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Sammanfattning

Uppsatsen är en studie av fjärrlåneverksamheten av äldre tryck, med digitalisering som en 

valmöjlighet. Kontexten är dels utvecklingen av digitaliseringsprojekt hos bibliotek, dels det 

användarcentrerade förslaget hos 2010 års fjärrlåneutredning. Som fallstudier beskrivs två 

bibliotek i Umeå, universitetsbiblioteket och Sveriges depåbibliotek. Utvärderingens centrala 

fråga är om digitalisering kan vara ett passande alternativ till fjärrlån av äldre tryck, för att 

stärka användarvänligheten. Problembilden utgår från en frågeställning över tre områden: Hur 

ser fjärrlånetrafiken av äldre tryck ut? Vilka problematiska aspekter finns det kring fjärrlån? 

Vilka konsekvenser får ett alternativ som digitalisering?

Fjärrlån utgör en mycket liten del av den totala lånesumman, och det äldre trycket av det 

samma en nästan obetydlig del. Kostnad, tidsåtgång och ömtålighet är aspekter av 

verksamheten, och ett tänkt utfall är att effektiviteten skulle öka med digitalisering, vilket 

samtidigt skulle innebära att kulturarvet synliggörs, vilket är digitaliseringens främsta syfte 

idag. Dessutom skulle användarnas önskemål leda detta tillgängliggörande, vilket svarar mot 

både riktlinjer över digitalisering och fjärrlåneutredningens användarbaserade målsättning. Ett 

försök av implementering av digitalisering i fjärrlåneverksamheten vore intressant att se, och 

Umeå är en passande stad för ett pilotprojekt.
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Det är ingen hemlighet att den digitala revolutionen håller på att förändra sättet vi läser och 

tar del av information. Den nya digitala miljön skapar nya förutsättningar för biblioteken – 

interaktiva tjänster, attraktiva webbplatser och digitala medier hjälper till att svara för ett nytt 

kundbemötande. Förväntningarna på tillgänglig information har ökat och bibliotekens resurser 

förmodas vara tillgängliga för alla. Även om man befinner sig på en mindre ort ska man 

kunna ta del av Sveriges bibliotekssamlingar.

Fjärrlån är idag det smidigaste sättet för en användare att få tillgång till material som finns på 

ett annat bibliotek än ”hembiblioteket”, speciellt när det geografiska avståndet är stort. 

Biblioteken har, beroende på storlek, uppdrag och ”inriktning”, olika policys för hur man 

hanterar fjärrlån, även om det finns riktlinjer eller rekommendationer från KB.1 De nationella 

rekommendationerna säger att varje fjärrlånebeställning ska betraktas som ett inköpsförslag, 

en beställning ska behandlas så fort som möjligt, det utlånande biblioteket avgör vad som ska 

lånas ut och det inlånande är ansvarigt för materialet, och att statistik ska föras över fjärrlånen. 

Det finns andra alternativ till fjärrlån. Fjärrlånebeställningar ska alltså först ses som ett 

inköpsförslag, men när det handlar om äldre tryck är det inte speciellt troligt att inköp är 

möjligt. Det utlånande biblioteket kan göra fysiska kopior av boksidorna, även om detta 

tillvägagångssätt främst gäller tidskriftsartiklar, och blir allt ovanligare. Det utlånande 

biblioteket kan också vägra att låna ut material om det verkar olämpligt, men bibliotekslagen 

står egentligen emot detta, med hänvisning till biblioteksservice.2 Särskilt rädd vill man så 

klart vara om äldre tryck – gamla sköra och ömtåliga böcker, som ofta är både sällsynta och 

värdefulla, kan vara opassande att skicka mellan bibliotek.

Fjärrlån är inte bara ett ”riskabelt” moment för böckerna, det är också, i jämförelse med 

vanliga lån, ett dyrt avsnitt i bibliotekens verksamhet. Detta är ännu en anledning till att 

överväga fjärrlån, och jämföra med andra alternativ som kan vara mer ekonomiska. 

Fjärrlåneutredningen från början av 2010 tog upp en del praktiska problem som rör fjärrlån, 

1 Kungliga biblioteket. Rekommendationer fjärrlån. http://www.kb.se/bibliotek/fjarrlan/rekommendationer
2 Bibliotekslag, § 10
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utan att ge så många handfasta förslag på förändringar utöver en vision av ett mer 

användarinriktat system. Äldre tryck är en aspekt som i utredningen inte fick något särskilt 

utrymme att tala om, och som definitivt är värt att studera närmare, för att undersöka det 

bakomliggande arbetet och om eventuella åtgärder är rimliga.

Samtidigt har den tekniska utvecklingen under senare år inneburit nya möjligheter för det 

äldre trycket. Digitalisering av gamla böcker görs i allt större utsträckning, och så länge boken 

ligger utanför copyright kan ingenting stoppa att informationen sprids. I svensk lagstiftning 

löper upphovsrätten ut 70 år efter upphovsmannens död.3 Böcker som är utgivna innan denna 

gräns är alltså tillgängliga för digitalisering utan problem. Flertalet stora bibliotek har låtit 

introducera egna digitaliseringsprojekt, och det omfattande Google Books digitaliserar böcker 

på en ännu högre nivå.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet är att redogöra för verksamheten kring fjärrlån av äldre tryck, med frågan om 

digitalisering av materialet är ett möjligt alternativ. En undersökning av statistik, policys och 

yrkesverksammas omdömen, tillsammans med en underliggande litteraturstudie, ska generera 

en problembild över verksamheten, som sedan kan ligga till grund för en eventuell 

handlingsplan för biblioteken. Problemet som utvärderingen ska finna svar på är om 

efterfrågestyrd digitalisering av äldre tryck kan gynna fjärrlåneverksamheten i strävan att bli 

mer användarcentrerad. Som ett alternativ till att skicka just äldre tryck mellan bibliotek, 

skulle beställt material istället göras tillgängligt i digital form. Målet är att göra denna del 

(äldre tryck) av fjärrlåneverksamheten så effektiv som möjligt för användarna: hög andel 

effektuerade fjärrlånebeställningar borde indikera på en framgångsrik verksamhet. 

Den övergripande frågan är alltså huruvida digitalisering kan vara ett lämpligt alternativ till 

fjärrlån av äldre tryck. För att uttyda eventuella fördelar med en sådan approach ligger tre 

aspekter till grund för problembilden.

• Hur ser fjärrlånetrafiken av äldre tryck ut?

• Vilka problematiska aspekter finns det kring fjärrlån?

• Vilka konsekvenser får ett alternativ som digitalisering?
3 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, § 43
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Intressanta sidor av fjärrlånetrafiken innefattar mängd, nyttjandegrad och eventuella 

ämnesmässiga mönster i materialet. Problematiska aspekter berör processen bakom ett 

fjärrlån, kostnader och särskilda riktlinjer för äldre tryck. Digitaliseringens konsekvenser 

innebär tekniska och organisatoriska möjligheter och utmaningar, praktiska fördelar för 

låntagare, samt vad den skulle innebära för fjärrlåneverksamheten.

1.3 Bedömningskriterier

Huruvida idén att digitalisera äldre tryck – när det är möjligt – är ett fungerande alternativ till 

att fjärrlåna det, vilket är vad som är menat att bedömas i utvärderingen, är en summering av 

de olika aspekter som påverkar en sådan policy. Ett antal kriterier ryms in: lånefrekvens, 

materialets kvalitet och värde, tillgänglighet, digitaliseringsstandarder och -möjligheter, 

kostnader, tidsåtgång, intresse hos låntagare och yrkesverksamma, och inte minst lönsamhet 

för användare. Fjärrlåneverksamheten är ett generöst avsnitt hos biblioteken: fria lånevägar 

ska skapa god biblioteksservice. Kan ett alternativ till den nuvarande fjärrlåneproceduren höja 

denna service ytterligare ett snäpp?

1.4 Disposition

I kapitel två presenteras studieobjekten och uppsatsens metod. Fjärrlåneverksamheten hos två 

bibliotek används som en sorts fallstudier, och beskrivs för att klargöra uppsatsens kontext 

och omfång. I metoddelen beskrivs hur undersökningen av studieobjekten gick till, metoder 

som användes för att utföra utvärderingen, vad gäller insamling och analys.

Kapitel tre består av en litteraturstudie av tidigare forskning över de områden som uppsatsen 

berör. Denna fungerar som underlag för att relatera studien till, och ska ge en bild av 

problematiken kring fjärrlån respektive digitalisering, som en teoretisk förankring för 

utvärderingen.

De resultat som utvärderingen genererat beskrivs i kapitel fyra, och i det avslutande kapitlet 

förs en diskussion där resultaten också relateras till tidigare studier. En bedömning av 

verksamheten görs, med förslag på fortsatt utveckling.
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2. Studieobjekt och metod

2.1 Om studieobjekten

I Umeå finns både universitetsbiblioteket och Sveriges depåbibliotek: Norrlands största 

vetenskapliga bibliotek och tillika ett av Sveriges sju pliktbibliotek, respektive Sveriges enda 

depåbibliotek, som fungerar som ett centralt fjärrlånemagasin för Sveriges folkbibliotek. Båda 

biblioteken har stora samlingar som innehåller äldre tryck, och tillsammans tillhandahåller de 

konstant svenska bibliotek och användare med mängder av böcker och annat material via 

fjärrlån. Eftersom depåbiblioteket inte är ett bibliotek som är tillgängligt för privatpersoner, 

och alla lån skickas till ett annat bibliotek, räknas alla lån i den här utvärderingen som 

fjärrlån.

Sedan 1992 ligger Sveriges depåbibliotek i Umeå (fram till 2003 med namnet Umeå 

depåbibliotek), efter att ett riksdagsbeslut tagits om att verksamheten flyttas från 

lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå till ett enda nationellt depåbibliotek som 

skulle förläggas i Umeå.4 Beståndet började samtidigt registreras i den nationella 

biblioteksdatabasen Libris. Samlingarna uppgår idag till strax under 300 000 volymer, och 

innehåller även småtryck, avhandlingar och äldre tidskrifter.

Depåbiblioteket är tänkt som en reserv för alla bibliotek att låna från, och består också av 

böcker som gallrats från andra bibliotek. Ett exemplar av varje titel och upplaga på svenska 

eller tryckt i Sverige tas emot: barn- och vuxenböcker, fack- och skönlitteratur. Tanken är att 

spara magasinsutrymme och att genom ett långsiktigt bevarande säkra en framtid för äldre 

litteratur. Hela samlingen, inklusive de äldsta böckerna, är till utlån. Låntagare kan dock 

endast låna genom sitt lokala bibliotek.

Umeå universitetsbibliotek (UB) har, i egenskap av pliktbibliotek och stort vetenskapligt 

bibliotek, enorma samlingar: uppskattningsvis 1,5 miljoner volymer, med 18 000 elektroniska 

eller trycka tidskrifter.5  Förutom huvudbiblioteket ingår Medicinska biblioteket vid Norrlands 

universitetssjukhus och UB Campus Örnsköldsvik i biblioteksorganisationen, men 

utvärderingen fokuserar på huvudbiblioteket. Endast utgående fjärrlån behandlas i 

4 Sveriges depåbibliotek, folder. Sveriges depåbibliotek
5 Umeå universitetsbibliotek. Om biblioteket. http://www.ub.umu.se/om
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utvärderingen.

Vetenskapliga biblioteket i Umeå grundades 1950 i anslutning till stadsbiblioteket. 1965 

invigdes Umeå universitet och tre år senare stod den nya biblioteksbyggnaden färdig mitt på 

campus. UB:s målgrupp är främst forskare och studenter, men allmänheten är också 

välkommen att utnyttja bibliotekets samlingar. Det är dock endast personer med koppling till 

universitetet eller landstinget som kan beställa fjärrlån till UB.6 Detta görs enbart om 

materialet inte finns tillgängligt inom Umeåregionens bibliotek. Proceduren kring fjärrlån sker 

som vanligt: inköpsbedömning görs alltid, det är för låntagare gratis inom Norden, och går 

endast att beställa genom ett bibliotek.

Forskningsarkivet är sedan 1997 en del av Umeå universitetsbibliotek, och inriktas på att ”via 

moderna medier försörja utbildningen och forskningen med arkivinformation”.7 Man 

tillhandahåller arkivhandlingar och -förteckningar, databaser och har hand om bibliotekets 

fjärrlån av arkivalier. Forskningsarkivet samordnar också digitaliseringsverksamheten vid UB. 

Forskare kan själva beställa enkla digitaliseringar av originalhandlingar mot en avgift och via 

hemsidan finns digitaliserade böcker och arkiv tillgängliga för användare. RARA, som är 

Forskningsarkivets projekt inom digitalisering av äldre tryck, har just nu uppåt 580 åtkomliga 

titlar. Böckerna kan antingen läsas i ”bläddringsbar form” via hemsidan, laddas ner till ens 

egen dator i PDF-format eller skrivas ut direkt från webben. Böckerna hittas antingen via 

Forskningsarkivets hemsida eller genom Libris.

I slutet av september 2010 drog man igång ett nytt digitaliseringsprojekt, Forskarstyrd 

digitalisering, där man som första svenska bibliotek kliver in i ett pågående samarbete mellan 

ett 30-tal europeiska bibliotek, känt som eBooks on demand (EOD). Sedan 2006 har detta 

projekt erbjudit digitalisering styrd av efterfrågan hos användare.8 Det började som ett EU-

projekt över åtta europeiska länder och sedan 2008 har de grundande medlemmarna löpande 

fått sällskap av nya medlemmar. Sex länders nationalbibliotek deltar nu i projektet, 

tillsammans med större forsknings- och universitetsbibliotek.9 Umeå UB är som sagt det 

första svenska medverkande biblioteket, och man hoppas med detta gå i bräschen för andra 

större svenska bibliotek. 

6 Umeå universitetsbibliotek. Frågor om fjärrlån. http://www.ub.umu.se/lana/fjarrlan/om
7 Forskningsarkivet. Om forskningsarkivet. http://www.foark.umu.se/omfoark/omfoark_intro.htm
8 EOD. About EOD. http://www.books2ebooks.eu/about.php5
9 EOD. European Network of libraries. http://www.books2ebooks.eu/partner.php5
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Den grundläggande idén för projektet är att öppna upp slutna samlingar för användare som 

inte har möjlighet att läsa på plats. Äldre böcker som normalt endast är tillgängliga för läsning 

på plats, och i vissa fall endast i bevakade specialläsesalar blir på det här viset tillgängliga för 

forskare, studenter och andra användare på ett helt annat plan. Tjänsten gör det möjligt att 

beställa alla böcker utanför copyright (tryckta tidigare än 1900) som digital bok – i UB:s fall 

innebär detta fler än 40 000 volymer.10 Beställaren betalar en grundavgift samt en avgift 

beroende på sidantal och ett par veckor senare levereras en läs- och sökbar pdf-fil. De digitala 

böckerna införlivas sedan i bibliotekets samling och blir åtkomlig för samtliga användare 

direkt över Internet.11

2.2 Metod

Utvärderingen av fjärrlåneverksamheten gjordes med grund i två olika metoder: insamling 

och analys av statistik, och intervjuer med yrkesprofessionella. Statistik från de två 

undersökta biblioteken hämtades in var för sig, och intervjuer gjordes med representanter för 

såväl UB som depåbiblioteket, samt med ansvarig för digitalisering på UB. Intern statistik 

över användning av RARA-samlingen konsulterades i mindre skala.

Statistiken behövdes först och främst för att skapa en uppfattning över fjärrlånetrafiken, och 

intervjuerna gjordes därefter för att problematisera resultaten från statistiken och undersöka 

rutiner och processen bakom fjärrlån av äldre tryck, för att urskönja eventuella problematiska 

aspekter. För att väva ihop de två fälten ställdes också frågor om digitaliseringsmöjligheter 

och konsekvenser, vilket utvecklades under intervjun med digitaliseringsansvarige. Under 

hela utvärderingsperioden har löpande samtal också hafts med olika informanter, vilket 

bidragit till uppsatsens resultat.

Urvalsprocessen för statistikinsamlingen var inte strukturerad på något särskilt sätt. Eftersom 

biblioteken har olika katalogsystem, med olika användbara variabler (som till exempel 

omlån), samlades helt enkelt det som fanns att hämta in. Begränsningar i tid gjordes för att få 

någorlunda stabila data. Gränsen för ”äldre tryck” sattes vid publiceringsdatum senast 1899, 

en logisk men samtidigt godtycklig gräns, då upphovsrättsskyddet är en individuell egenskap, 

10 Forskarstyrd digitalisering, folder.
11 EOD. About EOD. http://www.books2ebooks.eu/about.php5
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som skiljer sig från bok till bok. Statistikens roll i utvärderingen var endast att ge en överblick 

över hur trafiken ser ut, och att jämföra biblioteken sinsemellan är mindre intressant. 

Depåbibliotekets statistik samlades in på egen hand ur Libra-systemet, medan det från UB:s 

håll tillhandahölls av Berit Renström. 

Analysen av statistiken följde inga fastlagda regler eller utgick från vedertagen metod, 

återigen då särskilda egenskaper fanns i respektive datamaterial. Intressanta aspekter 

plockades från statistiken och beskrevs för att få en uppfattning av materialets karaktär. 

Självklart kunde en mer strukturerad analys ha gett säkrare resultat, men styrkan ligger i att 

just de viktiga aspekterna lyfts fram för att på så sätt beskriva verksamheten. Det är viktigt att 

påpeka att statistiken knappast är helt felfri: en mer noggrann och kontrollerad undersökning 

av pågående lånetrafik måste i så fall göras. Att i efterhand försöka samla in kompletta data är 

svårt, då det finns så många sätt för material att smita igenom statistiken.

Intervjuerna genomfördes i öppen form – informanterna ombads mestadels att generellt 

berätta om specifika delar av verksamheten. Vissa frågor ställdes, för att knyta an till den, om 

statistiken, och det handlade då om att på kvalitativt maner öppna upp för informanternas 

egna tankar och åsikter. Ett visst mått av deltagande observation utfördes (inklusive visning 

av depåbibliotekets magasin och bokscanningsapparatur) för att ge en mer konkret bild av 

verksamheten.
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3. Tidigare studier

Den tidigare forskningen presenteras som en litteraturstudie med nedslag i olika aspekter för 

att förankra utvärderingen i, och för att beskriva problematiken. Eftersom utvärderingen syftar 

till att knyta ihop de två fälten fjärrlån och digitalisering, görs ett försök till detta även på ett 

”teoretiskt” plan med hjälp av studier från båda sidor. Till en början beskrivs två projekt som 

kopplar samman fjärrlån och digitalisering, och därefter behandlas i tur och ordning fjärrlån 

och digitalisering. Avslutningsvis görs en koppling till Googles stora digitaliseringsprojekt, ett 

närliggande och välbehövligt avsnitt, då problematiken berör alla digitaliseringsfrågor.

Ett fall där fjärrlånestatistik låg bakom ett digitaliseringsprojekt beskrivs i artikeln Scan by 

Numbers av Shrauger och Dotson.12 Detta projekt är ett gott föredöme för och visar på ett 

fungerande samarbete mellan fjärrlåne- och digitaliseringsavdelningar. Biblioteken på 

University of Central Florida började 2004 föra statistik på fjärrelånebeställningar från 

specialsamlingar (äldre och sällsynt tryck). I enlighet med nya riktlinjer skulle samtidigt 

böcker från specialsamlingarna bli åtkomliga för institutioner via fjärrlån. Att öppna upp de 

slutna samlingarna för användarna var ett sätt att öka standarden inom forskning och åtkomst. 

Efter tre års tid gjordes en utvärdering av verksamheten. Datainsamlingen visade att av 303 

lånebeställningar hade en tredjedel uppfyllts, medan övriga av olika anledningar – som ofta 

hade att göra med materialets sällsynthet och ömtålighet – nekades. Som ett alternativ till den 

vanliga fjärrlånerutinen föreslogs att digitalisera böcker som var allmän egendom, alltså 

upphovsfria.

En fjärdedel av det förfrågade materialet visade sig ligga utanför copyright och möjligt att 

digitalisera. De tre enheterna för fjärrlån, specialsamlingar och digitala tjänster började 

därefter samarbeta i större utsträckning, i syfte att erbjuda en digital samling byggd av 

fjärrlånebeställningar. För att göra digitaliseringsverksamheten fruktbar bestämdes att en 

specialsamling med historiska socialistiska pamfletter, som hade hög efterfrågan, skulle 

digitaliseras i sin helhet. Den rent efterfrågestyrda digitalisering baserad på fjärrlånestatstik 

som projektet inledde gjorde att mellan 2005 och 2010 ökade den tillgodosedda andelen 

efterfrågat material från specialsamlingar. Numera digitaliseras majoriteten av det beställda 

materialet därifrån och görs efterhand åtkomligt online för såväl forskare som allmänhet.

12 Shrauger & Dotson, 2010. Scan by Numbers
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En föregångare till EOD testkördes i Österrike 2001.13 Projektet Books2U! gav låntagare 

möjligheten att digitalisera upphovsfria böcker istället för att fjärrlåna dem, för att utforska 

möjligheterna och nackdelarna med en sådan idé. Fjärrlåneverksamheten var dyr och 

tidskrävande för både biblioteken och användarna, och särskilt äldre tryck var problematiskt 

för låntagare, då de bara tilläts läsa boken under en kort tidsperiod, och endast på biblioteket. 

Men först och främst: kostnaden för fjärrlån var inte till någon långsiktig nytta. När låntagaren 

var färdig skickades boken tillbaka, och blev sedan stående på hyllan till nästa lånetillfälle.

En digitaliserad bok fungerar annorlunda: istället för att expediera en intresserad låntagare i 

taget, kanske med långa mellanrum, finns den enkelt tillgänglig för många fler läsare och kan 

användas på många sätt. Kulturarvet kunde på så sätt synliggöras efter vad som intresserar 

användare. Ytterliggare ett plus var att boken skyddades från omilda transporter.

Tanken var att låntagaren skulle betala ett pris som överensstämde med vad ett fjärrlån skulle 

ha kostat. Den digitala versionen skulle, istället för att levereras till användaren, läggas upp på 

en central server och därefter vara åtkomlig för allmänheten. Som en mycket tidig 

kombination av digitalisering som kulturgärning och digitalisering efter användares 

efterfrågan, var ett av frågetecknen kring projektet om bildkvaliteten var bra nog. Andra 

problem som projektet kunde konstatera angick huruvida kostnad och tiden som krävdes var 

acceptabla, samt integreringen i den övriga fjärrlåneverksamheten.

3.1 Fjärrlån

1998 gjorde Statens kulturråd tillsammans med Kungliga biblioteket (KB) en kartläggning av 

fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbiblioteken.14 Statistik och diskussion kring den 

praktiska verksamheten presenterades. Självklart har mycket hänt under 2000-talet men detta 

är ändå en bra referenspunkt för denna utvärdering.

Under 1990-talet minskade forskningsbibliotekens fjärrlån i förhållande till samtliga lån, på 

sju år från 20 till 12 procent. Det var främst en markant ökning av totala utlån som gjorde att 

fjärrlånen procentuellt minskade. Innan fulltextdatabaser blev vanligt och kopiebeställningar 

avgiftsbelagdes utgjordes en stor del fjärrbeställningar av kopior: under 1996 effektuerades 

13 Mühlberger, 2002. Digitising instead of mailing or shipping
14 Bibliotekens fjärrlån, 1998. En kartläggning av fjärrlåneförmedlingen vid folk- och forskningsbiblioteken
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inom forskningsbiblioteken nästan 300 000 fjärrlån av originaltryck, med ytterligare knappt 

400 000 kopiebeställningar. Majoriteten lånades till andra forskningsbibliotek – forskare och 

studenter var främsta låntagargrupper – medan runt tio procent gick till folkbibliotek. 

Forskningsbiblioteken lånade normalt inte in fjärrlån från folkbibliotek, men tvärtom gick 

bättre. Fjärrlånebeställningar från allmänheten tenderade att öka, men många 

forskningsbibliotek såg hellre att allmänheten lånar från folkbibliotek.

En anomali var Umeå UB, varifrån 21 % gick till folkbibliotek. Anledningen sades vara ett 

välfungerande och generöst förhållande till folkbiblioteken. I ett stickprov effektuerade Umeå 

UB 71 % av manuella beställningar, vilket var näst högst efter Karolinska institutet. Man 

vände nettolånen från -1 710 år 1992 till +8 422 fyra år senare: i takt med att biblioteket växte 

kunde man låna ut fler fjärrlån än man lånade in.

Vad gäller folkbibliotekens sida så stod depåbiblioteket tillsammans med Lånecentralerna för 

17 % av försörjningen. Fjärrlånen utgjorde hos folkbiblioteken en fragmentarisk del – 1996 

gjordes drygt 366 000 fjärrlån av en total bokutlåning på 78,8 miljoner (0,46 %). 

Lånecentralerna i Umeå och Stockholm analyserades separat och där bestod tolv procent av 

efterfrågat material av material äldre än 1950. Tre fjärdedelar av beställningarna effektuerades 

omedelbart, en hög siffra som resultat av uppgiften att just förmedla fjärrlån. Här är enbart 17 

% kopior, en märkbar skillnad mot forskningsbiblioteken. Depåbiblioteket stod 1996 för 

endast 0,2 % av leveranserna till folkbiblioteken, men var då fortfarande i uppbyggnadsfasen.

Rekommendationerna som gavs är i många fall förlegade och det märks att tiden gått, men 

generellt kan man säga att högre kvalitet på effektuering var önskvärt. Riktlinjerna från 1979 

som gällde ansågs föråldrade och ett nytt policydokument efterlystes. Vad gäller offentliga 

rapporter och utredningar så är detta det senaste som publicerats på området på nationell nivå, 

fram till 2010 års fjärrlåneutredning, vilken återigen gjordes på uppdrag av KB och 

Kulturrådet. 

Lätt att hitta, lätt att låna heter fjärrlåneutredningen, som efterlyser en mer användarcentrerad 

verksamhet, och utgör en del av utvärderingens kontext.15 Som resultat av den i rask takt 

utvecklade tekniken, saknas full tillgänglighet för användare till många bibliotekssamlingar. 

Fjärrlånen har minskat under perioden sedan 1998, och regionala samarbeten (som 

15 Johansson & Storhagen, 2010. Lätt att hitta - lätt att låna
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exempelvis Umeåregionens Minabibliotek) har ökat boklånen mellan biblioteken. Detta 

gynnar användarna men gör det svårt att mäta och följa upp. Aktuella nationella 

rekommendationer för fjärrlån finns numera, vilket borde vara positivt men utredningen 

menar att eftersom biblioteken har olika uppdrag och policys blir servicenivån orättvis för 

låntagarna – informationsbehov behandlas olika beroende på det anlitade biblioteket. 

Utredningen ger inga direkt handfasta rekommendationer, men presenterar en vision över ett 

framtida, mer användarcentrerat mediesamarbete. Alla användare ska ha jämlik chans att få 

tag på det efterfrågade materialet, oberoende av anlitat bibliotek. En tänkbar konsekvens för 

biblioteken är ökad efterfrågan, men för bibliotek idag kan väl det bara ses som något 

positivt?

Tid och kostnad är problematiska aspekter inom fjärrlåneområdet. Ett lån som går mellan 

bibliotek tar enligt utredningen minst 68 minuter i administrativ tid. Här ingår all tid som 

bibliotekarierna lägger ner på att hantera förfrågan, ända tills boken återvänt till sin hyllplats. 

Kostnaden för varje lån är minst 294 kronor. Denna summa gäller ett normalt okomplicerat 

fjärrlån. Enkätsvaren till utredningen menar att vissa lån kan ta mycket mer tid i anspråk än 

normalt, och kostnaden för ett ”komplicerat” fjärrlån sätts vid minst 520 kronor.

Fjärrlånens andel av totala lån är fortsatt marginell. 2008 gjordes ungefär en miljon fjärrlån 

(att jämföras med 1996 års drygt 1,5 miljon inklusive kopiebeställningar). För folkbibliotek 

täcktes 0,6 % av lånen (upp från 0,46 % 1996), för forskningsbibliotek 1,1 % av totala lån 

plus nedladdade elektroniska dokument. Här är det de totala lånevolymerna som ökat enormt 

på tolv år, medan fjärrlånen snarare minskat (därför ner från 12 % 1996). Just detta är dock 

utredningens poäng när den vill prioritera användarperspektivet före bibliotekens enskilda 

uppdrag. Fjärrlånen utgör en så liten del av totala summan boklån att belastningen inte skulle 

bli speciellt stor om man ställer användarnas intresse i centrum. Genom att interna rutiner och 

logistik rationaliseras och tekniken utvecklas motverkas en ökad efterfrågan.

Enligt utredningen hade Sveriges depåbibliotek 7 769 utlån under 2008. Man visar en kraftig 

ökning under tioårsperioden som leder fram dit. 1998 var antalet lån runt 1 500, och den 

volymmässiga ökningen har varit helt emot övriga biblioteks mönster, där låneutvecklingen i 

de flesta fall pekar nedåt. Noteras ska att depåbibliotekets bestånd ökade med nästan 50 % 

under perioden, men det kan inte ensamt förklara den stora ökningen. Snarare är det 

depåbibliotekets själva uppgift som ligger bakom detta. Om forskningsbibliotekens utlån 
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räknas bort står depåbiblioteket för 1,3 %, en mångdubbel ökning från 1996 års 0,2 %.

Fjärrlånen finansieras på olika sätt. Forskningsbibliotek får fjärrlånekompensation av KB på 

tio miljoner kronor per år, där ett överskott på utlån kompenseras. Trots att antal fjärrlån 

minskat är summan ungefär densamma, och ersättningen per utlån är nu drygt 72 kronor. De 

enbart utlånande Informations- och lånecentralerna, läns- och regionbiblioteken och 

depåbiblioteket ersätts istället av Kulturrådet (medan kommunbibliotek inte får någon särskild 

ersättning). Ersättningen till depåbiblioteket uppgick för 2009 till ungefär två och en halv 

miljon kronor. En uträkning av finansieringen hos de endast utlånande biblioteken beräknar 

kostnaden för varje tillgodosett fjärrlån till runt 200 kronor. En förändring kommer att ske 

som svar på kulturpropositionen Tid för kultur.16 KB får rollen som nationell samordnare över 

Bibliotekssverige, och från 2011 kommer bland annat Depåbiblioteket att finansieras av KB. 

3.2 Digitalisering

En beskrivning över eBooks on Demand görs i en artikel av Mühlberger och Gstrein.17 Denna 

skrevs 2008, alltså innan Umeå UB gick med i projektet, och är en intressant referenskälla för 

jämförelse med hur projektet så här långt ser ut på UB. Artikeln noterar att även om alla de 

sex miljoner titlar som producerades i Europa före 1900 någon gång kommer att finnas i 

digital form, så är tidsaspekten viktig. Det kommer trots allt ta lång tid innan alla dessa böcker 

finns tillgängliga, och dagens forskare har fram tills idag endast med stora besvär kunnat få 

tag på en bok som bara finns på ett bibliotek långt borta, kanske i ett annat land. Just detta var 

grunden för idén om ett gemensamt europeiskt efterfrågestyrt digitaliseringsprojekt. Man ville 

också inom nätverket av bibliotek skapa en standardprocedur för tjänsten, för att minimera 

arbetsbördan för det enskilda biblioteket. Slutligen skulle tjänsten inte bara erbjudas på 

bibliotekets hemsida, utan integreras direkt i bibliotekskatalogen tillsammans med andra 

tjänster. (Allt detta är idag verklighet – ett av de senaste exemplen är Umeå UB.)

Angående kostnader så är den uttalade policyn inom EOD att beställaren inte betalar för 

digitaliseringen i sig – boken blir ju senare publikt tillgänglig – utan för kostnader som 

uppstår under processen: antalet sidor driver upp priset. Priset är också mycket beroende på 

bibliotek – mellan 30 och 130 euro kostar en bok om 250 sidor. Priset är berättigat eftersom 

16 Tid för kultur. Proposition 2009/2010:3
17 Mühlberger & Gstrein, 2009. eBooks on Demand (EOD): A European Digitization Service
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användarbaserad digitalisering är en helt annan sak än digitalisering i massproduktion.

En användarundersökning som presenteras i studien visar att 90 % av användare var ”mycket 

nöjda” med tjänsten. Hälften svarade att anledningen att de använde EOD var att det annars 

vore näst intill omöjligt att få tag på materialet. Medelpriset för en bok var 53 euro och 30 % 

ansåg att priset var högt eller mycket högt. 95 % gav dock ”price-performance ratio” ett högt 

betyg. Tre femtedelar använde tjänsten för forskning eller liknande, medan 16 % var 

boksamlare eller amatörhistoriker. En marknadsundersökning som artikeln också hänvisar till 

ställde frågan hur man helst läser äldre tryck. PDF-format med fulltextsökning var det mest 

attraktiva sättet, strax före att äga den fysiska boken och att låna hem den från bibliotek. Att 

endast kunna läsa boken på biblioteket, ansågs vara ett klart sämre alternativ, liksom PDF-fil 

som bilder (utan sökbar text).

De deltagande biblioteken har utökat sin service med en för användare attraktiv tjänst. Tack 

vare den centrala infrastrukturen krävs inte mycket arbete eller finanser för att ansluta sig. 

Den minimala arbetsbördan tillsammans med värdet av ett centralt nätverk, för både 

användare och bibliotek är fördelarna. Ett internationellt utbyte av böcker och information 

möjliggörs, samtidigt som projektet hjälper till att utarbeta digitala samlingar. 

På ett nationellt plan är KB:s digitaliseringsprogram intressanta i och med dess nya roll som 

samordnare för hela Bibliotekssverige. Vilka riktlinjer som legat till grund för dess 

digitaliseringsprojekt kan ge en bild över framtida nationella handlingsplaner. Som 

övergripande institution blir man ansvarig för hela fjärrlåneverksamheten, och borde kunna 

arbeta för att skapa band däremellan. Att förvänta sig en direkt koppling mellan fjärrlån och 

digitalisering hos KB är inte möjligt, eftersom dess svenska material inte är till utlån, men 

som nationalbibliotek och samordnare är det intressant hur digitaliseringen planeras, och 

därför relevant för denna utvärdering. Av KB:s audiovisuella samling påbörjades 2006 vad 

som kallats världens hittills största digitaliseringsprojekt, men också stora delar av det tryckta 

materialet i KB:s samlingar ska digitaliseras. Sådant som efterfrågas ofta och riskerar att slitas 

ut prioriteras.18

En magisteruppsats som kan nämnas är Digitalisering – för vem och av vad från 2004 om 

18 Kungliga biblioteket. Digitalisering. http://www.kb.se/om/verksamhet/digitalisering
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digitaliseringspolitiken i Norden.19 Uppsatsen fokuserar på nationalbibliotekens uppfattning 

av begreppen bevarande, tillgänglighet och kulturarv, samt synen på användarperspektivet. I 

Sverige ser KB digitalisering som ett sätt att möta en ökad förväntan på biblioteket, och nå ut 

till nya användare. Målgruppen för KB:s tidiga digitaliseringsverksamhet är 

utbildningssektorn i vid mening: vid sidan av forskare även elever och lärare, samt intresserad 

allmänhet. Synen på digitaliseringen balanserar i allmänhet mellan tillgänglighet och 

bevarande. Alltför få tillåts ta del av bibliotekets rika kulturarv – och demokratiska motiv 

ligger bakom KB:s ambition att digitalisera och sprida detta kulturarv. Böcker och andra 

objekt blir därmed åtkomliga och synliga, medan originaldokumenten skyddas, dessutom 

kostnadsfritt för svenska medborgare.

De projekt som då hade utförts på KB var förberedande pilotprojekt, begränsade av 

ekonomiska och tekniska förbehåll. Affischsamlingen var ett av de första försöken i mitten av 

90-talet, och senare kördes delar av KB:s affärstryck. Anledningen till att dessa båda 

samlingar digitaliserades i tidigt skede var dess bräckliga tillstånd. Ett tredje, med 

motiveringen att visa upp intressanta men svårtillgängliga verk av förhållandevis framstående 

författare för en bred allmänhet, innehöll svenskt tryck före år 1700.

Ett förslag till en nationell handlingsplan gavs i den offentliga utredningen KB – ett nav i  

kunskapssamhället (KB-utredningen) från 2003, där KB som nationalbibliotek förväntades 

hålla i trådarna.20 I syfte att öka kunskaperna om Sveriges historia och underlätta forskningen 

om samhället föreslogs en kraftsamling för digitalisering i större skala inom KB och andra 

kulturarvsinstitutioner. Att göra samlingar tillgängliga för många fler och underlätta 

bevarande för framtiden var målen. Digitaliseringsarbetet skulle här utgå från användarnas 

önskemål, med forskning och utbildning i första hand, samt en inriktning mot skolan för att 

väcka ungdomars intresse för det svenska kulturarvet. En nationell strategi som styrinstrument 

behövde utarbetas, med KB som ansvarig samordnare för forsknings- och ABM-institutioner.

En nationell plan togs upp igen i kulturpropositionen Tid för kultur 2009, där också KB 

föreslogs bli samordnande institution för biblioteken.21 Det noterades att den digitala 

utvecklingen skapar nya möjligheter för forskare och medborgare att ta del av kulturarvet och 

annat forskningsmaterial, och en nationell strategi för digitalisering efterfrågades. Förslaget 
19 Mårdh, 2004. Digitalisering – för vem och av vad?
20 KB - ett nav i kunskapssamhället, SOU 2003:129
21 Tid för kultur
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följdes av ett regeringsbeslut, där ett antal myndigheter och institutioner uppmanades att bidra 

till en sådan plan genom att lämna underlag med påbörjade projekt och resultat, samt 

bedömningar inför framtida utmaningar och möjligheter.22 Dessa underlag ska sedan 

färdigställas till en nationell strategiplan för digitalisering. 

KB:s svar på detta regeringsbeslut kom i april 2010.23 En helt väldefinierad digitaliseringsplan 

saknas internt i KB, men olika dokument som reglerar arbetet följs kontinuerligt. 

Övergripande principer ackompanjeras med såväl kort- som långsiktig planering av urvalet, 

där exempel på kriterier är bevarande och forskningsintresse. Vid flera tillfällen har man 

arbetat med att utforma riktlinjer. Efter KB-utredningen där digitaliseringen skulle öppna 

KB:s samlingar för omvärlden anfördes ett kortfattat program som pågick i tre år, där olika 

kategorier av samlingar var aktuella för digitalisering. 2005 kom KB:s rapport över DIGSAM, 

om digitalisering och samordning inom KB, där bland annat mål och principer för 

digitalisering utvecklades.

Under senare år, efter testprojekten, har man drivit mer mot en klar massdigitalisering, och en 

plan för en sådan bredare digitalisering är under planering. Material som nu prioriteras är till 

exempel vardagstryck (bland annat årsredovisningar), dagstidningar och veckopress samt 

svenskt tryck sekel för sekel. Forskning och utbildning är fortfarande KB:s primära målgrupp, 

men även allmänheten inbjuds. Man menar att användarnas betydelse ökar i framtiden och för 

att svara på förändrat beteende måste biblioteken tillmötesgå nya förväntningar och krav. 

Digitaliserat material förväntas numera vara tillgängligt för alla via Internet.  

3.3 Google Books

I kontrast till bibliotekens digitaliseringsprojekt står det gigantiska Google Books, med långt 

högre ställda målsättningar än biblioteken, vars egna samlingar är källan. Men kan Googles 

projekt räknas som en konkurrent till biblioteken? När det handlar om kulturgärningar för 

allmänheten borde väl alla stå på samma sida?

2004 började Google scanna böcker från en handfull forskningsbibliotek i ett altruistiskt 

projekt där fulltextsökning och läsning av böcker utanför copyright skulle göras möjligt över 

22 Regeringsbeslut Ku2009/2152/KT
23 Dnr KB 04-1042-2009

18



Internet.24 Under tiden digitaliserade man också allt fler upphovsskyddade böcker, för att 

endast låta små stycken av böckerna bli läsbara online. En stor stämning blev resultatet och en 

uppgörelse nåddes 2008, så att författare och förläggare skulle få sin rättmätiga del av kakan. 

Böcker som är ”out of print” men inom copyright hamnar i en databank som ska finnas 

tillgängliga för universitet och på folkbibliotek.

Den allmänna egendomen är fortfarande fritt åtkomlig via Google Books och kontroversen 

kring projektet gäller inte upphovsrättsskyddade böcker, men frågan är vad det egentligen 

betyder för bibliotek som digitaliserar utanför det Google-övervakade samarbetet. Biblioteken 

har givetvis ett annat uppdrag än Google. Man ska uppmuntra till utbildning och kulturell 

verksamhet för alla medborgare. Problemet med Googles syn på biblioteken är, enligt 

Darnton, att de inte ser samlingar för lärande, utan ”content”, tillgångar som kan generera 

intäkter.

I november 2008 hade Google digitaliserat sju miljoner böcker. Två år senare har gränsen 15 

miljoner böcker passerats, och ingenting tyder på en temposänkning.25 Man har räknat ut att 

det finns 130 miljoner olika böcker i världen, och målet är nu definitivt att digitalisera hela 

rasket, och ha det gjort vid decenniets slut.26 Kanske är det möjligt, med tanke på hastigheten 

som digitaliseringen sker i. Massdigitalisering med hjälp av robotar gör enorma samlingar 

digitala med mycket mindre ansträngning än vad som gick åt att bygga upp dem. Bibliotekens 

metod är istället att digitalisera utvalda delar av sina samlingar. Ett sådant urval bör som 

kontrast göras efter ett allmänt intresse: digitalisering anpassad till användarnas önskemål.

Googles digitaliserade böcker lär vara uppdelade på 20 % allmän egendom, 5 % in print och 

75% out of print.27 Detta skulle alltså betyda tre miljoner böcker utanför copyright. Enligt 

amerikansk lag är allting tryckt före 1923 säkert utom copyright, alltså en något senare dragen 

gräns än vad som gäller för denna uppsats. Google går som bekant fortast fram i 

engelskspråkiga länder, även om det också tillkommit europeiska samarbetspartners, till 

exempel Bayerische Staatsbibliothek, som också är medlem i EOD-samarbetet. I Mühlberger 

och Gstreins rapport över EOD framgår att 26 miljoner böcker tryckts i Europa till fram till 

24 Darnton, 2009. The case for books
25 Crawford. On the future of books. http://booksearch.blogspot.com/2010/10/on-future-of-books.html
26 PC World. Google: 129 million different books have been published. 

http://www.pcworld.com/article/202803/google_129_million_different_books_have_been_published.html
27 McGrath, 2010. Interlending and document supply: a review of the recent literature
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2000, varav sex miljoner före 1900-talet.28 Hur många av dessa sex miljoner som står att finna 

enbart i svenska bibliotek är svårt att säga, men ska man tro på Google så har man upp till tio 

år på sig att göra nytta genom att digitalisera dem, innan företaget kommer för att slutföra 

jobbet. 

Kontroverser åt sidan, Googles digitalisering av äldre tryck och fulltextsökning öppnar upp 

oändliga möjligheter för forskningen. Google kan inte strikt sägas vara en konkurrent till 

biblioteken (när det handlar om denna kulturgärning). Projekt som EOD verkar dock i det 

mest extrema scenariot endast för att slippa låta forskare vänta på att det intressanta materialet 

blir tillgängligt gratis. Risken är att Google helt tar över bibliotekens informationsförsörjande 

uppgift: de stora besittningar man redan har kan komma att expanderas till att även rymma 

bibliotekens ”hemmaplan”, boksamlingen. Darnton tror inte Google kommer nå så långt: de 

viktigaste upptäckterna och det riktigt unika materialet finns i forskningsbibliotekens 

specialsamlingar, och dit tar sig inte Google så lätt. ”By digitizing their special collections and 

making them available on open access, research libraries will have realized a crucial aspect of 

their mission”.29

28 Mühlberger & Gstrein
29 Darnton, s 55
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4. Resultat

4.1 Depåbiblioteket

Depåbibliotekets kompletta samling med samtliga böcker finns inlagd och är sökbar i den 

nationella bibliotekskatalogen Libris. Utlån registreras i Umeåregionens bibliotekssystem 

Libra. En bok får en katalogpost först när den lånas ut, finns därefter kvar i systemet och alla 

eventuella senare lån registreras i samma post. 2003 bytte Umeåregionens bibliotek system 

från Libra III till Libra.se, och statistiken som fanns innan systembytet har gått förlorad. 

Undersökningen av depåbibliotekets statistik behandlar därför vad som finns tillgängligt: 

böcker som lånats ut från 2003 fram tills idag (12 november 2010, då insamlingen skedde).

Den totala boksamlingen i Libris uppgår i snart 300 000 (290 533) titlar. Posterna i Libra 

anger att knappt 18 000 böcker från Depåbiblioteket lånats ut sedan 2003. Under de senaste 

sex till sju åren har alltså ungefär sex procent av samlingen lämnat magasinet. Huruvida 

denna siffra står sig gentemot ett vanligt folkbibliotek är egentligen inte så intressant: 

uppdraget är att förvara just icke-frekvent material, så en låg siffra är helt i sin ordning.

Av dessa knappt 18 000 (17 664)  utlånade böcker har 842 enligt statistiken utgivningsår 1899 

eller tidigare, vilket utgör knappt 4,8 procent. Ett antal böcker har rimligen missats i 

statistiken, om utgivningsår är felaktigt eller är angett i fel fält i MARC-posten. Sådana 

faktorer går inte att hjälpa och måste accepteras, även om de förvanskar statistiken. Med lite 

plus/minus har 842 böcker utgivna före 1900-talet lånats ut minst en gång sedan systembytet 

2003. Noterbart vad gäller lånen är att statistiken inte tar hänsyn till om boken faktiskt nått 

läsaren eller bara skickats tillbaka utan att ha lånats ut.

För att jämföra de 4,8 procenten utlånade böcker med det totala antalet äldre böcker används 

återigen en Libris-sökning. Samma reservation som tidigare måste lämnas – ett antal böcker 

saknar utgivningsår och räknas därför inte med. Man kan åtminstone säga att minst 14 191 

titlar har utgivningsår 1899 eller tidigare. Delat med depåbibliotekets totala samling ger det 

knappt 4,9 procent. Detta innebär att äldre tryck lånas i stort sett i lika hög grad som resten av 

samlingen.
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Processen bakom ett fjärrlån ser ut på följande sätt: efter att en beställning tagits emot 

kontrolleras beställningen i Libris, där också bokens löpnummer hämtas.30 Därefter hämtas 

boken upp från magasinet, och om den inte varit utlånad tidigare görs en katalogpost i Libra 

och boken förses med streckkod. Vaktmästeriet slår sedan in och skickar iväg boken. Om 

denna process fortlöper utan problem sker lånet mycket snabbt, men kan ibland ta längre tid. 

Om boken inte står på sin plats, krävs lite detektivarbete, och om den är i sämre skick skickas 

den först till bokbinderiet. Målet är att alltid leverera materialet, även om det ibland sker i 

form av en kopia, om en bok anses särskilt värdefull eller gammal.

Det finns inga särskilda riktlinjer kring hur beställningar av gamla värdefulla böcker 

behandlas – bedömningen görs från fall till fall.31 Vissa böcker förses med ”ej hemlån”-lapp 

och får endast läsas i läsesal, men det gäller inte alla. Facklitteratur från 1700-talet blir 

knappast till hemlån, men gamla romaner som lånas för nöjesläsning hemma kan gå bra. En 

annan försiktighetsåtgärd är att ömtåliga böcker skickas med REK-brev eller företagspaket. 

Restriktionerna för äldre, värdefullt tryck är alltså relativt milda: depåbibliotekets personal 

måste tänka på att dess uppdrag är att bevara och tillgängliggöra svenskt trycket – till skillnad 

från ett forskningsbibliotek är uppgiften att vara den som alltid går att låna från. Böckerna 

betraktas som bruksexemplar, till skillnad från till exempel KB:s samlingar, och om en bok 

endast finns på KB och depån finns därför ingenting som hindrar ett utlån. 

Vad gäller ålder på det utlånade materialet så finns en mycket tydlig trend: ju äldre material, 

desto färre utlån. Mer än en fjärdedel trycktes på 1890-talet och endast 16 titlar från 16- och 

1700-talet har lånats ut (se figur 1).

 

30 Jalkanen. Intervju 2010-12-08
31 Jalkanen
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Den äldsta boken som registrerats för utlån är från 1687 och innehåller 1686 års kyrkolag. 

Denna bok har lånats två gånger, i kopierad form. Samlingarna innehåller dock enligt Libris 

ett tjugotal böcker äldre än så, som sedan 2003 inte blivit utlånade. Det äldsta ”säkerställda” 

tryckåret är 1626, Krijgz discurs. Boken finns i magasinet i helt okej kvalitet, med fängslande 

kuriosa på en åldrad post-it-lapp: ”köpt av en finsk flykting under kriget 1939-1945”.

Antalet bokutlån per bok kontrollerades inte över hela materialet, men stickprov gjordes på 

böcker över hela spektrumet. Ungefär en fjärdedel (216) av de 842 posterna kontrollerades i 

stickprovet, och det visar att runt en fjärdedel (58 av 216) av böckerna som finns registrerade 

har lånats ut fler än en gång. Det förekommer böcker som lånats både sju och åtta gånger 

under tidsperioden. Omlån som gjorts under lånetiden har räknats för sig, och detta har endast 

hänt med fem procent (11) av böckerna. Dessa data är särskilt osäkra, eftersom omlån fram 

till 2007 inte registrerades. Den mest lånade boken, Tre år i Kongo, bd 1 av Peter Möller, som 

lånats åtta gånger, har också haft tre omlån. 

Det ska tilläggas att just denna bok ännu är skyddad av upphovsrätten, eftersom Peter Möllers 

dödsår var 1951, och de 70 år som gäller inte gått. Boken återfinns i fascinerande bra skick 

trots flera lån och 123 år på nacken, så den lär klara sig ett tag till i fysisk form. Gallring sker 

annars kontinuerligt: om böcker upptäcks vara i för dåligt skick för att lånas ut finns det ingen 

anledning att ha kvar dem i samlingen. I magasinet hittar vi just ett sådant exempel: Anne 

Charlotte Lefflers Ur lifvet, som i stickprovet visade ha flera utlån, har blivit utsatt för såväl 

fuktskador som hål och slitskador, och måste plockas bort ur samlingen.

Det finns inget mönster som tyder på att böcker som lånats flera gånger är svåra att få tag på 

någon annanstans. Dessa titlar finns enligt Libris på flera andra bibliotek. Kanske är det helt 

enkelt populariteten som påverkat lånefrekvensen av böcker av Peter Möller och Anne 

Charlotte Leffler. En liten intern undersökning har visat att mer facklitteratur än skönlitteratur 

lånades, vilket märks bland titlarna, där alla sorters litteratur påträffas. Här finns Röda 

rummet i tidig andraupplaga, översatta klassiker och obskyra diktsamlingar av idag nästan 

bortglömda svenskar, men också gott om reseskildringar och handböcker inom allt från jakt 

till rättstavning, och naturligtvis mycket historiska skrifter och biografiska verk. Om det finns 

ämnesmässiga mönster i lånestatistiken beror det möjligen på enskilda låntagares intressen.

Lånen går också till såväl folk- som forskningsbibliotek, exempelvis forskare vid mindre 

23



högskolor kan tacksamt ta emot fjärrlån. Äldre tryck tänker man kanske som mest intressant 

inom forskning, och därför är mängden skönlitteratur överraskande stor, även om sådan ju 

också kan användas i forskningssyfte. Mönstret sträcker sig ända bak till 1700-talet, då 

skönlitteraturen blir mindre vanlig.

Under det kommande året tar KB över huvudansvaret som samordnande myndighet över både 

forsknings- och folkbibliotek, och därmed också rollen att fördela medel.32 Hur 

depåbiblioteket, som tidigare finansierats av Kulturrådet, berörs av förändringarna vet man 

inte, men det lär visa sig när representanter för nationalbiblioteket i januari kommer att åka 

runt till lånecentralerna och depåbiblioteket för att lära känna verksamheten och komma 

underfund hur alla pengar ska fördelas.

Personalen på depåbiblioteket ser bara fördelar med digitaliseringen av äldre tryck, och det 

finns förslag på passande material. Den äldsta utlånade boken, med kyrkolagen från 1687, 

finns faktiskt dokumenterad i en pärm med ”framtida scanningsobjekt?” skrivet längst upp. 

Denna bok, som är i relativt gott skick, har ändå lånats ut som kopia, då dess ålder helt enkelt 

kan ha gjort den för värdefull. Det finns flera andra exempel på böcker som ses som 

kandidater till att bli digitaliserade. 

Två böcker från 1700-talet digitaliserades redan 2008 i samarbete med forskningsbiblioteket, 

och finns tillgängliga via UB:s RARA-samling. Man ser definitivt inte digitaliseringen som 

ett hot: det äldre trycket utgör en så pass liten del av verksamheten att en förändring knappt 

skulle märkas.33 Det handlar om goodwill, serviceanda och att tillgängligheten faktiskt är 

depåbibliotekets ändamål. Digitala versioner av äldre tryck skulle göra det lättare för alla att 

få tag på materialet, och gör det lättare att bläddra fram till vad som är intressant. Dessutom 

anser man att digitalisering finns på dagordningen hos biblioteken idag. Man skulle gärna 

utveckla samarbetet med forskningsarkivet för digitalisering: problemet är att få ekonomiskt 

stöd för det.

4.2 UB

Enligt 2009 års verksamhetsberättelse hade Umeå UB drygt 178 000 lån och totalt inklusive 

32 Jalkanen
33 Enström. Intervju 2010-12-08
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omlån 2 250 000.34 Denna höga siffra kan förklaras med att det är så pass enkelt att förnya ett 

lån via hemsidan, och att såväl forskare som studenter gör detta varje dag för att få behålla 

sina böcker så länge som möjligt. Drygt 27 000 verk tryckta senast 1899 hittas i UB:s katalog 

Album. Siffran lär i själva verket vara uppåt 40 000, då äldre litteratur från specialsamlingar 

bara delvis finns inlagt i Album, vilket också påverkar den totala summan.35 Katalogen 

innehåller drygt 900 000 registrerade titlar. I Libris blir antalet titlar något färre, vilket beror 

på olika sätt att räkna till exempel flerbandsverk. Det är problematiskt att uppskatta hela 

beståndet, och exakt hur många titlar som finns vet man inte själva, utan räknar hellre i 

hyllmeter, vilket uppgår till 3,5 mil (uppskattningsvis 1,5 miljoner volymer).

Bland svenska forskningsbibliotek ligger Umeå i toppen vad gäller fjärrlån, med knappt 20 

000 initiala fjärrlån, inklusive kopior.36 Detta innebär alltså 11% av totala lånesumman, en 

imponerande siffra. Umeå UB är mycket närande bibliotek, snabbt och generöst och därmed 

mycket populärt. Anledningen till detta är att man själv som litet bibliotek stod i underläge 

och blev ofta nekade av större bibliotek, och efter att man växt explosivt till ett närande 

bibliotek står man fast vid syftet att alla ska få läsa – det är vad böckerna är till för.37 Generösa 

låneregler och värnande om allmänheten samt egenskapen av pliktbibliotek är andra 

förklaringar. Lika många fjärrlån går till forsknings- som till folkbibliotek: precis som 1998 

års fjärrlånekartläggning visade utgör folkbiblioteken ett stort klientel.

Fjärrlånebeställningar behandlas en eller två gånger per dag, och går förhållandevis snabbt, 

tack vare att allting finns under samma tak. De som tas emot på morgonen och finns inne är 

ofta processade vid lunch, och på ett dygn eller högst 48 timmar är boken redo att levereras. 

Enligt lånestatistiken, räknat från slutet av 2007 och framåt, har det gjorts 1098 lån (fram till 

slutet av november 2010) av äldre tryck. Återigen ska påpekas att statistiken inte är 

fullständig, men det viktiga är att när fjärrlånen räknas för sig ger det 216 träffar. Böckerna 

kan indelas i låntagargrupper, där en stor del har gått till UB:s personal - möjligen för 

digitalisering eller utställning. Studenter och privatpersoner har stått för ett hundratal lån, 

medan forskare, lärare och doktorander ligger bakom nästan 300 av lånen, och det lämnar 

alltså 216 träffar till fjärrlån.
34 Umeå universitetsbibliotek. Verksamhetsberättelse. 

http://www.ub.umu.se/sites/default/files/dokument/administration/Vber2009.pdf
35 Danielsson. Mail 2010-12-15
36 Kulturrådet. Bibliotek 2009
37 Stenberg. Intervju 2010-12-10
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Spridningen mellan folk- och forskningsbibliotek stämmer också vad gäller äldre tryck. 40% 

av fjärrlånen av äldre tryck har gått till folkbibliotek. Ett tiotal har beställts från 

förvaltningsbibliotek, och 13 stycken har skickats utomlands. Resterande drygt 100 böcker 

har lånats till svenska forskningsbibliotek. Totalt gjordes 69 lån 2008, och följande år 65. 

Under de elva månader som representeras 2010 hade 70 lån gjorts så långt. En jämn nivå 

verkar finnas, möjligen med ett steg uppåt under 2010.

Det ska poängteras att material som är äldre än 1900 inte får lånas hem från biblioteket. Detta 

är en gräns som gäller generellt i Bibliotekssverige.38 Även vid fjärrlån måste boken läsas på 

det inlånande biblioteket. UB sätter på samma sätt gränsen för fjärrlån vid publiceringsåret 

1850. Fram till 1850 finns de flesta böcker inlåsta i specialmagasin, och får bara läsas på 

biblioteket, och inte fjärrlånas. Undantag görs dock vid speciella fall: om det finns dubbletter, 

om beställningen görs av någon välkänd litteraturforskare eller ska användas vid utställning, 

då försäkring betalas av mottagande bibliotek.

Av de fjärrlånade exemplaren är 18 titlar hämtade ur slutet magasin, men det ska sägas att tolv 

av dessa titlar finns i ”sammanbunden” form, och måste så att säga lånas tillsammans. Det rör 

sig därför om kanske sju olika lån. Ett exempel är Romeo and Juliet, tryckt i Leipzig 1843 och 

man kan tänka sig att det råder speciella omständigheter när ett sådant lån görs. Det främsta 

skälet till att de äldsta böckerna inte lånas ut, är att böckerna inte transporteras som brev eller 

paket, utan skickas i plastback, vilket inte är att föredra för gamla böcker.39 Beställning på 

böcker äldre än 1850 nekas med en förklaring, varpå man ibland kontaktas av biblioteket med 

frågor om andra utgåvor, scannade versioner eller annan ort.

En jämförelse av utgivningsår kan göras med depåbibliotekets statistik. Även för UB är de 

senaste decennierna högst representerade, och kurvan går därefter nedåt (se figur 2). Den 

avvikande ökningen under 1850-talet beror på lånet av Die Geschichtschreiber der deutschen 

Vorzeit, i 18 volymer, (samt en 1960), som troligen lånats av en och samma användare vid ett 

tillfälle. Om man räknade bort denna serie så skulle kurvan vara snarlik depåbibliotekets. 

Figur 3 föreställer samtliga utlån av äldre tryck (från 2007 och framåt), och denna kurva är 

som synes mycket jämförlig depåbibliotekets. Skillnaden är att de mycket gamla böckerna 

38 Stenberg
39 Stenberg
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lånas mer frekvent på UB.

  

Att utnämna den äldsta fjärrlånade boken är något problematiskt, då de allra äldsta 

registrerade titlarna är antingen sammanbundna eller fotokopior, och som sagt inte fjärrlånas 

annat än i särskilda fall. För att ändå ge ett exempel: den 1849 utgivna Några ord om läsarnes 

i Norr- och Westerbotten nu warande tillstånd och hufwudorsaken till deras förtwiflade  

belägenhet lånades 2008 av ett folkbibliotek i norra Sverige.

Det går att finna äldre böcker överallt på UB, eftersom titlar som biblioteket inte har 

införlivas löpande i samlingarna, i form av donationer från privatpersoner eller 

institutionsbibliotek.40 En majoritet av fjärrlånen (ca 150 titlar) kommer från det öppna 

magasinet. En femtedel av böckerna står normalt i studiesalens hyllor efter SAB-kod, 

införlivade på samma sätt. Signumet kc, svensk historia, har flest utlån. Trots en övervägande 

del historiska verk finns det också, liksom hos depåbiblioteket, varierat innehåll i det 

fjärrlånade materialet: visböcker, dramer och geografiska lexikon. Det är ändå tydligt att UB 

står för en mer ”historisk” forskningsinriktad litteraturförsörjning än depåbiblioteket, vilket 

för ett forskningsbibliotek inte är någon överraskning.

1998 bestod majoriteten av forskningsbibliotekens fjärrlånen av kopiebeställningar. 

Minskningen av kopiebeställningar är en viktig anledning till att fjärrlånen minskat de senaste 

15 åren. Idag utgörs sådana beställningar nästan enbart av kopior av bokkapitel eller 

tidskrifter som inte finns elektroniskt. Fulltextdatabaserna har tagit över och avgifterna för 

kopiebeställningar har inte slutat öka och ligger idag som minst på 80 kronor.41 Stenberg tror 

40 Stenberg
41 Stenberg
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att fjärrlånen kommer fortsätta att minska. En stor del fjärrlån är av kurslitteratur till 

distansstudenter, och i sådana utbildningar blir det allt vanligare med e-böcker. I och med ett 

generationsskifte på lärarsidan kommer troligen ännu fler e-böcker att användas.

Fjärrlån görs idag genom det egna biblioteket, och Stenberg ifrågasätter detta. Att låntagarna 

själva ges möjligheten att göra beställningen i Libris vore ett alternativ för att göra fjärrlån 

mer attraktivt och synligt. Att fjärrlånebeställningar skulle kunna effektueras via en avgiftsfri 

digital version tror Stenberg dock är avlägset. Arbetet skulle bli betungande för bibliotek med 

stora, intressanta samlingar. Risken är att beställningar skickas mellan olika bibliotek i jakten 

på en villig scannare (från KB till Lund till Uppsala och så vidare).42 Det är trots allt mycket 

pengar bakom digitalisering. Kulturdepartementet har gett Riksarkivet rollen att under 2011 ta 

över samordningen av digitaliseringsfrågor i Sverige. Vad det innebär är idag oklart, men en 

tydligare samverkan behövs. Som det är nu har biblioteken olika agendor och jobbar var för 

sig. Viljan är god – det är pengar som saknas, och en central uppstyrning skulle hjälpa till.

4.3 Digitala projekt

Några av de mest populära böckerna finns troligen redan i digital form. UB har haft som 

målsättning att utöka de digitala samlingarna, för att förbättra forskarservicen. Detta 

resulterade 2009 i över 200 digitaliserade verk, samt ett antal handskrifter, och satsningen har 

fortsatts 2010. Särskilt efterfrågad och skyddsvärd litteratur har prioriterats och 

tillgängliggjorts.43

RARA började som ett projekt, där ett antal böcker skulle göras elektroniskt tillgängliga.44 

Kriterierna var då: norrländskt material; utnött (på grund av otaliga kopieringar); gamla, sköra 

böcker med svenskt årstryck och lagstiftning. Kring tio procent av RARA-samlingen har 

sedan tillkommit på förslag från låntagare. Resterande böcker är egentligen handplockade 

ämnen, mer riktade till en intresserad allmänhet än till akademiker, såsom trädgårdsböcker, 

hantverksböcker (till exempel om konstruktionen av en kolmila), och kokböcker från 1700-

talet. Stenberg, som arbetat med urvalet, kan med 40 års erfarenhet sina böcker och säger sig 

veta vad som är gångbart. Även mycket stöldbegärligt material har scannats – digitalisering är 

att likna vid en stöldskyddsförsäkring.

42 Stenberg
43 Umeå universitetsbibliotek. Verksamhetsberättelse
44 Stenberg
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De flesta RARA-böckerna är ännu inte möjliga att göra textsökning i. Sidorna i den digitala 

boken består enbart av en bild, som inte går att göra någonting med, mer än att titta på. En ny 

teknik, kallad OCR-tolkning (optical character recognition), håller i dagsläget på att 

implementeras i samlingen.45 Det är denna teknik som åskådliggör skriften som en textmassa. 

På så sätt kan man söka i texten, markera och kopiera avsnitt och göra boken mer användbar 

än idag. När texten på detta sätt synliggörs blir boktexten även sökbar i Google, vilket öppnar 

för större användning i framtiden – med en enkel google-sökning av en fras kan man förflyttas 

direkt in i den digitala boken på RARA:s hemsida. Att alla ord – även i böcker med frakturstil 

– går att få träff på har stor betydelse, och ökar tillgängligheten kraftigt.

Statistik över RARA-samlingen visar på uppåt 4 000 unika besökare under 2010. Samlingen 

har runt 580 böcker och trots att en majoritet verkar stanna under två minuter så innebär det 

en hög användningsgrad per bok jämfört med äldre tryck i fysisk form. Ett exempel på 

populära titlar som laddats ner i PDF-form är Beskrifning på ny inrättning af kakelugnar til  

weds besparning tillsammans med reseskildringar, kokböcker och folkvisesamlingar. Den 

klart mest nedladdade boken är dock depåbibliotekets Bautil, över Sveriges runstenar, med 

249 unika användare under 2010 (fram till 14 december). Det är tydligt att den boken mått 

mycket bra av att ha förpassats till digital form. Samarbetet med depåbiblioteket har gett god 

effekt och ett fortsatt samarbete vore mycket intressant. Danielsson föreslår också en form av 

regionalt kluster i Umeå, där samverkan kan lösa de praktiska frågorna.

Det finns tre scanners hos forskningsarkivet med olika uppgifter. Den som främst används för 

äldre böcker är drygt två år gammal och är utrustad med digital kamera och ny tidssparande 

programvara, som underlättar scanning och gör arbetet mindre tidskrävande. Nu tar en bok, 

självklart beroende på antal sidor, ett par timmar att komplett överföras från fysisk till digital 

form. Nästa steg, för ännu snabbare arbete är en helautomatisk scanningsrobot. Maskinen har 

under digitaliseringsarbetet använts i stort sett varje dag.

Projektet EOD med centralt system i Innsbruck lämnar, som man påstår, en mindre börda till 

biblioteken och processen sker relativt enkelt. I Umeå befinner man sig fortfarande i 

startgroparna, men ett fåtal böcker har beställts och levererats, och finns också tillgängliga på 

45 Danielsson. Intervju 2010-11-16
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nätet.46 Den långsamma starten beror på att projektet än så länge endast marknadsförts mot 

bibliotek, där reaktionen varit positiv, och ännu inte lanserats för slutanvändare. När webb-

Libris uppdateras i januari kommer en beställningsfunktion till EOD att implementeras. 

Redan i Libris kommer man alltså kunna välja att få en bok från Umeå UB i digital form 

genom detta projekt. Danielsson räknar med ett ökat intresse, dels genom denna kommande 

ingång direkt genom Libris, men ännu mer tack vare en gemensam databas för EOD som är 

på gång. 

När en beställning görs i EOD skickas mail samtidigt till beställaren och internt.47 Boken letas 

upp i katalogen och plockas därefter ur samlingarna, och en kvalitetsbedömning görs: är 

boken möjlig att lägga i en scanner. Man undersöker också om boken redan finns digitalt, i 

Google Books eller annan samling, vilket kan förhindra scanning. Efter scanning laddas 

boken upp på EOD:s server, där en OCR-process görs och när boken är försedd med en 

särskild omslagssida görs betalningen. UB:s samlade uppbyggnad underlättar då det går 

snabbt att få tag på en bok: under goda omständigheter är boken levererad inom en vecka. 

Priset är 100 kronor i startavgift och 1,50 per sida.48 En bok om 250 sidor kostar alltså 475 

kronor (enligt EOD-rapporten kostar det beroende på olika bibliotek mellan 30 och 130 euro). 

Hur hög den egentliga kostnaden är svårt att säga: i ett testskede är kostnader andra än när 

rutinen sker mer större volymer. Frågan är också vilka kostnader som ska räknas. För att 

jämföra med fjärrlån: om en bok fjärrlånas en gång (á minst 294 kronor) så är digitalisering 

dyrare, men vid upprepade lån blir det en annan fråga. Danielsson menar att fler aspekter än 

själva priset måste vägas in: säkerhetsaspekten (dels slitage, dels rent värde) väger tungt; en 

helt annan grad av tillgänglighet och synlighet realiseras; snabbheten i leveransen för 

kommande låntagare när boken finns åtkomlig. Med OCR-tolkning öppnas också bokens 

innehåll upp och blir användbart på ett nytt sätt.

En tjänst som erbjuder digitalisering av fjärrlånebeställningar måste förväntas bli centrerad till 

de orter där stora bestånd finns. Men där de stora samlingarna finns, där finns ofta också 

utvecklad och använd digitaliseringsteknik. Beställningar kan däremot göras var som helst 

ifrån, och resultatet blir fler digitala versioner tillgängliga för alla på nätet. 

Fjärrlåneverksamheten är subventionerad idag, så varför inte subventionera digitalisering om 
46 Ebooks on demand. Digitaliserade böcker. http://eod.ub.umu.se
47 Danielsson. Intervju 2010-12-14
48 Danielsson
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det är ett sätt att nå användarna?49 Det skulle kunna ske från länsbiblioteken, Kulturrådet eller 

KB. Umeå har en fördel i och med att både ett stort forskningsbibliotek och depåbiblioteket 

ligger i staden, och Danielsson tror att ett samarbete mellan depåbiblioteket och UB med 

EOD-projektet till hands mycket väl skulle kunna fungera som ett pilotprojekt för en sådan 

tjänst.

49 Danielsson

31



5. Diskussion

Det mest uppenbara resultatet från statistiken är att fjärrlån utgör en liten del av den totala 

lånesumman, och äldre tryck därav står för en nästan obetydlig del. Eftersom fjärrlån ska vara 

användarbaserat borde det vara rimligt att erbjuda nya lösningar för denna lilla andel, som 

ofta också är låst för låntagare. Det äldre tryck som utgör de potentiella 

digitaliseringsobjekten står för en minimal del av dagens lånetrafik. En marginell andel av 

låneförsörjningen skulle därför beröras. Ett problem skulle kunna vara att beställningar ökar 

när det blir mycket enklare att få digitala kopior, men om allting ändå så småningom kommer 

att finnas i digital form (vilket åtminstone är Googles avsikt), så borde biblioteken göra sitt 

bästa för att delta i omvandlingen.

Fjärrlån är redan långt mycket dyrare än ett vanligt hemlån – tidsåtgång och just kostnad är 

aspekter som ofta diskuteras, och när det handlar om äldre tryck i synnerhet är ömtåligheten 

en stor fråga. Engångskostnaden för digitalisering är ännu högre, men som Danielsson menar: 

det finns aspekter som inte syns i själva priset som är av värde. Och som Books2U-projektet 

förutsåg: engångskostnaden för digitalisering gör mer långsiktig nytta. En självklar fördel 

med digitalisering av en bok är att den i och med den digitala formen kan göras tillgänglig för 

alla: den är både allmän egendom och åtkomlig för vem som helst att använda, och behöver 

egentligen aldrig förflyttas fysiskt igen.

Den viktigaste konsekvensen av ett införande av digitalisering som alternativ till fjärrlån är att 

kulturarvet öppnas upp på ett nytt sätt. Att synliggöra kulturarvet är digitaliseringens största 

ickekommersiella uppgift idag. Istället för att förvaras gömt längst ner i ett magasin och längst 

bak i en katalog, plockas det fram och synliggörs, och folk kan upptäcka det. Man kan tänka 

sig att intresset skulle öka ännu mer om folk själva hade inflytande i vad som synliggörs, och 

förhoppningsvis kunde intresset sprida sig från forskare till en bredare allmänhet. I dokument 

över riktlinjer är ”användares önskemål”, ”forskningen” och ”efterfrågan” återkommande 

urvalskriterier. Som motvikt till massdigitalisering finns uppenbarligen en plats för 

användarstyrd inriktning.

I ljuset av den användarcentrerade vision som fjärrlåneutredningen föreslår är alltså 

digitaliseringsalternativet en rimlig förlängning – en ytterligare användarcentrerad aspekt, där 
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låntagare på annan ort kan beställa en digital version av äldre tryck som ett alternativ till 

fjärrlån. En sådan realitet ligger teoretiskt helt i linje med utredningens målsättning, och är en 

välmotiverad och smidig lösning för att samtidigt leda digitalisering genom efterfrågan. Att 

möjliggöra det praktiskt är naturligtvis en annan sak.

Visst skulle en övervägande del av digitaliseringsarbetet hamna på ett fåtal stora bibliotek, 

och frågan är hur positivt inställda man skulle vara till att förse användare från hela landet 

med digitala böcker, istället för att satsa på sina egna projekt. Frågan är om användarstyrd 

digitalisering kan ske på fall-till-fall-basis, eller om det måste vara mer övergripande. Någon 

form av central uppstyrning behövs, och 2011 ser ut att bli ett år med förändringar inom båda 

områden, så ett nytt upplägg är ingen omöjlighet. Ett kanske långt draget förslag skulle vara 

att fjärrlånebeställningar införlivas i någon form av nationell plan över digitalisering, men en 

avgiftsfri sådan implementering ligger antagligen långt borta. En avgiftsbelagd men 

subventionerad verksamhet då? Varför inte? Intresset för gamla ömtåliga böcker lär inte falna 

så snabbt, och istället för att resa hundratals mil för att sedan sitta i en läsesal, är det nog 

många som föredrar en digital kopia. Rapporten över EOD visade att läsesalslån är mindre 

attraktivt än att ha den riktiga boken eller textsökbar PDF-fil av den.

De två bibliotek som studeras i uppsatsen är självklart inte representativa för alla, utan får 

snarare ses som två säregna bibliotek. Umeå är en speciell stad, med både depåbiblioteket och 

ett stort forskningsbibliotek. Framgången med Bautils runstenar bevisar att ett projekt kan ge 

frukt, och såväl depåbiblioteket som Forskningsarkivet är positiva till ett vidare samarbete. En 

användarundersökning är något som saknas i den här utvärderingen, och en sådan borde 

definitivt göras, med avsikt att se hur intresset ser ut just bland användare. Att i denna 

utvärdering ge alltför omvälvande förslag är bäst att undvika, men ett pilotprojekt med de två 

biblioteken som exempel på parter vore onekligen intressant att se. Först och främst bör en 

bredare utredning av möjligheter och utmaningar göras, för att undersöka om detta kan bli 

verklighet. 
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