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LINKÖPINGS UNIVERSITET 21 februari 2003
Informationsförsörjningsutredningen

Till
Styrgruppen

Härmed överlämnas slutrapport över utredningen avseende universitetets informationsförsörj-
ning m.m. Betänkandet innehåller en serie förslag om åtgärder på skilda håll och nivåer vid
universitetet. Angeläget är att dessa snarast kommer till förverkligande även om ytterligare
beredningsarbete i vissa fall kan komma att anses nödvändigt.

Vi vill också ta tillfället i akt att vända oss till ledamöterna i styr-, referens- och delresurs-
grupperna och den tekniska gruppen, vilka svarat för engagerade och konstruktiva insatser,
och till delprojektledarna Jörgen Dahlgren, Kerstin Fridén, Liselotte Thornell och Helena
Wedborn, vilkas rika sakkunskap och hängivna arbete utgjort en grundförutsättning för hela
projektet och därmed för dess här föreliggande resultat. Jan Perselli har verksamt bidragit i
både utrednings- och redigeringsarbetet. Ett stort TACK till Er alla!

Christer Knuthammar Marianne Nordlander
projektledare bitr. projektledare
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Utredningens direktiv och organisation

Rektor utfärdade i mars 2002 direktiv för utredning om ”universitetets informationsförsörj-
ning m.m.” och tillsatte samtidigt en särskild styrgrupp för projektet samt uppdrog åt överbib-
liotekarien att fungera som projektledare. Styrgruppen lät genomföra utredningsarbetet i form
av fyra delprojekt: I Informationsförsörjning och pedagogisk utveckling, II Mediemarknadens
utmaningar, III Elektronisk publicering vid Linköpings universitet, IV Organisation för stra-
tegi och finansiering av biblioteksverksamheten vid Linköpings universitet. Tre av delprojek-
ten försågs med varsin resursgrupp bestående av forskare/lärare och företrädare för LiUB me-
dan studien kring organisation för strategi och finansiering av biblioteksverksamheten gavs
formen av enmansutredning. En gemensam referensgrupp innefattande även extern sakkun-
skap utsågs för att följa utredningsarbetet. Till utredningsarbetet knöts även en teknisk grupp
med uppgift att i förekommande fall bedöma genomförbarheten i de förslag som arbetet
komme att resultera i.1

Utredningsdirektiven tar sina utgångspunkter i aktuella pedagogiska, tekniska och ekonomis-
ka trender och följderna därav för informationsförsörjning och biblioteksfunktioner vid LiU:

”… Utvecklingen på det informationstekniska området, såväl nationellt som internationellt, innebär att både
tillgången på och vägarna till informationen i skilda former befinner sig i snabb förändring. Informationsmiljön
präglas av ökande informationsflöden, tillkomst av nya sökhjälpmedel, successiv övergång till elektronisk publi-
cering m m. Den internationella mediamarknaden befinner sig i snabb och genomgripande förändring med bety-
dande konsekvenser för utformningen av lokala policies vad gäller tryggande och utveckling av universitetets
försörjning med vetenskaplig information.

Inom den högre utbildningen pågår en övergång från undervisning till lärande. Större tonvikt än tidigare läggs
på att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Successivt alltmer utbildning tillhandahålls på distans
……. Alltmer betonas vikten av att besitta god informationskompetens – innefattande förmåga att införskaffa,
värdera och bearbeta information – för vetenskaplig kunskapsutveckling, för problemlösning och för beslutsfat-
tande.

I en tid av nya möjligheter och utmaningar gäller fortsatt att på ett medvetet, strategiskt och kostnadseffektivt
sätt nyttja universitetets skilda resurser. För att ge universitetsledningen och fakulteterna erforderligt beslutsun-
derlag för att möta dessa krav skall en särskild utredning avseende informationsförsörjningen tillkallas …….
Utredningen har att, mot bakgrund av analyser vid LiU:s samlade satsning på vetenskaplig informationsförsörj-
ning inkl. Linköping University Electronic Press samt universitetsbibliotekets potential, aktuella roller och funk-
tioner inom universitetet, återkomma till universitetsledningen med förslag syftande till att öka studenternas och
de anställdas möjligheter att ta till vara och i universitetets verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt nyttiggöra
den moderna informationsteknikens potential för spridning av kunskap……. Utredningen skall vidare belysa
universitetsbibliotekets möjligheter som en pedagogisk resurs för de studerande och lämna de förslag som studi-
en kan föranleda av hur samspelet mellan biblioteket, utbildningsansvariga inom fakulteter och institutioner
samt studenterna själva kan förbättras……. I utredningsarbetet ingår slutligen också att analysera befintliga
former för finansiering och strategisk ledning av den vetenskapliga informationsförsörjningen vid universitetet
och på grundval av analysen lägga fram de förslag till förändringar som utredningen bedömer vara ändamåls-
enlig….”

                                                
1 Utredningsarbetets organisation och bemanning redovisas närmare i bilaga A 
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Övergripande ståndpunkter och förslag

Utredningens delstudier innehåller en rad förslag ägnade att optimera användningen av de
resurser som årligen anvisas för att säkerställa och fortlöpande utveckla informationsförsörj-
ningen till utbildningen och forskningen vid Linköpings universitet. Förslagen riktar sig till
såväl universitetets och fakulteternas ledningar som till verksamma vid institutioner och uni-
versitetsbiblioteket självt. Som en introduktion till studiet och bedömningen av respektive
delstudierapport följer här en summering av några särskilt grundläggande ståndpunkter och
förslag.

I Informationsförsörjning och pedagogisk utveckling

Informationskompetens skall betraktas som en naturlig och nödvändig komponent i studier
och livslångt lärande. Universitetet har därför att tydligt arbeta för en ny attityd till informa-
tionsförsörjning och dess samspel med den pedagogiska utvecklingen samt för att ett student-
centrerat lärande också integreras i bibliotekets verksamhet genom att på olika nivåer initiera
och understödja samarbetet mellan lärare/forskare och bibliotekarier speciellt med tanke på
undervisningen i informationshantering.

II Mediemarknadens utmaningar

God tillgång till vetenskaplig information är en basal nödvändighet för universitetet. Univer-
sitetsbiblioteket  måste på hela universitetets vägnar och ansvar aktivt följa utvecklingen vad
gäller elektroniska resurser. Biblioteket bör ges fortsatta mandat och möjligheter att delta i
samlade konsortieupphandlingar av vetenskaplig information.

Mot bakgrunden av den snabba och genomgripande förändringen av formerna för vetenskap-
lig publicering bör universitetet aktivt delta i strävandena efter att åstadkomma friare till-
gänglighet till forskningens resultat.

III Elektronisk publicering vid Linköpings universitet

Verksamheten inom Linköping University Electronic Press (LiU-Press) bör permanentas och
som en egen enhet knytas till biblioteksorganisationen.

Universitetet bör satsa på att elektroniskt publicera och tillgängliggöra alla avhandlingar, ex-
amensarbeten och magisteruppsatser inom LiU-Press. I sammanhanget krävs särskilda sats-
ningar på kompetensutveckling och medvetandegörande av förlagets potential vad gäller
elektronisk publicering vid LiU.

IV Organisation för strategi och finansiering av biblioteksverksamheten vid Linköpings uni-
versitet

En grupp bör inrättas på högsta ledningsnivå för långsiktiga strategiska överväganden och
beslut i frågor kring biblioteksfunktioner och informationsförsörjning vid LiU.
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En bättre koppling i daglig verksamhet mellan biblioteket, undervisningen och forskningen
vid LiU bör eftersträvas. Mot den bakgrunden föreslås att kontaktbibliotekariefunktionen vid
LiUB vidareutvecklas och att biblioteksstyrelsen ges en bredare sammansättning.

Universitetsbiblioteket föreslås i fortsättningen finansieras via en central och gemensam av-
sättning. Universitetet bör etablera en ordning för att regelbundet och vid strategiska tillfällen
följa upp LiUB:s verksamhet utifrån användarnas perspektiv.
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Delprojektet Informationsförsörjning och pedagogisk
utveckling

Av Helena Wedborn

Sammanfattning. Problem och förslag
Utgångspunkter
Högskolelagen
Linköpings universitet – visioner, mål och strategier
Informationskompetens
Studentcentrerat lärande

Nuläget
Om undervisning vid universitets- och högskolebibliotek
Standardmodell för LiUBs undervisning i informationshantering
Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik

De goda exemplen
PBL
Det virtuella studielandskapet eller ”linköpingsmodellen”
Fler samarbetsformer

Finansiering
Utmaningarna

Universitetsbibliotekets ambitioner
Bibliotekariens roll visavi studenten
”Linköpingsmodellen” – inte bara i projekt!
Bibliotekariernas pedagogiska kunnande
Lärare och informationskompetens
Profilområdet Informationsteknologi
Poänggivande kurser
Nätuniversitetet
Webbaserade kurser i informationssökning
Programstrimmor

Litteratur
Bilagor

Användarundervisning vid några universitets- och högskolebibliotek (Jan Perselli)
Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik (Christina Brage)
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SAMMANFATTNING. PROBLEM OCH FÖRSLAG

Resursgrupp

Till delprojektet har knutits en särskild resursgrupp bestående av bitr. professor Eva Enqvist,
MAI, som företrädare för Linköpings tekniska högskola, universitetslektor Staffan Hård af
Segerstad, EKI, som företrädare för Filosofiska fakulteten, universitetsadjunkt Lars Uhlin,
IMV/Pedagogiskt center HU, som företrädare för Hälsouniversitetet samt bibliotekarie Inge-
gerd Baurén, KB, och 1 bibliotekarie Christina Brage, HB/CeBIT som företrädare för univer-
sitetsbiblioteket. Gruppen har under 2002/03 hållit sex möten. Synpunkter har även inhämtats
från bitr. professor Håkan Hult, IBV/CUL.

Sammanfattning

I Linköpings universitets studentcentrerade pedagogik mot livslångt lärande har universitets-
biblioteket en central funktion i utvecklingen av informationskompetens hos studenter och
lärare. Biblioteket kan spela en än viktigare roll i denna process om informationskompetens
infogas som särskild kvalitet i utbildningssystemet och i lärares och studenters vardagspraktik
och om utbildning i informationssökning naturligen integreras i studierna. Redan idag finner
man bland enskilda lärare och studierektorer inom alla fakulteter intresse och engagemang för
utveckling av studenters informationskompetens. Men i nuläget har studenterna vid Linkö-
pings universitet mycket olika villkor i det här avseendet.

Den främsta åtgärden för att förändra situationen är att universitetets styrelse och ledning
uppmärksammar frågan och arbetar för en ny attityd till informationsförsörjningen som basal
resurs för pedagogisk utveckling och för att ett studentcentrerat lärande integreras också i
bibliotekets verksamhet. Delprojektets grundförslag är att universitetet, genom fakulteter,
utbildningsnämnder, forskar- , ämnes- och programstudierektorer samt biblioteksledning, ini-
tierar och understödjer samarbete mellan lärare och bibliotekarier för att integrera informa-
tionssökning i undervisningen och för att höja informationskompetensen. Detta leder i sin tur
till att universitetsbibliotekets informationsresurser utnyttjas bättre.

Rapportens disposition

Inledningsvis presenteras problemställningen och åtgärdsförslagen sammanfattas. Därefter
diskuteras Linköpings universitets mål- och strategidokument med avseende på universitets-
biblioteket, informationsförsörjning och pedagogisk utveckling. Så följer rapportens utgångs-
punkter - studentcentrerat lärande och informationskompetens.

Dagsläget beträffande undervisningen i informationssökning beskrivs. Att det finns goda re-
sultat när det gäller utvecklingen mot studentcentrerat lärande och ökad informationskompe-
tens visas genom några exempel från olika håll inom LiU. Finansieringen av universitetsbib-
liotekets undervisning presenteras i korthet.
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Avsnittet Utmaningarna beskriver olika vägar att komma vidare i arbetet med att höja infor-
mationskompetensen inom Linköpings universitet. Ett par bilagor med redogörelse för peda-
gogisk verksamhet vid några andra universitets- och högskolebibliotek samt vid Centrum för
biblioteks- och IT-pedagogik vid Linköpings universitetsbibliotek återfinns efter de olika del-
rapporterna.

Vilka är problemen?

Utifrån våra erfarenheter som undervisande bibliotekarier har vi identifierat en rad del-
problem:

• Många av LiUs studenter saknar den informationskompetens som högskolelagen och LiUs
måldokument eftersträvar och som alltmer efterfrågas inom arbetslivet

• Många kurser saknar moment som rör informationssökning/hantering
• Av den undervisning som LiUB ger i informationssökning etc. är endast en liten del direkt

kopplad till studenternas aktuella studier och informationsbehov
• Många bibliotekarier saknar tillräcklig pedagogisk kompetens
• En del lärare saknar kunskap om innebörden av informationskompetens
• Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier är för dåligt när det gäller studenternas infor-

mationskompetens
• Examinationerna omfattar alltför sällan kunskaper i informationssökning
• Kursvärderingarna tar varken upp undervisningen i informationssökning eller studenternas

syn på biblioteket som studieresurs
• Formerna för finansieringen av universitetsbibliotekets undervisning är inkonsekventa

Förslag

För att komma till rätta med de utpekade problemen krävs åtgärder på olika nivåer. Gemen-
samt för åtgärdsförslagen är att de syftar till att lyfta fram informationsförsörjningens betydel-
se för universitetets pedagogiska utveckling och tydliggöra universitetsbibliotekets roll för att
höja informationskompetensen inom hela LiU.

Probleminventeringen visar att det inom Linköpings universitet saknas ett samlat grepp kring
företeelsen informationskompetens. Universitetsbibliotekets strävan är att utbildningsinsatser
i informationssökning blir en naturlig, integrerad del av en kurs eller ett utbildningsprogram,
och att informationskompetens ses som en självklar del i en utbildningsgång. Systemet måste
understödja åtgärder för att främja studenternas informationskompetens, allt efter behoven
inom olika delar av universitetet.

Strategi- och målformulering

• Begreppet informationskompetens måste konkretiseras i universitetets målformuleringar
betr. undervisning och lärande. För att få underlag till arbetet med att skapa ett informa-
tionskompetent universitet bör de officiella mål- och strategidokumenten, i samklang med
den nya skrivningen i högskolelagen, understryka vikten av utbildning mot informations-
kompetens för livslångt lärande. Förslag till ny ordalydelse i kommande strategidokument:

• Under rubriken Vision: Linköpings universitet ska – utifrån ett studentcentrerat läran-
de skapa förutsättningar för att utveckla kunskaper som stimulerar till kritiskt tänkan-
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de och problemlösningsförmåga … etc. Härvid skall man sörja för att studenterna
förvärvar god informationskompetens.

• Under Undervisning och lärande, underrubrik Strategier: Utveckla en universitetsge-
mensam undervisningspolicy som leder till hög informationskompetens hos studenter
och lärare samt Ge informationsförsörjningen en central roll samt integrera bibliote-
ket i den pedagogiska och teknologiska utvecklingen inom universitetet.

Utbildningsinsatser

• Alla utbildningar bör innehålla moment som syftar till att öka studenternas informations-
kompetens. Dessa moment bör integreras i studierna så att de motsvarar studentens aktu-
ella behov av att söka, värdera och använda information. Då enskilda lärare ofta finner att
resurserna inte räcker till för att integrera undervisning i informationshantering, föreslår
universitetsbiblioteket att frågan lyfts till utbildningsnämnder och programstudierektorer,
som kan reservera resurser för detta. Förslaget gäller självfallet även undervisningen inom
Nätuniversitetet.

• Studierektorer/utbildningsnämnder har överblick och ser var i olika utbildningar som sär-
skilda insatser för informationskompetens är lämpliga och när informationssökning kan
integreras i studierna. Man bör på denna nivå understryka betydelsen av samarbete mellan
lärare och kontaktbibliotekarie för att integrera informationskompetens i utbildningen, lik-
som för att sådana kunskaper ska ingå i det som studenten examineras på.

• Fakulteter/utbildningsnämnder/studierektorer bör verka för att universitetsbibliotekets
medverkan i fakulteternas olika pågående projekt för pedagogisk förnyelse, efter utvärde-
ring av pilotprojektfasen, övergår i vardaglig praktik genom att bl.a. avsätta tillräckliga re-
surser, t.ex. i form av schemalagd undervisningstid.

• I väntan på att ambitionen att integrera bibliotekets undervisning i kurser och program kan
realiseras i större skala, vill universitetsbiblioteket fortsätta att erbjuda utbildning enligt
nuvarande standardmodellen så brett som möjligt inom universitetet.

• För att nå ut till flest möjliga studenter, föreslås att universitetsbiblioteket hos fakulte-
ter/utbildningsnämnder undersöker intresset för att bedriva poänggivande kurser i infor-
mationskompetens integrerat inom fler utbildningsprogram, alternativt som poänggivande
delmoment i kurser.

Kompetensutveckling

• För att universitetsbiblioteket ska kunna ta sitt fulla ansvar när det gäller  informations-
kompetens hos studenter och lärare, måste fler bibliotekarier beredas möjlighet att ut-
veckla den professionella pedagogiska kompetensen. Bibliotekets ledning bör aktivt upp-
muntra till förkovran, med högsta prioritet för dem som redan nu regelbundet undervisar i
informationssökning, och underlätta för var och en att delta i pedagogikkurser och fort-
bildning vid i första hand Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik, CeBIT, och vid
Centrum för undervisning och lärande, CUL.

• Doktorander, lärare och forskare bör erbjudas möjlighet att utveckla sin informationskom-
petens. Efter förankring på prefektmöten etc. bör fler skräddarsydda kurser för doktoran-
der skapas. CULs kurser i pedagogik för nya lärare, handledare och nätuniversitetslärare
bör aktualisera frågor som rör utveckling av informationskompetens hos både studenter
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och lärare. CeBIT bör erbjuda kurser i informationskompetens direkt för lärare. Universi-
tetsbiblioteket bör aktivt bjuda in lärare till uppfräschning av gamla kunskaper i informa-
tionssökning.

Utvärderingar

• Kursvärderingspolicyn bör skrivas så att bibliotekets undervisning samt verksamheten i
stort blir föremål för studenternas utvärdering på kursnivå, där undervisning i informa-
tionshantering förekommit, och vid programstudiernas fullbordan.

• Biblioteket bör regelbundet genomföra riktade användarundersökningar för att få åter-
koppling på bl.a. undervisningen från brukare på olika nivåer.

Finansiering

• Formerna för finansieringen av bibliotekets utbildning i informationssökning varierar
mycket inom universitetet. Problemet är inte variationen i sig, utan att studenternas till-
gång till utbildning i informationssökning är så skiftande. För att säkerställa en viss nivå
av informationskompetens hos alla studenter bör fakulteterna alt. utbildningsnämnder/etc.
tillse att medel reserveras för ändamålet.

• Universitetsbiblioteket föreslår att fakulteterna avsätter projektmedel ur budgeten för LiUs
Profilområde Informationsteknologi för ett intensifierat samarbetsprojekt med biblioteket
i avsikt att skapa ett informationskompetent universitet.

UTGÅNGSPUNKTER

Högskolelagen

Riksdagen har nyligen beslutat om en ändrad skrivning av Högskolelagens första kapitel2.
Den nya lagtexten innebär en skärpning av de tidigare formuleringarna och anger:

”Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”

Denna lagtext berör och får konsekvenser för högskolans arbete med studenternas informa-
tionssökning och det vidare begreppet informationshantering, vilket inbegriper sökning, kva-

                                                
2 Lag (2001:1263) om ändring i högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9§.
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litetsvärdering och kritiskt användande av information, och den avser inte bara de aktuella
studierna utan utpekar en färdighet som ska fungera i ett långt perspektiv; högskoleutbildning
ska ge informationskompetens för livet.

Linköpings universitet – visioner, mål och strategier

När det gäller universitetets egna måldokument är formuleringarna vaga vad gäller informa-
tionsförsörjning och pedagogisk utveckling. I den Strategiska planen 2000-20043 fastslås vis-
serligen strategin: ”Att sätta universitetsbiblioteket i centrum och engagera biblioteket i den
pedagogiska och teknologiska utvecklingen inom universitetet.” Men denna strategi placeras
in i sammanhang med studentbostäder och miljöcertifiering och inte som man rimligen kunde
vänta sig under rubriken ”Undervisning och lärande”. Officiellt formuleras målet betr. infor-
mationskompetens endast indirekt. I strategidokumentet Ett universitet på tvären – verksam-
hetsidé för Linköpings universitet, fastställt 1998, dvs före den nya formuleringen i högskole-
lagen, står det: Universitetet ska

- ”Utveckla konceptet livslångt lärande, med stöd i förnyade undervisningsformer …”
- ”Ge alla anställda och studenter förutsättningar, kunskapsmässiga och tekniska, till effek-

tiv IT-användning i arbete och studier.”4

I Strategisk plan 2000-2004 slås det åter fast att ”Linköpings universitet ska

- utifrån ett studentcentrerat lärande ge de kunskaper som stimulerar till ett kritisk tänkande
och problemlösningsförmåga …

- utveckla det livslånga lärandet till en central verksamhet vid universitet …”

Beträffande undervisningen gäller bland andra strategier att:

- ”Utveckla en universitetsgemensam utbildningspolicy baserad på ett studentcentrerat       
      lärande präglat av ett vetenskapligt förhållningssätt …

Arbeta för att utveckla och utnyttja pedagogik baserad på modern informations- och kommu-
nikationsteknik.”

Citaten här belyser att universitetet lägger stor vikt vid begreppen studentcentrerad pedago-
gik, livslångt lärande, kritiskt tänkande och IT-användning. Dessa föreställningar är samtidigt
centrala i bibliotekets syn på sin egen uppgift inom universitetet. Det är därför angeläget att
lyfta fram begreppet informationskompetens och tydliggöra kopplingen mellan LiUBs verk-
samhet och universitetets gemensamma utgångspunkter.

Probleminventeringen och genomgången av universitetets måldokument visar att informa-
tionskompetens inte infogats i undervisningssystemet, att det saknar stöd i lärares och stu-
denters vardagspraktik. Därför krävs tydlighet och större konkretion i universitetets målfor-
muleringar och strategidokument. De officiella målen bör omformuleras och i högskolelagens
anda understryka vikten av informationskompetens och universitetsbibliotekets roll i sam-
manhanget.

                                                
3 Strategisk plan 2000-2004. Linköpings universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2000-06-05.
4 Ett universitet på tvären: verksamhetsidé för Linköpings universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 1998-
10-29
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Förslag till åtgärd
Ny ordalydelse i kommande strategidokument:
Under rubriken Vision: Linköpings universitet ska – utifrån ett studentcentrerat lärande ska-
pa förutsättningar för att utveckla kunskaper som stimulerar till kritiskt tänkande och pro-
blemlösningsförmåga … etc. Härvid skall man sörja för att studenterna förvärvar god infor-
mationskompetens.

Under Undervisning och lärande, underrubrik Strategier: Utveckla en universitetsgemensam
undervisningspolicy som leder till hög informationskompetens hos studenter och lärare samt
Ge informationsförsörjningen en central roll samt integrera biblioteket i den pedagogiska och
teknologiska utvecklingen inom universitetet.

Kursvärderingspolicy

Informationsförsörjningen och bibliotekets del i universitetets undervisning tas inte upp i Lin-
köpings universitets nya kursvärderingspolicy5. Policydokumentet understryker att kursvärde-
ringar är viktiga dels i det studentcentrerade lärandet, dels som kvalitetsinstrument; båda as-
pekter är giltiga också för universitetsbibliotekets verksamhet och det är enligt vår uppfattning
angeläget att det tydligt kommer fram. Om biblioteket medverkar i kurser bör insatserna bli
föremål för studenternas utvärdering med avseende på informationskompetens. På denna
punkt blir studierektorns roll central i samarbetet med biblioteket.

Förslag till åtgärder
Kursvärderingspolicyn bör skrivas så att bibliotekets undervisning samt verksamheten i stort
blir föremål för studenternas utvärdering på kursnivå, där undervisning i informationshante-
ring förekommit, och vid programstudiernas fullbordan.

Universitetsbiblioteket bör regelbundet genomföra riktade användarundersökningar för att få
återkoppling på bl.a. undervisningen från brukare på olika nivåer.

Informationskompetens

Ett centralt begrepp i denna rapport är informationskompetens och det är därför på sin plats att
försöka ringa in vad vi avser med det. Informationskompetens kan kortfattat definieras som
förmågan att identifiera ett informationsbehov, att sedan söka, finna, organisera, presentera
och värdera information ur olika källor i avsikt att lära, lösa problem och skapa ny kunskap.

Det finns en mycket omfattande diskussion om begreppet informationskompetens6, på engels-
ka information literacy, och en lika omfattande litteratur om ämnet. I bibliotekets vardagliga
praktik står informationskompetens för något på en gång handgripligt och immateriellt. Vi
möter ofta studenter som klagar: ”varför finns det inget om mitt ämne” eller tvärtom ”det
finns alldeles för mycket information, kan ni inte tipsa om en bra bok”. Vi träffar också
många studenter som utan att reflektera väljer artiklar som underlag för sina uppsatser enbart
därför att de kommer upp överst på träfflistan i AltaVista eller i någon av bibliotekets full-
textdatabaser. Å andra sidan får vi också varje dag frågan: ”Hur kan man veta att en artikel är
vetenskaplig?”

                                                
5 Kursvärderingspolicy för Linköpings universitet. Beslut i universitetsstyrelsen 2002-06-10.
6 Se t.ex. Pilerot, Ola. Vad vi talar om när vi talar om informationskompetens. I: Tidskrift för dokumentation
57(2002)4. – S. 141-147.
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Det är bibliotekets ambition, att genom undervisning i informationshantering visa på verktyg
som besvarar frågor av nämnda typ och att medverka till att

• studenterna vinner kunskaper och lär sig behärska verktyg som gör studierna effektivare,
som underlättar uppsatsskrivande och möjliggör för var och en att ta ett växande ansvar
för sitt eget kunskapssökande

• studenterna lär känna traditionella tryckta källor och får praktisk övning i hur man kan ta
hem fakta och texter från bibliotekets elektroniska databaser, e-tidskrifter och e-böcker
och från den fria webben

• studenterna får insikt i informationskällornas mångfald och förståelse av vikten av att
välja rätt i informationsflödet, att kritiskt värdera information, att beakta vetenskaplighet i
texter

• detta samtidigt leder till bättre utnyttjande av UB:s informationsresurser

Begreppet informationskompetens innefattar också förmågan att begränsa den tid som sök-
ning efter litteratur får ta. Såväl Internets sökmaskiner som bibliotekets kataloger och databa-
ser med referenser till vanliga böcker och tidskrifter och till elektroniskt publicerad litteratur
ger tillgång till ett hav av information. Därför är det angeläget att studenter lär sig sätta tids-
gränser för sitt sökande och att informationssökningen blir effektiv, så att inte alltför mycket
kraft tas från annat lärande.

Förmågan att värdera information ur ett kritiskt och vetenskapligt perspektiv blir speciellt
viktig när det gäller uppgifter och texter hämtade på webben. När litteraturen förr huvudsakli-
gen fanns i tryckt form hade den vetenskapliga texten normalt genomgått en lång process av
sållning, fackgranskning och redaktionell bearbetning vid ett bokförlag, och ofta utgjorde
förlagets namn ett första kriterium på en texts trovärdighet. För texter hämtade direkt från
Internet, såvida de inte förmedlas via ett renommerat elektroniskt förlag, gäller att läsaren
själv måste kunna ta ansvar för en kritisk värdering.

I informationskompetens ingår att kunna presentera den utvalda informationen och då avses
bl. a. konsten att citera och notera använda referenser. För Linköpings universitets del är det
nödvändigt att lägga till ytterligare en färdighet: att kunna skapa dokument för publicering på
nätet. Vid Ekonomiska institutionen t.ex., är det sedan ett par år obligatoriskt att publicera
varje examensarbete elektroniskt; flera andra institutioner överväger att införa motsvarande
regler.

Studentcentrerat lärande

En vision för Linköpings universitet, saxad ur Strategisk plan 2000-20047, är att ge kunskaper
som stimulerar till kritiskt tänkande och problemläsningsförmåga utifrån ett studentcentrerat
lärande … präglat av ett vetenskapligt förhållningssätt. Vidare att LiU ska utveckla det livs-
långa lärandet till en central verksamhet samt arbeta för att utveckla och utnyttja pedagogik
baserad på modern informations- och kommunikationsteknik. Målet för undervisningen är att
erbjuda en akademisk utbildning som är utvecklande för den enskilde individen genom bl. a.
att aktivt stimulera studenternas egna gränsöverskridande bildningsprojekt.

Universitetets gemensamma vision – det studentcentrerade och livslånga lärandet – innebär att
den akademiskt bildade personen har förvärvat en förmåga att ta ansvar för det egna lärande
                                                
7 Strategisk plan 2000-2004. Linköpings universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2000-06-05.
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under hela livet. En kommande yrkeskarriär ställer krav på att kunskaper och färdigheter hos
individen ständigt förnyas. En av förutsättningarna för detta är att klara av att navigera i in-
formationsöverflödet, att finna, välja och välja bort information enligt medvetna kriterier.
Med denna utgångspunkt utgör universitetsbiblioteket, och dess utbud av vetenskapliga böck-
er och tidskrifter liksom referens- och fulltextdatabaser, en central resurs för alla fakulteter.
Undervisning i informationssökning höjer informationskompetensen och gör att studenterna
kan utnyttja bibliotekets mediautbud effektivare.

För den undervisande bibliotekarien innebär studentcentrerat lärande att studentens förkun-
skaper, behov och önskemål utgör grundvalen för utbildningen. Upplägg, kursinnehåll och
arbetssätt syftar till att engagera studentens aktiva sökande efter kunskap. Men det är först när
bibliotekets undervisning integreras i kurser och program, som det blir möjligt att verkligen ta
utgångspunkt i studenternas faktiska studiekontext. Vår strävan att integrera informations-
kompetens som en naturlig komponent i utbildningarna förutsätter samarbete med lära-
re/kursansvarig och därmed anpassning till den rådande ämnesspecifika kulturen.

NULÄGET

Om undervisning vid universitets- och högskolebibliotek

Alla universitets- och högskolebibliotek i landet bedriver undervisning i informationssökning,
medan omfattningen och sättet att göra det på självklart varierar. För att få perspektiv på verk-
samheten vid Linköpings universitetsbibliotek har några andra bibliotek synats närmare. Ge-
nomgången presenteras av Jan Perselli i bilaga B 1. Sammanfattningsvis gäller att lärosäten
som Karolinska institutet, Blekinge tekniska högskola och Chalmers gör kraftfulla satsningar
på informationskompetens och därmed på livslångt lärande.

Om undervisning vid Linköpings universitetsbibliotek

Flera undersökningar har gjorts på senare år om läget vid LiU rörande informationshantering
och bibliotekets undervisning. 1997 skrev Maria Klein magisteruppsatsen Biblioteket och in-
formationskompetensen8, där hon beskriver några utbildningar inom Filosofiska fakulteten
och deras förhållande till bibliotekets verksamhet. Klein konstaterar att lärare på psyko-
logprogrammet, som är PBL-baserat, tilldelar biblioteket en större betydelse än lärare i ämnen
med traditionella undervisningsmetoder. Hon finner vidare att bibliotekarier och lärare vid
Filosofiska fakulteten är överens om att samarbetet skulle kunna utökas, men att bibliotekari-
erna lägger mer vikt vid detta än lärarna.

Läget inom Linköpings tekniska högskola är föremål för en nyligen publicerad magisterupp-
sats av Ann-Katrin Perselli Teknologistudenter och informationshantering9. Slutsatsen är att
studenterna för sina examensarbeten söker information enligt teknologkulturens av lärarna
förmedlade traditioner, dvs. huvudsakligen utan att använda universitetsbibliotekets resurser.

                                                
8 Klein, Maria. Biblioteket och informationskompetensen: lärares och bibliotekariers uppfattningar speglat hos
lokala aktörer vid Linköpings universitet. Borås 1997.
9 Perselli, Ann-Katrin. Teknologistudenter och informationshantering: en studie om informationskompetens vid
Linköpings tekniska högskola influerad av grounded theory. Borås 2002.
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Undersökningen visar att de studenter på civil- och högskoleingenjörsprogrammen som valt
den poänggivande kursen TGTU 60 i informationssökning skiljer sig från studenter som inte
haft samma möjligheter – de förstnämnda besöker biblioteket oftare och har en djupare infor-
mationskompetens.

Från Hälsouniversitetet finns ett färskt exempel där informationssökning kopplas direkt till ett
livslångt lärande och där läraren svarar för utbildningen i informationssökning, utan inbland-
ning av LiUB. Det är kursen ”Teknik i vården”, med tonvikt på förtrogenhet med datorstödda
söksystem, som beskrivs av Staffan Pelling i artikeln Informationssökning på nätet: ett led i
utveckling av livslångt lärande10. I kursen ingår ”att lära känna …sökmaskiner på nätet, bibli-
otekens databaser för litteratur, vetenskapliga databaser m.fl.” Utvärderingarna är mycket
positiva. Efter genomgången kurs ”ser lärarna en förbättring av studenternas kunskaper i sök-
ning och användning av källor.” Artikeln avslutas med några frågor som är relevanta i vårt
sammanhang:

- ”Kan iakttagelserna om kursmomentens effekter verifieras?
- Om utfallet är så gott, borde inte motsvarande moment läggas tidigt i grundutbildningen?
- Är det lärarnas eller bibliotekens uppgift och ansvar att undervisa om sökning?
- Är det viktigt för utbildningen att ge utrymme för undervisning inom området eller ska det

räknas som eget studentansvar?”

Det här studierna pekar på att olika delar av universitetet varierar i sin syn på informations-
hantering och undervisning i informationskompetens och detta stämmer överens med våra
kontaktbibliotekariers mycket skiftande erfarenheter av det intresse som visas för saken från
institutionernas sida.

Förslag till åtgärd
Inom Linköpings universitet arbetar man på vissa håll mera sporadiskt med undervisning rik-
tad mot konsten att finna information på egen hand, att lära att lära. På andra håll finns enhe-
ter som systematiskt verkar för informationskompetens. Det behövs en medvetenhet inom
LiUs hela utbildningsverksamhet om att informationskompetens utgör en naturlig och integre-
rad del i lärandet på ett universitet. Detta kan operationaliseras genom utbildningsnämnder
och programstudierektorer; på den nivån kan man sätta av resurser, kanske som särskilda
projekt, för att initiera samarbete som syftar till höjd informationskompetens.

Standardmodell för universitetsbibliotekets undervisning i 
informationshantering

Alla kvartersbibliotek (Campus Norrköpings bibliotek CNB, Humanistiska biblioteket HB,
Hälsouniversitetets bibliotek HUB, Kvartersbiblioteket för teknologi och naturvetenskap KB
samt Slöjdbiblioteket SB) bedriver undervisning i informationssökning. Utformningen skiljer
sig från ämne till ämne, men standardstrukturen är densamma:

1. Studenterna erbjuds en introduktion med visning av LiUBs katalog över egna böcker och
tidskrifter och av LIBRIS, forskningsbibliotekens gemensamma katalog.

2. Inför arbetet med den första uppsatsen går man igenom sökstrategier och bibliotekets äm-
nesspecifika resurser presenteras. Studenterna får själva använda relevanta bibliografiska
databaser, finna fram tryckta och elektroniska böcker och tidskriftsartiklar och söka in-

                                                
10 Pelling, Staffan. Informationssökning på nätet – ett led i utveckling av livslångt lärande? I: Texter om PBL.
Linköping 2001. - S. 108-112.
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formation på nätet. I sammanhanget introduceras en diskussion om hur man kritisk kan
värdera texter och faktauppgifter från olika källor.

3. Vid ett fördjupningstillfälle förfinas sökmetodiken, studenterna får söka i olika ämnes-
portaler och databaser och man diskuterar frågeställningar kring vetenskaplighet och käll-
kritik.

4. Kurser för doktorander och andra grupperingar skräddarsys alltefter behov, exempel på
frågor som kan behandlas är: publiceringsetik, värdering av information ur ett kvalitet-
sperspektiv, citeringsteknik, värdering av vetenskapliga tidskrifter, impact factors osv.

Det första undervisningstillfället varar oftast en lektionstimme, det andra och tredje ett par
timmar. För att spara tid och pengar komprimeras ibland de olika kursmomenten.

Utöver denna typ av undervisning som alla institutioner/kurser inbjuds att beställa för sina
studenter, erbjuder varje kvartersbibliotek kortare undervisningstillfällen utan anmälningsför-
farande, ofta en eller flera fasta tider varje vecka, för sökning i kataloger, e-tidskrifter och
databaser. Därutöver erbjuds poänggivande kurser i informationssökning av CNB och
Kvartersbibliotek B till Tekniska högskolans studenter och av Centrum för biblioteks- och IT-
pedagogik – se nedan.

Erfarenhet och forskning visar att den undervisning i informationssökning som presenteras
lösryckt från den ordinarie utbildningen inte alltid leder till någon bestående informations-
kompetens11. Därför har vi från universitetsbibliotekets sida sökt finna nya former för våra
utbildningsinsatser, bl. a. i samband med fakulteternas olika projekt som syftar till pedagogisk
utveckling mot studentcentrerat lärande. På alltför många håll – och det gäller både enstaka
kurser och hela utbildningsprogram – finns inget planerat utrymme alls för studenterna att lära
sig söka och värdera ny information.

Förslag till åtgärd
I väntan på att vår ambition att integrera bibliotekets undervisning i kurser och program kan
realiseras i större skala, vill universitetsbiblioteket fortsätta att erbjuda utbildning enligt stan-
dardmodellen till så många studenter som möjligt.

Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik

Vid Linköpings universitetsbibliotek finns sedan några år en avdelning med särskilt ansvar att
arbeta med frågor kring informationskompetens. Målet för Centrum för biblioteks- och IT-
pedagogik är att utgöra ett förnyande organ för Universitetsbiliotekets pedagogiska verksam-
het. Man verkar för att utveckla den egna bibliotekarieprofessionen och förbättra informa-
tionskompetensen hos bibliotekets användare. Under uppbyggnadsfasen har krafterna framför
allt satsats på att utveckla och genomföra poänggivande kurser, dels inom programmet för
Informations- och medievetenskap, dels fristående. Här finns en viktigt resurs tillgänglig i
arbetet med höja beredskapen för livslångt lärande. Centret har också en stor potential att i
framtiden förmedla nödvändiga pedagogiska kunskaper till LiUBs undervisande bibliotekari-
er. Verksamheten presenteras närmare av Christina Brage i bilaga B 2.

                                                
11 Se t.ex. Poulsen, Claus. Forholdet mellem bibliotekets undervisning og studierne. I:  Problembaseret under-
visning i informationssøgning : teori, erfaringer, metoder og undervisningsmateriale. Roskilde 2002. - S. 97 ff.
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DE GODA EXEMPLEN

Nya studentaktiva undervisningsformer prövas på alla fakulteter och den pedagogiska förny-
elsen medför ett ökat intresse för informationsförsörjning och satsningar för livslångt lärande.
Biblioteket medverkar på olika sätt och några goda exempel, som anvisar möjliga vägar, be-
skrivs nedan.

Ibland är det inte relevant att integrera ämnesundervisning och informationssökning – det
gäller bl.a. matematik på basnivå – men då måste man söka andra tillfällen inom studiegången
där studenten får möjlighet att öka sin förmåga att hantera information. En politik som syftar
till att säkerställa informationskompetens hos studenterna måste erbjuda olika lösningar för
olika studier.

PBL

Problembaserat lärande är den pedagogiska modell som gäller för hela Hälsouniversitetet.
Universitetsbibliotekets undervisning är en integrerad del av verksamheten. Utöver introduk-
tioner riktade till alla studenter under HEL-kursen, en gemensam kurs om 8 poäng, så under-
visar bibliotekarier i basgrupper om 7-8 personer under termin två, med möjlighet till för-
djupning under uppföljande seminarier. Inom läkarutbildningen medverkar bibliotekarier i
examination och betygssättning

Även Filosofiska fakulteten och Tekniska högskolan har utbildningsprogram enligt PBL, där
biblioteket och förmågan att söka information har en självklar plats i undervisningen. Det
gäller t ex Miljövetarprogrammet i Norrköping, där kontaktbibliotekarien kontinuerligt träffar
studenterna så att ämnesundervisning och motsvarande informationshantering följs åt. Under
Psykologprogrammets sista termin genomförs en examination på studenternas förmåga att
hantera informationsfrågor som omfattar hela programmets biblioteks- och informationsun-
dervisning. Det finns ett förslag om att bygga ut samarbetet genom att informationshantering
ska ingå i en strimma med forskningsmetodiska frågor som löper genom alla block.

I LiTHs första PBL-baserade utbildning, IT-programmet, får studenterna undervisning i in-
formationssökning i basgrupperna; de ska sedan skriva en examinationsgrundande rapport
som bedöms av såväl bibliotekarier som lärare från Centrum för människa - teknik - samhälle.

Det virtuella studielandskapet eller ”linköpingsmodellen”

I den nyskrivna rapporten Att utveckla ekonomers informationskompetens hävdar författarna
Åke Gabrielsson och Margareta Paulsson12 att ”Linköpingsmodellen är det bästa exemplet
som vi funnit på hur man kan arbeta för att stärka studenternas informationskompetens”. Så
här beskriver de ”linköpingsmodellen”:

”I modellen ingår ett nära samarbete mellan institutionerna (kursansvariga lärare) och
universitetsbiblioteket (kontaktbibliotekarien), kurs- och ämnesinriktade webbsidor, en
studieverkstad samt utbildning av lärarna. Via webbsidorna får studenterna samlad in-
formation om kursen, kurslitteratur etc. från UB och institutionen på samma gång.

                                                
12 Gabrielsson, Å. & M. Paulsson. Att utveckla ekonomers informationskompetens : en idéskiss för ekonompro-
grammen. Umeå 2002. - S. 12-13



LINKÖPINGS UNIVERSITET
Informationsförsörjningsutredningen

21

Kontaktbibliotekarierna arbetar tillsammans med kursansvariga och länkar all litteratur
som finns i elektronisk form, listar andra titlar, samtidigt som de bygger upp resurssi-
dor för ämnet i samarbete med lärare/handledare. Dessutom ges, som på flertalet andra
universitetsbibliotek, kurser i informationssökning för studenterna.
(…)
Engagerade bibliotekarier tycks ha haft en drivande roll i arbetet. De började med att
arbeta med lärare som visade intresse och menar att när det kommit igång sprids det
till fler lärare och kurser. Utbildning av lärarna och att utforma webbsidor som är
enkla både att använda och att uppdatera för lärarna är andra aspekter som lyfts fram.”

Exempel på det som omtalas i rapporten ovan finns på EKIs bibliotekssida för e-handel,
http://www.bibl.liu.se/kvartersbibl/KA/kursrel.htm, eller på kvartersbibliotek B:s kurssidor,
http://www.bibl.liu.se/kvartersbibl/KB/KBkurssidor.htm. Det är viktigt att kontaktbiblioteka-
rierna kopplar arbetet med webbsidorna till undervisning i informationskompetens, så att kur-
sernas bibliotekssidor inte bara blir en ny variant av de gamla kurslitteraturlistorna, utan utgör
utgångspunkt för övningar i informationssökning, etc.

Studieverkstaden
”Linköpingsmodellen” som den beskrivs ovan av umeåforskarna är ett projekt som vi själva
kallat Det virtuella studielandskapet. Projektet har utvecklats till ett etablerat arbetssätt, som
vi är övertygade om har framtiden för sig. De två viktigaste komponenterna är samarbetet
lärare/bibliotekarie och kopplingen mellan webbsidor och undervisning i informationssök-
ning. En tredje viktig beståndsdel, också nämnd i rapporten, är Studieverkstaden. Det är en
lokal där studenterna kan mötas för diskussioner och grupparbeten och där kontaktbiblioteka-
rier finns på plats varje dag vid samma tidpunkt. Bibliotekarierna bistår vid informationssök-
ningar och är helt enkelt handledare i informationskompetens. Motsvarande bistånd och
handledning erbjuds hela tiden för den som kommer till våra kvartersbibliotek, men det har
visat sig värdefullt att biblioteket kommer till studenterna, inte bara så att de elektroniska re-
surserna kan nås nästan var som helst ifrån, utan också att en levande bibliotekarie finns till-
gänglig för att undervisa i användningen av de elektroniska databaserna, tidskrifterna m.m. på
den plats där studenten befinner sig.

Fler exempel på nya samarbetsformer mellan lärare och
kontaktbibliotekarie

TGTU 60

Studenterna på Linköpings tekniska högskola kan under sitt 3:e eller 4:e år välja en poänggi-
vande kurs i ”Informationssökning”. Målet är informationskompetens och metoden ett inter-
aktivt lärande då teknologerna utgår från ett eget ämnesområde, som får utgöra exempel i den
sökuppgift som ska ventileras vid ett avslutande seminarium. Lärarna är bibliotekarier från
kvartersbibliotek B; kursen finansieras enligt gängse hås/håp-system.

Informationssystem – grundkurs, Institutionen för datavetenskap

En föreläsning om ”Informationskompetens: informationssökning, referens/källhantering och
kvalitetsbedömning av webbdokument” följs av handledda informationssökningslaborationer
två timmar per student. Examinationen utgörs av obligatoriska inlämningsuppgifter som be-
döms av lärare och bibliotekarie. Det krävs att den avslutande kursrapporten omfattar be-
skrivning av datainsamlingen samt redovisning och diskussion/kritik av källorna.

http://www.bibl.liu.se/kvartersbibl/KA/kursrel.htm
http://www.bibl.liu.se/kvartersbibl/KB/KBkurssidor.htm
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Affärsjuridisk introduktionskurs

Efter föreläsningar om ”Författningar och förarbeten” och ”Rättspraxis och doktrin” följer en
teoretisk genomgång i biblioteket av källor som Riksdagstrycket, SFS, Karnov etc. Studenter-
na grupparbetar med uppgifter i de tryckta källorna och t ex Riksdagens databas Rixlex.
Kontaktibliotekarien handleder studenterna under arbetet och lärare och bibliotekarie deltar i
det avslutande seminariet om inlämningsuppgifterna.

Miljövetarprogrammet

Lärare och kontaktbibliotekarie inom miljövetenskap har alltsedan programmet startade arbe-
tat tillsammans för att studenternas växande kunskaper ska åtföljas av motsvarande insikter i
informationshantering. Man planerar att tydliggöra denna process genom att för varje kurs
ange nya delmål betr. informationssökning och också kontrollera att dessa delmål uppfylls.

FINANSIERING

Universitetsbibliotekets undervisning i informationssökning finansieras på olika sätt beroende
på fakultet, men även inom fakulteterna finns olikheter. Ett exempel utgör Hälsouniversitetet,
som i sin helhet tillämpar PBL och som satsar på samarbete med biblioteket; men där läkar-
studenterna får förhållandevis mer informationsundervisning än andra studentgrupper. Hälso-
universitetet finansierar motsvarande två bibliotekarier på heltid för undervisning och exami-
nation – ingen timdebitering utgår. Utbildning för distanskurser, andra fristående kurser och
uppdragsutbildning inom HU debiteras kursanordnaren per undervisningstimme.

Alla studenter på Filosofiska fakulteten erbjuds utan kostnad en introduktion i informations-
sökning efter beställning av kursansvarig. Följande, mer avancerade, undervisningstillfällen
debiteras normalt respektive avdelning per undervisad timme. Undantag finns: informations-
sökningskurser för studenter på magister- och doktorandnivå inom de etablerade temana de-
biteras inte (ett arv från Tema-bibliotekets dagar).

Lärarutbildningarna vid Campus Valla bekostar motsvarande en halv bibliotekarietjänst för
undervisning i informationssökning och följaktligen utgår ingen timdebitering. Gymnasielä-
rarprogrammet ingår inte i överenskommelsen. Fortbildningskurser och uppdragsutbildning
inom Institutionen för utbildningsvetenskap debiteras på vanligt sätt.

Poänggivande kurser som bedrivs vid CNB och kvartersbibliotek B (mot IT-programmet och
TGTU 60) och vid Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik bekostas på vanligt sätt, d.v.s.
LiUB får betalningen enligt hås/håp-systemet. Övriga studenter vid Tekniska högskolan er-
bjuds undervisning i informationssökning mot sedvanlig timdebitering.

Förslag att överväga
Formerna för finansieringen av universitetsbibliotekets utbildning i informationssökning vari-
erar mycket inom universitetet. Problemet är inte variationen i sig, utan att studenternas till-
gång till utbildning i informationssökning är så skiftande. För att säkerställa en viss nivå av
informationskompetens hos alla studenter bör fakulteterna alt. utbildningsnämnder/etc. tillse
att medel reserveras för ändamålet.
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Universitetsbibliotekets*  undervisning i lektionstimmar läsåret 2001/02

CNB HUB CV Totalt
Introduktionsundervisning (ingår
i bibliotekets verksamhet)

 69  20 103   192

Uppdrag från inst/avd/övr 122  68 455   645
Avtal med fakultet  55 343 188   586
Poänggivande kurser  26  - 149   175

Totalt 272 431 895 1.598

Antal undervisande
bibliotekarier

 8  6 15  29

* omfattar:
CNB Campus Norrköpings bibliotek
HUB Hälsouniversitetets bibliotek
CV   Campus Valla-biblioteken: Humanistiska, Kvartersbibliotek B, Slöjdbiblioteket.
Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik ingår ej.

UTMANINGARNA

Universitetsbibliotekets ambitioner

Probleminventeringen som gjorts, visar att det inom Linköpings universitet inte finns något
samlat grepp kring företeelsen informationskompetens, att informationshantering vanligen
inte är infogat i studenters och lärares vardagspraktik. Detta är inte specifikt för LiU. Förhål-
landena vid Roskilde universitet t. ex. sammanfattas av Claus Poulsen: ”Bibliotekets under-
visning er marginalisert i forhold til universitets øvrige sammenpressede undervisningstil-
bud”13.

Universitetsbiblioteket vill medverka till att högskolelagens och Linköpings universitets stra-
tegiska visioner och mål blir konkret verklighet genom att, i samarbete med institutionerna,
utveckla informationsförsörjningens pedagogik. Informationshantering utgör kärnan i ett mo-
dernt universitetsbiblioteks verksamhet och förmågan att söka och finna och rätt använda in-
formation är något som vi vill arbeta för att studenter och forskarstuderande tillägnar sig. In-
formationskompetens gör att studenterna klarar sina studier på ett effektivare sätt och det är
en viktig ingrediens i det livslånga och livsvida lärandet.

Bibliotekets mediabudget (tryckta och elektroniska böcker och tidskrifter, bibliografiska och
fulltextdatabaser) uppgår 2003 till över 20 miljoner kronor. Det är angeläget för hela Linkö-
pings universitet att dessa informationsresurser utnyttjas till fullo. Informationskompetenta
brukare inom universitetet kan samspela med biblioteket för bästa användning av denna ge-
                                                
13 Poulsen, Claus. Problembaseret undervisning i informationssøgning : teori, erfaringer, metoder og undervis-
ningsmateriale. Roskilde 2002. – S. 98.
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mensamma satsning. Informationsförsörjning och pedagogisk utveckling ska också ses i ljuset
av vår ambition att maximera utnyttjandet av biblioteket i dess skilda verksamhetsformer.

Informationssökning är dock inget man lär sig lösryckt från en naturlig kontext. Utbildning i
att använda bibliotek, att söka litteratur, att finna korrekta data, att värdera fakta och kritiskt
granska uppgifter på webben, blir bara verkningsfull om det sker i ett sammanhang, naturligt
kopplat till de pågående ämnesstudierna respektive den aktuella forskningsuppgiften. Det är
just då som studenten/forskaren upplever ett behov av sådan kunskap.

”Jag skulle hursomhelst vara hjälpt om jag tidigt fått lära mig att bättre ställa rätt frågor och
effektivt behärska den mångfald av sökresurser som finns såväl på nätet som i traditionella
informationssystem." Så skriver en student i informatik i en uppsats 200214. Matematik är, å
andra sidan, exempel på ett ämne där det inte finns samma behov av undervisning i informa-
tionssökning i ett tidigt skede. Studenterna arbetar under två år med att successivt ta till sig
den traditionella matematiken och har först därefter direkt nytta av att lära sig finna veten-
skapliga artiklar. Därför blir universitetsbibliotekets uppgift i den pedagogiska utvecklingen
att samverka med lärarna inom varje ämne så att informationshantering och ämneskunskaper
går hand i hand. Det i sin tur förutsätter ett välfyllt bibliotek som ger god tillgång till såväl
tryckt som elektronisk litteratur och andra informationsresurser.

Förslag till åtgärd
Utbildningssystemet inom Linköpings universitet bör lyfta fram informationskompetens som
en viktig del i verksamheten. Universitetet, genom fakulteter, utbildningsnämnder, forskar- ,
ämnes- och programstudierektorer samt biblioteksledning, bör initiera och understödja samar-
bete mellan lärare och bibliotekarier för att integrera informationssökning i undervisningen
och höja informationskompetensen. Detta leder i sin tur till att universitetsbibliotekets infor-
mationsresurser utnyttjas bättre.

Bibliotekariens roll visavi studenten

Förväntningarna på den hjälp man som informationssökare/låntagare kan få i biblioteket är
mycket varierande. Några närmar sig informationsdisken ödmjukt och frågar om man får lov
att störa. Andra vill inte bara få hjälp att söka utan kräver att referensbibliotekarien också går
och plockar fram den rätta boken eller hämtar hem och skriver ut den online-artikel som ger
svaret på frågan. LiUBs policy är att ge hjälp till självhjälp. Emellanåt sträcker sig biblioteka-
rien längre än så och resultatet blir då en ”nöjd kund”, men studentens informationskompetens
har knappast förbättrats.

Den här problematiken har uppmärksammats inte bara inom universitetsbiblioteket utan också
från lärarhåll. Det är inte förenligt med en pedagogik som verkar för studentcentrerat lärande
att svaret på informationsproblem serveras på fat så snart man går till biblioteket. Det är här
fråga om hur man på biblioteket förhåller sig till studenternas arbete och det faktum att bibli-
otekariens pedagogiska roll inte aktiveras enbart i den konkreta undervisningen utan även i de
flesta möten mellan biblioteksanvändare och personal. Hälsouniversitetets nystartade pedago-
giska enhet har initierat en dialog med HUB kring bibliotekariens pedagogiska roll allmänt
och speciellt i förhållande till PBL. Det skulle vara oerhört värdefullt om sådana diskussioner
kunde föras också vid de andra fakulteterna, mellan pedagogiskt ansvariga och kvartersbibli-
otekens undervisande personal.

                                                
14 Wendelhof, Hans-Göran. Informationskompetens. Linköping 2002. - S. 6.
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På samma sätt som man genom åren talat om ”forskningsbibliotekarien”, som med sin speci-
ella bakgrund kunde tillföra en forskargrupp en egen kompetens vad gäller informationshante-
ring, så kan man se för sig en ”studentbibliotekarie” som ingår i den pedagogiska grupp som
finns runt varje student. Förmågan att söka och använda information kunde på så sätt växa
fram i samklang med annat lärande. Lärare och bibliotekarie kunde i en sådan grupp få en
djupare förståelse för varandras perspektiv och man kunde få till stånd en studiemiljö där äm-
neskunskaper och motsvarande informationskompetens ömsesidigt befruktar varandra.

Det virtuella studielandskapet  eller ”linköpingsmodellen” inte bara i
projekt!

Som beskrivet i kapitlet De goda exemplen har vi mycket goda erfarenheter av det arbetssätt
som kallats linköpingsmodellen, dvs Det virtuella studielandskapet som kortfattat innebär att
kontaktbibliotekarie och lärare/kursansvarig samarbetar om att bygga kurshemsidor och sär-
skilt anpassade bibliotekssidor med länkar och elektroniskt tillgänglig litteratur, samtidigt som
undervisning i informationssökning integreras i kursen. Universitetsbiblioteket deltar både i
Filosofiska fakultetens omfattande projekt för förnyelse av pedagogiken inom grundutbild-
ningen, GrundSipa, och i motsvarande projekt inom tekniska högskolan, TekIT. Conceive
Design Implement Operate, CDIO, är ett annat pedagogiskt förnyelseprojekt inom LiTH och
även där önskar biblioteket medverka. I dessa projekt är det olika varianter av linköpingsmo-
dellen som tillämpas. Hittills är reaktionerna från studenterna mycket positiva och många lä-
rare som hört talas om, men ännu inte medverkar i, projekten har visat sig intresserade av att
inleda samarbete med sina respektive kontaktbibliotekarier.

En del i linköpingsmodellen utgörs av ”Studieverkstaden”; ett ”bibliotek” utan böcker, där
studenterna samlas för grupparbeten och uppsatsskrivande och där kontaktbibliotekarier finns
på plats på bestämda tider. Avsikten är att ge anvisningar och handledning vid informations-
sökning och kritisk värdering av information från webben. Motsvarande vägledning finns
alltid att få i biblioteken, men det har visat sig vara värdefullt att bibliotekarien kommer till
studenterna. Från universitetsbibliotekets sida vill vi gärna verka i fler ”studieverkstäder”, när
det mentala avståndet till det fysiska biblioteket upplevs som alltför stort.

Förslag till åtgärd
Efter utvärdering av universitetsbibliotekets medverkan i fakulteternas olika projekt för peda-
gogisk förnyelse bör fakulteter/utbildningsnämnder/studierektorer verka för att pilotprojekten
övergår i vardaglig praktik genom att bl.a. avsätta tillräckliga resurser, t. ex. i form av sche-
malagd undervisningstid.

Bibliotekariernas pedagogiska kunnande

Arbetet med att höja studenternas informationskompetens leder till en breddad pedagogisk
uppgift för universitetsbiblioteket, vilket i sin tur ställer högre krav på bibliotekariernas peda-
gogiska kompetens. Det gäller såväl i alla planerade och oplanerade möten med bibliotekets
användare i informations- och lånediskar, per telefon och e-post som i den regelrätta under-
visningen i informationssökning. Fler bibliotekarier behöver alltså akademisk utbildning i
pedagogik. Förutom att studera ämnet i fristående kurser, en möjlighet till vidareutbildning
som i princip står alla till buds, finns huvudsakligen två andra vägar att gå: via Centrum för
biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT) och via Centrum för undervisning och lärande (CUL).
Båda vägar har sina fördelar: CeBIT kombinerar två områden som är intressanta för bibliote-
karier – pedagogik och informationskompetens, men vänder sig till en  specialintresserad
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målgrupp. CUL undervisar lärare från universitetets alla verksamheter och erbjuder därmed
stora möjligheter att möta och lära av personer som kanske vanligen inte har kontakt med
biblioteket.

CeBIT erbjuder kurser som t.ex. Informationskompetens och problembaserat lärande (PBL)
(5 poäng) och Informationssökning som lärprocess ur student- och lärarperspektiv (5 poäng).
CUL håller pedagogikkurser för all undervisande personal inom Linköpings universitet. Den
som ligger närmast till hands för bibliotekspersonalen är Universitetspedagogik, Steg 1 Lä-
rande undervisning och kunskap (LUK) (4 poäng), men de följande stegen blir också aktuella,
inte minst för dem som studerat pedagogik på annat håll.

Förslag till åtgärd
Det är synnerligen angeläget att så många som möjligt av bibliotekarierna, såväl som lärarna,
förkovrar sig i pedagogik, med högsta prioritet för dem som regelbundet undervisar i infor-
mationssökning. Universitetsbibliotekets ledning bör aktivt uppmuntra till kursdeltagande vid
CeBIT och CUL och underlätta för var och en att deltaga i kurserna på arbetstid.

Lärare och informationskompetens

Kunskaper i informationshantering är viktigt också för universitetets lärare och forskare. Lit-
teraturlandskapet förändras hastigt, inte minst vad gäller elektroniska böcker och tidskrifter,
men också beträffande e-textarkiv och bibliografiska databaser. Även personer som har an-
vänt biblioteket mycket behöver uppdatera sina kunskaper i informationssökning för att kunna
förstå vilka svårigheter och problem som studenterna kan ställas inför. Informationskompe-
tenta lärare gör effektiva sökningar och får mer tid till undervisning och egen forskning. Kun-
skap i upphovsrättsliga frågor är viktigt för lärare/forskare, med tanke såväl på gällande regler
för kopiering av undervisningsmaterial som på publicering av egna forskningsresultat.

Förslag till åtgärd
Alla lärare bör erbjudas möjlighet att höja sin informationskompetens. Det kan ske på olika
vägar:

• CULs kurser i grundläggande högskolepedagogik, kurserna för PBL-handledare samt kur-
serna för Nätuniversitetets lärare, bör aktualisera frågor som rör behovet av informations-
kompetens hos både studenter och lärare

• CUL bör utveckla nya kurser med sikte specifikt på informationskompetens, på linje med
det övriga utbudet av IT-kurser

• Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik bör utveckla ytterligare kurser i informations-
kompetens, speciellt inriktade på lärare

• Universitetsbiblioteket bör erbjuda fler lärare undervisning i informationshantering på
samma sätt som för magister- och forskarstuderande (en ansökan om projektmedel för att
utveckla sådan undervisning har lämnats till Filosofiska fakulteten i december 2002 )

Profilområdet Informationsteknologi

Ett av Linköpings universitets uttalade profilområden, presenterade i Forskningsstrategi
200015 är ”Den informationsteknologiska utmaningen”. Denna ”strategiska IT-satsning” före-

                                                
15 Gränsöverskridandets idé i praxis: forskningsstrategi 2000. Linköpings universitet. Beslut i universitetsstyrel-
sen 1999-12-13. – S. 5-7.
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slås i Budgetunderlag för perioden 2002-2005 få 87 miljoner under de närmaste tre åren16.
Rektor Bertil Andersson skriver i Lite Nytt hösten 2002  ”att även om IT primärt är ett tek-
niskt vetenskapsområde, så har det många och viktiga kontaktytor med andra områden såsom
t. ex. beteendevetenskap, språkvetenskap, livsvetenskaperna och medicin.”17

I beskrivningen av Profilområdet Informationsteknologi i Forskningsstrategi 2000 frågar man
(s. 7): ”Ändras lärarrollen, ökar t. ex. behovet av handledning och kritisk värdering av det
informationsflöde som ligger till grund för kunskapsinhämtningen?” Här ser vi en koppling
till biblioteket: profilområdet omfattar bland andra satsningar även forskning om informa-
tionskompetens samtidigt som det förutsätter informationskompetens. Profilområdet blir
framgångsrikt först när studenterna, de blivande forskarna, kan orientera sig i informations-
överflödet.

Förslag till åtgärd
Universitetsbiblioteket föreslår att fakulteterna avsätter projektmedel ur budgeten för LiUs
Profilområde Informationsteknologi för ett intensifierat samarbetsprojekt med biblioteket i
avsikt att skapa ett informationskompetent universitet.

Poänggivande kurser

I universitetsbibliotekets regi ges poänggivande kurser på sommaruniversitetet, som friståen-
de kurser och på civilingenjörsprogrammen och IDAs Informatik/informations- och medie-
vetenskap. Det är dels kurser med undervisning av bibliotekarier från CNB och kvartersbibli-
otek B i informationssökning för IT-programmet och TGTU 60, som Tekniska högskolans
studenter kan välja under sitt 3:e eller 4:e studieår om 1 poäng, dels Centrums för biblioteks-
och IT-pedagogik olika kurser med varierande poängtal som erbjuds medie-studenter, liksom
fristående och sommarkurser i informationskompetens. Finansieringen sker på vanligt sätt
med hås:ar och håp:ar. Kurserna får ofta synnerligen positiva kursvärderingar. Sådana po-
änggivande kurser kunde med fördel erbjudas studenter inom många utbildningsprogram,
alternativt som poänggivande delmoment i en kurs. Det förutsätter naturligtvis ett nära samar-
bete mellan biblioteket och programstudierektorer/utbildningsnämnder. En utbyggnad i större
skala kräver också bättre tillgång till undervisningslokaler och -datorer än vad biblioteket för
närvarande har – men, ”poäng genererar pengar”!

Förslag till åtgärd
För att nå ut till så många studenter som möjligt, föreslås att biblioteket hos fakulte-
ter/utbildningsnämnder undersöker intresset för att bedriva poänggivande kurser i informa-
tionskompetens integrerat inom fler utbildningsprogram, alternativt som poänggivande del-
moment i kurser.

Nätuniversitetet

Utbyggnaden av Nätuniversitetet ställer nya krav beträffande informationskompetens på både
lärare och studenter. Ett exempel kan hämtas från nätkurserna i folkhälsovetenskap (A- och
D-nivå), där Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik medverkar och där ”informations-
kompetensdelen” utgör en tredjedel av utbildningen. Bibliotekets uppgifter och bibliotekari-
ernas pedagogiska roll förändras på motsvarande vis. Den undervisning i informationssökning

                                                
16 Budgetunderlag för perioden 2002-2005. Linköpings universitet. Beslut i universitetsstyrelsen 2001-02-28. –
Bilaga 2
17 Andersson, Bertil. Strategisk IT-satsning. I: Lite Nytt 2002:8, s. 4.
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som biblioteket ger till distansstudenter måste förstås vara webbaserad, men det blir absolut
lika viktigt som beträffande campusundervisningen att bibliotekets insatser planeras in i ett
naturligt sammanhang och presenteras vid rätt tillfälle.

De kurser, finansierade av Nätuniversitetet, som Centrum för undervisning och lärande (CUL)
ger för nya lärare inom distansutbildning måste innehålla moment där informationskompetens
diskuteras och på motsvarande sätt måste bibliotekarier få ta del av undervisning i distanspe-
dagogik. På så sätt kan vi försäkra oss om att frågor om informationssökning och kritisk vär-
dering av internetkällor får sin rätmätiga plats i planeringen av distanskurser.

Webbaserade kurser i informationssökning

Det finns en stor mängd kurser i informationssökning på webben; man kan välja mellan enkla
och avancerade, översiktliga och detaljerade osv. De webbkurser som är generella tar upp
allmän sökmetodik (hur man bör formulera sin sökning i olika databaser och sökmotorer,
trunkering, booleska operatorer etc) medan andra riktar sig mot specifika ämnen eller teman:
de visar ofta direkt till relevanta fulltextdatabaser, e-textarkiv osv. Ett exempel på vägledning
som riktas mot ett stort ämnesområde är Vägar till teknisk vetenskaplig information av Elisa-
beth Kihlén och Agneta Lantz18. Den senaste, mycket ambitiösa webbkursen är en Netbaseret
vejledning i informationssögning19 speciellt avpassad för PBL-metoden som Roskilde univer-
sitetsbibliotek tagit fram under ett treårigt projekt med slutrapport 2002.
(http://www.rub.ruc.dk/godin/slutrapport.pdf).

De flesta bibliotek hänvisar till någon webbkurs från sin hemsida; i Linköping länkar alla
kvartersbibliotek till Informationssökningens när?-var?-hur?, en kurs på svenska och engels-
ka med självstudieuppgifter, utarbetad av Kungl. Tekniska högskolan och modifierad för Li-
UB av Ingegerd Baurén20. Denna, och liknande kurser, finns alltid tillgänglig och är möjlig
för var och en att använda som ett uppslagsverk vid en konkret fråga eller att följa från början
till slut, med övningar och allt. Sannolikt är användningen ändå inte särskilt stor; en kurs som
inte kopplas till något speciellt utbildningsmoment får normalt inte många deltagare.

Chatta med biblioteket

Ett sätt att öka intresset för webbaserade kurser i informationssökning kan vara att koppla
deltagandet till en service med elektronisk frågetjänst eller realtidschat, något som också bib-
liotekets övriga distansanvändare får glädje av. Linköpings universitetsbibliotek deltar just nu
i ett pilotprojekt där denna idé testas av de svenska teknologibiblioteken. ”Fråga bibliotekari-
en på nätet” har visat sig vara en framgångsrik modell på vissa folkbibliotek; hur det fungerar
resp. vad det kostar för universitetsbibliotek återstår att se. För distansstudenter blir en kom-
bination av webbkurs och chat sannolikt det bästa sättet att lära informationssökning, men det
kräver samordning och finansiering inom Nätuniversitetets ram. Som ett första steg har Myn-
digheten för Sveriges nätuniversitet beslutat att höstterminen –03 öppna Jourhavande biblio-
tekarie - Nationell sökhjälp i realtid till högskolestuderande på kvällar och helger21.
                                                
18 Kihlén, E. och A. Lantz. Vägar till teknisk vetenskaplig information. 2. rev. uppl. 2000.
19 Ingår i: Poulsen, Claus. Problembaseret undervisning i informationssøgning : teori, erfaringer, metoder og
undervisningsmateriale. Roskilde 2002.
20 Informationssökningens när?-var?-hur?. Red. Andrezej Olkiewicz.
http://www.bibl.liu.se/utbildning/kb/webbkurs/start.htm
21 Enligt Agneta.Brolund@mh.se, BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE, 2003-02-11.

http://www.rub.ruc.dk/godin/slutrapport.pdf)
http://www.bibl.liu.se/utbildning/kb/webbkurs/start.htm
mailto:Agneta.Brolund@mh.se
BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE
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Informationskompetens som inslag i programstrimmor

Vissa program har eller planerar att införa strimmor med forskningsmetodik som en röd tråd
genom de olika blocken. Med begreppet forskningsmetodik förstår man då, inte bara frågor
om olika metoder utan också diskussioner om bl.a. forskningsdesign och -etik. Strimmor är ett
omdebatterat pedagogiskt grepp och inte nödvändigt för att lära informationskompetens. Men
det är, eller borde i alla fall vara, naturligt att om man arbetar med sådana metodikstrimmor
där också lägga in undervisning i informationssökning – med kritisk granskning av fakta,
kvalitativ värdering av tryckt och nätbaserad litteratur samt diskussioner om publicering och
plagiat på webben.
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RESURSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE

Medlemmar i gruppen har varit professor Boel Berner, Tema Teknik och social förändring,
som företrädare för filosofiska fakulteten, professor Per Hultman, Institutionen för molekylär
och klinisk medicin (IMK), som företrädare för medicinska fakulteten och professor Sven
Stafström, Institutionen för fysik och mätteknik (IFM), som företrädare för tekniska fakulte-
ten. Från universitetsbiblioteket har 1 bibliotekarie Liisi Pusa och bibliotekarie Eva Lisa Holm
Granath, båda arbetande på bibliotekets förvärvsavdelning, deltagit.

Gruppen har haft två sammanträden.

Vid ett initialt möte diskuterades syftet med delprojektet, dagsläget vad gäller vetenskaplig
publicering och de svårigheter vad gäller mediaförsörjningen som universitetsbiblioteket un-
der längre tid har haft. Gruppen beslöt att det fortsatta arbetet skulle ta sin utgångspunkt i det
PM, som Kerstin Fridén skrivit inför mötet. Vid gruppens andra möte presenterades ett utkast
till den rapport, som nu föreligger i färdigt skick. Ytterligare sammanträden kunde på grund
av tidsbrist inte åstadkommas, utan synpunkter utöver vad som framkom vid sammanträdet
har framförts av deltagarna direkt till författaren. Det har varit givande och intressanta diskus-
sioner och synpunkter, som verksamt bidragit till arbetet med delprojektet.

Slutsatser och förslag

God tillgång till vetenskaplig information i alla former - tryckta såväl som elektroniska - är
en basal nödvändighet för ett universitetet; utan denna bas försvåras och försämras forskning
och utbildning. Att vetenskapliga resultat numera är tillgängliga elektroniskt skulle kunna
innebära utomordentliga vinster för ett ungt universitet som Linköpings universitet. Framför
allt för forskare och lärare men även för studenter är det en stor tidsbesparing att ha direkt
tillgång till både verktyg för informationssökning och själva informationen i fulltext. De
elektroniska arkiv, som nu byggs upp av äldre tryck - tidskriftsårgångar, tryckta källor, säll-
synta böcker, bilder, kartor - ger våra forskare en möjlighet att nå förut mer eller mindre oåt-
komligt material.

Universitetet och dess fakulteter måste tillsammans ta ställning till hur vi i framtiden skall
skapa en god tillgång till de elektroniska resurserna. Kostnaderna för de vetenskapliga tid-
skrifterna, oavsett om de är tryckta eller elektroniska, samt nya prismodeller och nya sätt att
saluföra information, har skapat finansiella problem. Om de årliga kostnaderna fortsätter öka
för alla slags media, såväl tidskrifter och databaser som referensverk, kommer detta att under-
gräva universitetsbibliotekets möjligheter till långsiktig planering av all sin service.

Det innebär så stora ekonomiska åtaganden att sluta avtal i konsortieform med förlagsvärlden
att finansieringen ofta inte kan lösas inom en enda fakultet. Dessutom omfattar flertalet licen-
ser ett brett, fakultetsövergripande urval av tidskrifter och databaser med relevans för flera
forskningsområden.
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• LiUB bör under de närmaste åren ha fortsatta möjligheter att delta i konsortieupphandling
av förlagspaket. Att täcka kostnaderna för detta bör ses som en angelägenhet för hela uni-
versitet.

• Universitetet bör ta aktiv del i forskningsvärldens försök att åstadkomma fritt tillgängliga
arkiv, t.ex. genom medlemsskap i SPARC - The Scholarly Publishing and Academic Re-
sources Coalition, ”an international alliance of over 200 college and research libraries
building a more competitive scholarly marketplace to address the high cost of informa-
tion”. (http://www.arl.org/SPARC/)

• Universitetsbiblioteket bör aktivt följa utvecklingen vad gäller elektroniska monografier
och anskaffa sådana, när det är ekonomiskt försvarbart. Viss försöksverksamhet bör be-
drivas, i första hand med tanke på distansutbildningarna.

• Linköpings universitetsbibliotek känner ett ansvar för att föra ut kännedom om de elektro-
niska resurserna, både de som ”kostar” och de som är fritt tillgängliga samt bör genom ut-
vidgade pedagogiska insatser öka ett effektivt användandet av dessa resurser.

Den vetenskapliga tidskriftsmarknaden

Den vetenskapliga tidskriften har särdrag, som gör att tidskriftsmarknaden inte fungerar som
andra marknader. Varje verksam forskare måste publicera sig, - för att redovisa sina resultat
och offentligt registrera sin intellektuella upphovsrätt, för att synas i forskningsvärlden, för att
meritera sig. Under första hälften av 1900-talet tog fortfarande vetenskapssamhället självt till
stor del hand om forskarnas behov av att föra ut sina resultat. De lärda sällskapen, universite-
ten och de vetenskapliga föreningarna publicerade resultaten i sina egna tidskrifter, av vilka
många fortfarande existerar och tillhör de mest betydande och välrenommerade.

Forskningsvärlden är stadd i snabb förändring. Nya forskningsområden växer fram medan
andra fragmentiseras i mindre, mer specialiserade områden. Inom alla områden behövs ett
organ för publicering. De kommersiella förlagen har förstått att utnyttja denna stigande efter-
frågan och startat nya tidskrifter. De har också haft resurser att satsa på den elektroniska
publicering, som tog fart i under de sista åren av 1900-talet. Resultatet är en kommersialise-
ring av den vetenskapliga tidskriftsmarknaden. (Guedon, 2001)

Kostnaderna för de vetenskapliga tidskrifterna har varit ett ständigt bekymmer för de veten-
skapliga biblioteken och åtskilligt har skrivits den senaste tiden om hur besvärlig situationen
har blivit. En god sammanfattning ger Jan Hagerlid.

 ”Den extrema prisökningen gäller hela gruppen vetenskapliga tidskrifter och har pågått
under en längre tid. Snittpriset för en prenumeration på en vetenskaplig tidskrift ökade
med 630 % mellan 1975-95, från 39 till 284 USD enligt en analys av Tenopir och King
från 2000. Den grafiska översikten (på nästa sida) visar också vad resultatet blir. Biblio-
teken blir tvungna att dra ned på antalet tidskrifter och det antal böcker man tillhanda-
håller. Men nedgången i antalet tidskrifter har ändå varit påfallande liten, det är en mark-
nad som är mycket prisokänslig eller med andra ord har en extremt oelastisk efterfrågan.
För de svenska forskningsbiblioteken har den långsiktiga försvagningen av den svenska
kronan gentemot både dollarn och pundet i praktiken inneburit en ännu högre reell pri-
sökningstakt”. (Hagerlid, 2002.)

http://www.arl.org/SPARC/
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Grafen visar utvecklingen vid amerikanska forskningsbibliotek, anslutna till Association of Research Libraries –
ARL.

Serial expenditures = kostnaden för tidskriftsprenumerationer, Monograph expenditures = kostnaden för in-
köpta böcker, Serials purchased = antalet tidskriftsprenumerationer, Monographs purchased = antalet inköpta
böcker, serial unit cost = genomsnittspris på tidskrifter, Monograph unit cost= genomsnittspris på böcker

Flertalet av de stora vetenskapliga förlagen har än så länge företrädesvis erbjudit hela sin tid-
skriftsportfölj i elektronisk version; man har alltså inte kunnat upphandla valda delar ur ett
förlags tidskriftskatalog. Förlagen försöker naturligtvis maximera sin vinst, bland annat ge-
nom att utan varning ändra villkoren för tillgången till de elektroniska tidskrifterna, vilket så
gott som alltid innebär kraftiga prisökningar. Det senaste exemplet är tidskriften Science, som
inför 2003 ställt helt nya licensvillkor. De priser som presenterats inför 2003 innebär prishöj-
ningar på ca 94%. Det allra allvarligaste är att Science inte längre anser sig kunna lämna ar-
kivrättigheter. Det innebär att licensen endast omfattar löpande år och att tidigare årgångar
inte görs tillgängliga online, trots årliga licensavgifter. Prenumeration på den tryckta utgåvan
föreslås som arkivlösning. Detta är ett praktexempel på hur bristen på konsekvens i förlagens
policy gör det svårt att förutsäga kostnader för de elektroniska tidskrifterna.

Vad som händer inom förlagsmarknaden är för närvarande mycket svårt att förutse. Universi-
tetsbibliotekets ledning har därför stor anledning att noga bevaka vad som händer inom publi-
ceringsområdet.
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Tidskrifter vid Linköpings universitetsbibliotek

Urval och förändringar

Universitetsbiblioteket kunde före den elektroniska tidskriftens existens inte förse sina använ-
dare med alla tryckta tidskrifter och böcker de behövde för sin forskning och sina studier. Det
expanderande utbudet av elektroniskt tillgänglig information kommer inte heller att kunna
erbjudas i sin helhet. Resurserna räcker inte till för att vi skall kunna erbjuda både den tryckta
tidskriften och den elektroniska versionen. För att kunna erbjuda våra användare en periodika-
samling, som någorlunda motsvarar deras behov, har vi alltid lagt mycket arbete på urval och
prioriteringar. Önskemål på nyprenumerationer har vägts mot den existerande samlingen. Av-
beställningar har gjorts av titlar, som inte längre har relevans.

Universitetsbiblioteket anskaffar tidskrifter på i princip två sätt, antingen sig tidskrifterna är
tryckta eller elektroniska.

a) Genom licenser på ett förlags hela elektroniska tidskriftsportfölj, ”paketupphandling”,
vilket innebär att i dessa paket kan ingå titlar, som vi aktivt har valt att prenumerera på ti-
digare och titlar, som vi av olika skäl har avstått från att prenumerera på. Dessa förlagspa-
ket spänner över flera discipliner.

b) Genom prenumeration/licens på den enskilda tidskriften. Vi har alltså anskaffat en del
elektroniska tidskrifter vid sidan av paketupphandling.

Under de tre senaste åren har LiUB skurit ned sitt bestånd av tryckta tidskrifter till förmån för
de elektroniska. Vi har utnyttjat möjligheten att avbeställa de tryckta tidskrifterna, när vi fått
tillgång till en elektronisk version i förlagspaketen. Under tidsperioden 1997 - 2002 har vi
sålunda avbeställt mer än 600 prenumerationer på tryckta utländska tidskrifter.

Inför 2003 har vi avbeställt ytterligare 131 tryckta tidskrifter, som ingår i förlagspaket och
dessutom valt att byta 44 tryckta tidskrifter mot billigare elektroniska versioner.

I dag prenumererar vi i runda tal på 1 700 utländska tryckta tidskrifter och 300 svenska. Cir-
ka 700 av de utländska tidskrifterna har vi i både elektronisk och tryckt form. Inte sällan
måste man prenumerera också på den tryckta tidskriften för att få tillgång till den elektroniska
versionen. Antalet enbart tryckta utländska tidskrifter är alltså ca 1000.

Paketupphandling

Tack vare viss täckning av de höga kostnaderna för de elektroniska licenserna genom Kungl.
bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling, BIBSAM, har landets univer-
sitets - och högskolebibliotek under tre år i konsortier kunnat sluta avtal med ett antal stora
vetenskapliga förlag. De centrala subventionerna har hjälpt biblioteken att påskynda föränd-
ringen mot ”det elektroniska biblioteket”. Dessa subventioner har nu fallit bort.

Konsortieupphandling av förlagspaket har visat sig vara ett verksamt sätt att skaffa sig till-
gång till de elektroniska tidskrifterna under rimliga villkor, vilka bland annat omfattar arkiv-
rättigheter samt tillåtelse för biblioteken att skicka fjärrlånekopior - (dock inte i elektronisk
form). Biblioteksvärlden har också kunnat bygga upp en kompetens vad gäller att tolka de
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många gånger intrikata licensvillkor, som de internationella förlagen erbjuder. Flertalet av
LiUB:s licenser på elektroniska tidskrifter är upphandlade i konsortieavtal. Genom de avtal,
som BIBSAM förhandlat fram för Sveriges universitets- och högskolebibliotek, har Linkö-
pings universitetsbibliotek tillgång till c:a 3500 tidskrifter .

Universitetsbiblioteket deltar också i ett nordiskt akademiskt konsortium för att få tillgång till
IEEE/IEE Electronic Library, omfattande 12000 publikationer (ca 170 tidskrifter samt konfe-
renser och standarder) i fulltext från 1988 och framåt. Därtill kommer bibliotekets egna pa-
ketavtal, omfattande ca 80 tidskrifter.

LIUB har också avtal, som inte är ingångna med förlag utan med en mellanhand, t.ex.en tid-
skriftsagent som EBSCO, som på sin server samlar en mängd tidskrifter. En sådan mellan-
hand kallas aggregator. Tidskrifter hos en aggregator kan omfattas av embargo, vilket innebär
att förlagen inte släpper ifrån sig de senast publicerade artiklarna. Dessa embargon varierar
från förlag till förlag. Vad gäller hur många tidskrifter som man har tillgång till hos en aggre-
gator, är även detta beroende på avtal mellan förlag och aggregator.

De subventioner, som hjälpte oss att gå med i konsortieavtalen, faller nu helt bort. För år 2003
har vi slutit elva konsortieavtal, som alltså inte subventioneras. Vi har av kostnadsskäl avstått
från avtal med några intressanta förlag. Vi har också avstått från avtal med förlag, som haft
orimlig prissättning eller andra konstigheter i sina avtal.

Kostnaderna för de utländska tidskrifterna vid LiUB

En jämförelse mellan 1993 och 1997 visar att kostnaderna ökade med 54%. Antalet tryckta
utländska tidskriftstitlar sjönk från 2 567 till 2 484. Kostnaderna ökade från 5 565 000 till 8
550 000 kronor. Från 1997 till 2002 ökade de totala kostnaderna med 68%. Här ingår kostna-
derna för förlagspaket. (Ytterligare jämförelser finns i bilaga C1)

Har den elektroniska tidskriftens ”födelse” inneburit någon förändring? De totala tidskrifts-
kostnaderna, inklusive kostnader för alla elektroniska tidskrifter, uppgick 2002 till 14 398 000
kronor. Totala antalet tillgängliga tidskriftstitlar har ökat till 7 000, varav c:a 1 000 i endast
tryckt form. Kostnaderna har stigit, men till skillnad mot tidigare år har antalet tillgängliga
tidskrifter ökat rejält. Kräftgången på tidskriftssidan har vänts.

Förlagens prispolitik har varit mycket ryckig. Vad som nu tycks bli den vanliga prismodellen
är att priset anpassas efter moderorganisationens storlek. Priset sätts i förhållande till hur
många heltidsstuderande och lärare, som organisationen omfattar. Detta kan få oacceptabla
konsekvenser för LiUB eftersom man kan tvingas betala för en ämnesinriktad förlagsportfölj,
som om alla studenter och lärare vore presumtiva läsare av tidskrifterna. Här får man hoppas
att biblioteksvärlden gör gemensamma ansträngningar för att få förlagen att övergå till en
rimligare modell.

Hur många är de elektroniska tidskrifterna?

Att ge den exakta uppgiften på hur många elektroniska tidskrifter universitetsbiblioteket har
tillgång till genom olika slag av licenser eller på köpet av en tryckt tidskrift, är inte möjligt. Vi
vet inte, när ett förlag plötsligen slutar upp med att inkludera den elektroniska versionen i
prenumerationspriset eller på annat sätt ändrar licensen. Förlaget kan t. ex. utvidga antalet
tillgängliga tidskrifter genom uppköp av ett annat förlag, så det händer även att antalet tid-
skrifter i en paketupphandling förändras.
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Ett uppskattning är att vi sammanlagt hade ca 6000 titlar tillgängliga elektroniskt under 2002.

Hur universitetsbibliotekets elektroniska tidskriftspaket fördelas över de vetenskapliga dis-
ciplinerna framgår av bifogad sammanställning. (Bilaga C2) Eftersom en del stora förlag har
bred utgivning i många discipliner, är det svårt att göra en detaljerad fördelning utan samman-
ställningen måste bli översiktlig. Fortfarande är täckningen bäst vad gäller teknik, naturveten-
skap och medicin, eftersom de stora förlagen inom dessa områden var först med att starta
elektroniska tidskrifter.

Hur används de elektroniska tidskrifterna?

Eftersom biblioteken investerar så stora summor i de elektroniska publikationerna vill man
naturligtvis också veta hur de används. Förlagen lämnar statistik, men än så länge finns ingen
standard. Innehåll och kvalitet varierar kraftigt mellan förlagen. Hur skall informationen tol-
kas? Vad säger mest om hur en tidskrift används? Siffrorna måste t.ex. bedömas med hänsyn
till den presumtiva läsekretsen och till hur många artiklar, som publiceras i varje tidskrift.
Publiceringsvanorna inom de olika disciplinerna får också genomslag. Det är dessutom omöj-
ligt att jämföra mellan förlagen så länge de inte tillämpar samma principer för datainsamling,
definitioner etc. Man får hoppas att den internationella standard, som presenterats i dagarna,
kommer att användas av alla i framtiden. (Project Counter) (http://www.projectcounter.org/)

Två exempel får belysa hur de elektroniska tidskrifterna används:

Vårt största förlagsportfölj är Elsevier/Science Direct. Förlaget lämnar omfattande använd-
ningsstatistik, även över hur varje enskild tidskrift används, vilket ger den, som har periodi-
kakännedom viss möjlighet att penetrera och bedöma sifferflödet. Statistiken från september
2001 till och med september 2002 omfattar 1276 tidskrifter. Per tidskrift anges fulltextned-
laddning/läsning månadsvis. Synar man hur användningen ser ut över tid, visar det sig att ett
antal tidskrifter används ungefär jämt fördelat över året, medan några har använts mycket
under enstaka månader och dessemellan mycket sällan. Av de 1276 tidskrifterna på Science
Direct har 153 tidskrifter - 11, 7% - laddats ned mer än 100 gånger under tidsperioden - totalt
36 823 gånger. Av alla nedladdningar, som under perioden uppgick till 61 922, utgör dessa
153 titlar 59 %. Mer än hälften, 89 stycken, av dessa tidskrifter har LiUB prenumererat på
som tryckta tidskrifter. Tio av tidskrifterna hör hemma inom beteende - och samhällsveten-
skaperna, elva är ekonomitidskrifter, medan den stora mängden tidskrifter finns inom teknik,
medicin och naturvetenskap.

Av användningsstatistiken från de under 2002 i Projekt MUSE ingående humanistiska och
samhällsvetenskapliga tidskrifterna framgår att av de 190 tidskrifterna, som finns i databasen,
har 158 använts under året. Trettiofem tidskrifter har använts fler än 20 gånger.

Studerar man statistiken från ett annat håll och ser på uppgifterna om uppkopplingstider, så är
genomsnittstiden för en uppkoppling mot ScienceDirect ca 10 minuter. Om en sådan upp-
koppling motsvarar den tid det tar att hitta och ladda ner en artikel, så är tidsbesparingen av-
sevärd i jämförelse med den tid det skulle ta att i handen få samma artikel från en tryckt tid-
skrift i bibliotekets samlingar. Än mer tidsödande och kostsamt för den enskilde läsaren vore
det om universitetsbiblioteket måste skaffa tidskriftsartikeln från ett annat bibliotek.

 Den elektroniska tillgången på artiklar har naturligtvis påverkat vår fjärrlåneverksamhet. År
1998 anskaffade biblioteket 11 791 artiklar från andra bibliotek. År 2002 sjönk antalet till 8
879, dvs. 25%.

http://www.projectcounter.org/
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Att göra samlingarna tillgängliga

En viktig faktor för hur mycket en tidskrift används är om den bevakas av en sekundärpubli-
kation, t.ex. en bibliografisk databas, eller ej. Linköpings universitetsbibliotek har ambitionen
att hålla de för forskning och undervisning viktigaste bibliografiska databaserna, men har av
kostnadsskäl tvingats avstå från flera intressanta databaser. Det finns också ett antal just nu
fritt tillgängliga bibliografiska databaser. Budgetåret 2002 betalade biblioteket drygt 2 960
000 kronor för tillgången till 45 databaser, vilket också inkluderar ett antal handböcker och
lexikon.

Inom biomedicinen finns en dominerande och välgjord bibliografisk databas, som täcker c:a
65 % av tidskriftslitteraturen, Medlineversionen PUBMED. Den finns fritt tillgänglig online
och tillhandahåller dessutom länkar till fulltext. Sedan gammalt är biomedicinarna vana att
söka i Medline. Troligen är detta en av de vägande orsakerna till den höga användningen av
de medicinska onlinetidskrifterna.

Motsatsen gäller inom humaniora och samhällsvetenskap. För att kunna täcka området krävs
en mängd bibliografiska databaser, de flesta ingalunda fritt tillgängliga. Inom humaniora,
samhällsvetenskap och ekonomi spelar kanske därför förlagsdatabaserna liksom aggregato-
rernas/mellanhändernas databaser en större roll än inom naturvetenskap, medicin och teknik,
eftersom man kan göra fritextsökningar i databaserna. Detta är också ett av skälen till att vi
håller EBSCO Academic Search Elite och EBSCO Business Source Elite, trots att man ofta
inte kommer åt de senast utgivna artiklarna på grund av förlagens embargo. Sökfunktionerna i
dessa databaser är än så länge outvecklade och klart sämre än i en strukturerad, ämnesindexe-
rad bibliografisk databas.

Även för en van tidskriftsläsare och internetanvändare är det svårt att få en överblick över
tillgången till elektroniska dokument i den anhopning av listor, kataloger, webbportaler etc
som finns på nätet. Universitetsbiblioteket har som policy att katalogisera allt som skaffas
aktivt, men det är mycket svårt att hålla jämn takt med alla förändringar. Ännu svårare är det
att bevaka vad som finns fritt tillgängligt på marknaden. Ambitionen är givetvis att hinna ge
information om varje enskild tidskriftstitel, helst i vår katalog. Det rutinartade arbetet med att
registrera enskilda tidskriftshäften ersätts av ett kvalificerat men väl så tidsödande katalogise-
ringsarbete.

För att effektivt söka i kataloger och databaser behövs insikter i hur informationssökning går
till: Hur man väljer lämplig databas/katalog, hur man lägger upp sin sökstrategi och utnyttjar
den specifika databasens förtjänster och hur man sedan värderar resultatet av sin sökning -
kort sagt informationkompetens. Här måste biblioteket kunna öka sina pedagogiska insatser.
Biblioteket skulle också kunna bidra till att kunskaperna om mediamarknaden vore mera
spridda inom fakulteter och institutioner än vad som är fallet i dagsläget.

Monografierna - en trängd samling. Är den elektroniska boken något för oss?

Forskarnas behov av e-tidskrifter tar redan lejonparten av bibliotekets mediaanslag. Böcker-
nas andel har sjunkit från 28 % 1993 till 13% 2002. Fortsätter urgröpningen återstår mycket
litet för inköp av nödvändig tryckt monografisk litteratur för forskare och lärare och studenter.
Detta är inte unikt för LiUB utan, som framgår av tidigare illustration över utvecklingen vid
de amerikanska forskningsbiblioteken, är det en internationell trend. Trots detta har vi i Lin-
köping kunnat bygga upp monografisamlingarna, t.ex. vid Campus Norköpingbiblioteket,
framförallt tack vare engångsanslag.
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Nu kommer den elektroniska boken mer och mer ut på marknaden. Här finns än så länge två
modeller för anskaffning: köp genom en engångsinvestering eller tillgång genom årliga av-
gifter.

Det amerikanska företaget netLibrary erbjuder båda modellerna. Biblioteket kan antingen
köpa boken genom en engångsinvestering eller hålla den tillgänglig under valfri tid med årliga
betalningar – ett slags leasingförfarande. Ur inköpssynpunkt är det i det första fallet ingen
skillnad mellan en tryckt bok och en elektronisk. Biblioteket äger boken. NetLibraryböcker
kan som den tryckta boken endast lånas av en person åt gången. I netLibrary ingår både nya
och äldre, i vissa fall slutsålda böcker från en antal olika förlag. Under 2002 har LiUB gjort en
satsning på inköp av ett urval av netLibrary:s elektroniska böcker, i första hand som ett led i
uppbyggnaden av det ”virtuella” biblioteket i A-huset och för att få erfarenhet av denna typ av
media och mediahantering.

Ett annat slag av elektronisk bok är snarare en databas. Innehållet lagras som en databas och
är sökbart som en databas. De handböcker och uppslagsböcker, som har kommit ut på mark-
naden, tillhör oftast denna kategori. Liksom andra databaser kan de användas av flera samti-
digt. De är licensvaror och kan inte köpas en gång för alla utan licensen måste förnyas med
årliga kostnader, ofta anpassade efter organisationens storlek eller efter hur många samtidiga
användare, som skall kunna ”läsa” boken. Under förutsättning att databasen uppdateras konti-
nuerligt, kan licensiering försvaras, men finns det inga garantier för detta, är det en dyrbar
bok. Denna typ av licens är ännu mindre tilltalande när det rör sig om en vanlig monografi.
Biblioteket har ett litet urval av dessa produkter, framför allt uppslagsverk och handböcker.

Med tanke på att distansutbildningarna ökar är naturligtvis elektroniska kursböcker ett tillta-
lande alternativ att erbjuda studerande, som har långt till biblioteket, som läser på halvfart,
som går kortare vidareutbildningar. Än så länge erbjuder svenska förlag inte några bra och för
biblioteket ekonomiskt möjliga alternativ. Så t. ex annonserar förlaget Studentlitteratur, som
ger ut mycken intressant kurslitteratur, på sin hemsida endast om e-böcker till privatpersoner,
dvs böcker, som man laddar ned på sin egen dator.

Man får nog avvakta något år och se hur denna även utomlands osäkra marknad artar sig.

 ”Antalet e-böcker med akademisk inriktning måste öka och fler biblioteksvänliga e-
boksmodeller bör utvecklas … för att e-boken ska gå från experiment till att bli en ut-
vecklad och användarmogen e-bokstjänst”.(Jandér, 2002)

Publicerings- och arkivfrågan

Som framgår av ”fallet Science” är det inte självklart att en licens ger framtida tillgång till
årgångar, som man en gång har betalat för. Kommer det t.ex att vara möjligt att utan kostnad
få tillgång till alla årgångar man betalat licens för om en tidskrift byter förlag? Hur många
gånger skall man betala för samma information? BIBSAM sluter inga avtal, som inte ger ar-
kivtillgång. Därför ingår arkivrättigheter för den period, som avtalet omfattar, i våra stora
konsortiepaket. LIUB försöker alltid förhandla sig till arkivrättighet.

Flera förlag har börjat digitalisera sina äldre årgångar. Elsevier planerar att ha alla sina äldre
årgångar tillgängliga online i ”backfile collections” inom olika ämnesområden. För en rejäl
engångskostnad kan man köpa sig tillgång till detta äldre material.
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Möjligheten att lagra tidskriftsartiklar elektroniskt i stället för att magasinera äldre tid-
skriftsårgångar, vilket kostar hyllor, lokaler och underhåll, är naturligtvis intressant och flera
digitala arkiv har uppstått. För ett ungt universitet som Linköping , ger de elektroniska arkiv,
som nu byggs upp av äldre material – oavsett om detta är äldre tidskriftsårgångar, tryckta
källor, rara böcker, bilder, kartor - en möjlighet för våra forskare att nå förut mer eller mindre
oåtkomligt material.

Dessa elektroniska arkiv kan vara mer eller mindre kommersiella. Ett exempel är JSTOR.
(Guthrie, 1997). (http://www.arl.org/scomm/scat/guthries.html) Här finns samlat ett stort
antal tidskrifter inom samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap. En del äldre tid-
skrifter finns från sin första volym, t.ex American historical review, som startade 1895.

Det pågår en livlig debatt i forskarvärlden om publicerings- och arkivfrågorna, vilket resulte-
rat i flera initiativ för att stävja kommersialiseringen. Association of the American Research
Libraries, ARL, slog i slutet av 1990-talet larm om den skada, som de våldsamt ökande tid-
skriftskostnaderna håller på att tillfoga forskarsamhället, inte minst de vetenskapliga bibliote-
ken. ARL startade SPARC , The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition,

”an international alliance of over 200 college and research libraries building a more
competitive scholarly marketplace to address the high cost of information”.
(http://www.arl.org/SPARC/)

SPARC stödjer alternativ publicering och uppmanar författarna att inte sälja sin copyright till
förlagen.

Public Library of Science är ett något senare initiativ från forskarsamhället att stödja utveck-
lingen mot ett fritt tillgängligt arkiv av vetenskapliga artiklar på nätet. Närmare 30.000 forska-
re inom biomedicin och biologi från 175 länder har i ett internationellt upprop redan utfäst sig
att endast publicera sig i tidskrifter, som garanterar fri tillgång till deras forskningsmaterial
via PubMedCentral eller liknande fritt arkiv. Ett annat liknande initiativ är det som togs i Bu-
dapest 2001, Open Access Initativ, Detta har undertecknats av 181 vetenskapliga institutioner
och sällskap över hela världen och av över 2000 individuella forska-
re. (http://www.soros.org/openaccess/)

Det förefaller alltså som om forskarna börjar bli varse sin egen roll på den bisarra marknaden
för vetenskaplig information. Så länge de lägger så stor vikt vid att publicera sina resultat i en
högrankad tidskrift och går med på att sälja sin copyright till tidskriften, (ett krav, som bara
förlagen på den vetenskapliga tidskriftsmarknaden ställer) kan vissa tidskrifter och förlag
praktiskt taget få en monopolställning. Publiceringsvanor och publiceringsformer måste alltså
ändras, men naturligtvis så att resultatspridningen garanteras liksom den enskilde forskarens
möjlighet att vinna renommé.

Man kan nu också se vissa resultat av den pågående diskussionen, som har blivit allt intensi-
vare och till och med i dagarna nått svensk dagspress.

I Europa har FIGARO startats som ett EU-initiativ för underlätta för forskare och vetenskap-
liga sällskap att publicera sig elektroniskt.(http://www.figaro-europe.net/ ). Även inom
BIBSAM har man uppmärksammat

http://www.arl.org/scomm/scat/guthries.html
http://www.arl.org/SPARC/
http://www.publiclibraryofscience.org/
http://www.soros.org/openaccess/)
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”behovet att … understödja den icke-kommersiella akademiska publiceringen. BIBSAM
beslutade därför i december 2002 att bidra med 247.500 kr till en pilotfas av ett svenskt
resurscentrum för vetenskaplig kommunikation (SRVK). Till uppgifterna hör att informe-
ra om utvecklingen internationellt och vid svenska universitet och högskolor, utveckla
underlag för marknadsföring, ge råd om tekniska frågor och verka för samarbete och an-
vändning av gemensamma standarder.”
(http://www.kb.se/BIBSAM/bidrag/projbidr/srvk.htm)

I Chronicle for Higher Education meddelades den 30 januari att MIT - Massachusetts Institute
of Technology - tillsammans med sex universitet håller på att slutputsa på ett MIT- program
för arkivering av forskningsresultat som heter DSPace. Programmet kommer att vara fritt till-
gängligt. De sex universiteten Columbia University, Cornell University, Ohio State Universi-
ty, University of Rochester, University of Toronto, och University of Washington at Seattle
kommer att tillsammans med MIT testköra programmet.
(http://chronicle.com/free/2003/01/2003013001t)

De lärda sällskapen har redan tidigare varit mer villiga att ställa sina äldre årgångar till fritt
förfogande än de rent kommersiella förlagen. Antalet titlar i PUBMedCentral,
(http://www.pubmedcentral.nih.gov/), National Medical Library´s fria arkiv, är nu drygt fem-
tio. High Wire Press, startat av Stanford University Library som en ”aggregator” för att un-
derlätta övergången till e-tidskrifter för de lärda sällskapen, har ett stor fritt arkiv för framför-
allt ”back issues”. Man återfinner där också några åtminstone för dagen helt fritt tillgängliga
tidskrifter. (http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl.)

En förutsättning för fri arkivering är att copyrightfrågorna löses. Ett tecken i skyn är månde
att Elsevier har släppt på sitt krav på copyright.

Sammanfattning

Som framgår är utvecklingen mot elektroniskt tillgängliga media inte utan sina problem, men
en strategisk satsning på dessa media skulle också kunna innebära utomordentliga vinster för
ett ungt universitet som Linköpings universitet. De verkligt stora vinsterna finns än så länge
på användarsidan. De forskare som upptäckt den tidsbesparing det är att ha tillgång både till
verktygen för informationssökning och själva informationen på sin egen dator, värdesätter
detta högt och önskar inte en återgång till tryckta tidskrifter. Förlagspaketen ger i dag dess-
utom tillgång till fler tidskrifter än vad universitetsbiblioteket kunde prenumerera på för fem
år sedan.

Tryckta publikationer kommer alltid att anskaffas, vilket innebär att universitetsbiblioteket
kommer framgent att få hantera både traditionella tryckta och elektroniska medier. Den ma-
nuella registreringen av tryckta tidskriftshäften minskar dock alltmer och ersätts av ett kvalifi-
cerat arbete med att informera via bibliotekets webb. Den manuella hanteringen av tidskrifter
i magasin och i bokvård kommer också att minska. De tryckta samlingarna kommer inte att
växa till i samma takt som förr. Magasinsytor för lagring av tryckta tidskrifter behövs inte i
samma utsträckning i framtiden. Anskaffning av artikelkopior från andra bibliotek minskar, i
varje fall om arkivrättigheter ingår i licenserna

Av en preliminär studie vid Drexel University Library framgår ”when all costs are considered,
electronic journals are more cost effective on a per use basis”. Studien visar att det är på ma-

http://www.kb.se/BIBSAM/bidrag/projbidr/srvk.htm
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl.
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nuella rutiner och lokaler kostnaderna sjunker, medan kraven på den kvalificerade personalen
ökar, inte minst på ledningsnivå. (Montgomery & King, 2002)

Att anskaffa och hantera elektroniska media ställer universitetsbibliotekets personal inför nya
kompetenskrav. Att förhandla om licenser på elektroniska media, att bevaka den turbulenta
marknaden och testa nya produkter, att nyttiggöra dessa för användarna genom information
och undervisning - allt detta påverkar redan arbetsformer och arbetsinnehåll inom biblioteket.

För att hantera mediamarknadens utmaningar måste universitetsbiblioteket ha en kompetent
personal, som kan hålla sig à jour med utvecklingen och som ges möjligheter att möta använ-
darnas legitima krav på god informations-försörjning.
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SAMMANFATTNING

Rapporten redovisar internationella trender inom den vetenskapliga publiceringen, rapporte-
rar om nuvarande elektronisk publicering vid Linköpings universitet och ger utblickar till
andra högskolor i Sverige. Vidare redovisas argument för e-publicering vid Linköpings uni-
versitet och de problem som behöver lösas vid övergång från tryckt till elektronisk publice-
ring.
Resursgruppen föreslår enhälligt att verksamheten inom Linköping University Electronic
Press (LiU-Press) permanentas och blir en egen enhet knuten till biblioteksorganisationen.
Vidare föreslås att alla universitetets avhandlingar och examensarbeten ska publiceras elek-
troniskt på LiU-Press.

RESURSGRUPP

För att åstadkomma en bred förankring av synpunkter och förslag inom området elektronisk
publicering har en resursgrupp med deltagare från olika delar av universitetsorganisationen
knutits till delprojektet. Gruppen som sammanträtt fem gånger har haft följande sammansätt-
ning:

Eli Hjorth Reksten, universitetsarkivarie
Lars Holberg, informationschef
Bo Jernberg, katalogchef vid universitetsbiblioteket
Björn Kruse, professor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap
Agneta Lantz, föreståndare för Centrum för Biblioteks- och IT-pedagogik
Anette Philipsson, forskningskoordinator vid Hälsouniversitetet
Lennart Sturesson, forskare vid Tema T

Synpunkter har även inhämtats från Dr Joost Kircz (KRA publishing research), professor
Karl-Fredrik Berggren (Institutionen för fysik och mätteknik), universitetsadjunkt Kent Hart-
man (Institutionen för systemteknik), docent Karin Mårdsjö Blume (Tekniska högskolans
fakultetskansli), universitetslektor Nils Dahlbäck (Institutionen för datavetenskap), professor
Göran Collste (Institutionen för religion och kultur), professor Erik Sandewall (E-Press) och
enhetschef Joakim Björklund (Enheten för IT-stöd).
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BAKGRUND

Trender i vetenskaplig publicering

På 1640-talet möttes en grupp forskare på Oxford University till regelbundna träffar. Grup-
pen, som senare kom att heta the Royal Society, växte och utan telefon, fax, kopieringsma-
skin, skrivmaskin eller kollektivtrafik blev det svårt för forskarna att hålla kontakten. Så föd-
des den första vetenskapliga tidskriften 1665 ”Philosophical Transactions of the Royal Soci-
ety of London”. Efter hand har forskares inställning till publicering i tidskrifter ändrats. Tid-
skriftsartiklar som tidigare betraktades som arbetsmaterial inför publicering i en monografi
blev i stället slutprodukter i samband med publiceringen i en vetenskaplig tidskrift. Inom
många discipliner betraktas numera därför tidskriften och inte monografin som det naturliga
målet för artiklar och där forskningsresultat redovisas. Delvis är den här förändringen ett re-
sultat av teknologiska framsteg och strukturella förändringar i det akademiska belöningssys-
temet. Naturligt har tidskriften kommit att få stor dignitet. Så har vetenskaplig kommunika-
tion blivit vetenskaplig publicering. (Peek och Newby, 1996)

Fram till andra världskriget var de vetenskapliga tidskrifterna en angelägenhet för forskar-
samhällets institutioner. Ökningen av forskningen på 1950-talet gav kommersiella företag en
möjlighet att gå in när de vetenskapliga sällskapen inte reagerade på en ökad efterfrågan av
publicerade artiklar.

Someday digitized publication will be the scholarly norm, not because it is the ”high-tech” thing to do but
because it is the logical thing to do. We may experience a relatively seamless transition as the publishers
create models that work for them and preserve the existing infrastructure and all the players. Alternatively
the change may be complex and problematic, with experiments that work and others that fail. This is a
rare and wonderful time to examine the future of the scholarly journal but may not be a large window of
opportunity to effect real change. (Peek och Newby, 1996, s. 14)

Open Access (OA) är ett centralt nyckelbegrepp i många satsningar som görs för att förnya
den vetenskapliga publiceringen. För att ett vetenskapligt resultat ska komma till nytta ska det
brukas, läsas, citeras, användas och utvärderas för att på så sätt bli byggstenar i nya teorier
och experiment. OA innebär för det första att en artikel är fritt tillgänglig på Internet i ett känt
och läsbart format i minst ett offentligt tillgängligt arkiv och för det andra att författaren eller
upphovsrättsinnehavaren tillåter läsaren att använda, kopiera eller lämna artikeln vidare i sin
helhet eller del av den förutsatt att texten förblir oförändrad och att källan uppges.
BioMed Central22, Public Library of Science23 är exempel där OA tillämpas. Hur finansieras
en sådan publicering? Det är författaren eller författarens institution som betalar antingen för
varje bidrag eller via abonnemang för ett obegränsat antal artiklar. Att man betalar för en in-
skickad artikel garanterar dock inte publicering eftersom det är artikelns kvalitet som är avgö-
rande för om den blir antagen eller inte. I oktober 2002 var kostnaden $500/artikel.

En omfattande diskussion pågår idag kring nya modeller för vetenskaplig publicering mot bakgrund av
nya tekniska möjligheter på webben och de stora kommersiella förlagens monopolliknande ställning med
påföljande prisnivåer. Initiativ till förändring har tagits såväl inom forskarsamhället som från biblioteks-
håll, genom Open Archives Initiative, SPARC, Public Library of Science och Budapest Open Access Ini-
tiative.
För att informera om utvecklingen inom den icke-kommersiella akademiska publiceringen beslutade

                                                
22 http://www.biomedcentral.com/
23 http://www.publiclibraryofscience.org/

http://www.biomedcentral.com/
http://www.publiclibraryofscience.org/
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BIBSAM24 att medverka till ett svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation (SRVK). Till
uppgifterna för detta centrum hör att informera om utvecklingen internationellt och vid svenska universi-
tet och högskolor, utveckla underlag för marknadsföring, ge råd om tekniska frågor och verka för samar-
bete och användning av gemensamma standarder.
Under pilotfasen december 2002 - april 2003 ska bl.a. en webbplats skapas, seminarier arrangeras och på-
gående aktiviteter vid universitets- och högskolebiblioteken inventeras. (BIBSAM, 2003)

Institutional digital/e-prints repositories

E-prints innebär elektroniska kopior av forskningsartiklar eller motsvarande. Det kan innefatta
preprints, rapporter, arbetsnotat, konferenspublikationer, bokkapitel mm. Nätbaserade sam-
lingar kallas ibland e-prints archives men det kan missförstås så därför används hellre beteck-
ningen repository som kan översättas med magasin eller lager. Eftersom många företrädare
för e-prints förespråkar open access, fri tillgång, så är dokumenten ofta fritt tillgängliga på
Internet men termen open i sig innebär inte alltid open access. Open Archive Initiative (OAI)
använder termen mer tekniskt som innebär systemoberoende. OAI har tagit fram ett protokoll
som möjliggör att information om samlingar via strukturerad metadata kan samlas in och pla-
ceras i en sökbar databas. Den samling som är OAI-kompatibel kan på så sätt bli en del i ett
samverkande nätverk av databaser. (Tennant, 2002)

Massachusetts Institute of Technology (MIT)25 och California Institute of Technology är ex-
empel på universitet som lanserat institutional digital repositories. MIT skriver i sitt press-
meddelande:

Massachusetts Institute of Technology has launched DSpace26, an institutional digital repository that
captures, preserves and communicates the intellectual output [preprints, technical reports, working papers,
conference papers, images] of MIT's faculty and researchers. DSpace is organized by communities: aca-
demic departments, laboratories, and research centers. Communities can develop their own policies of
what is included in the repository and who has access to the materials. At this time, the following com-
munities have been established: - Center for Technology, Policy, and Industrial Development, - Depart-
ment of Ocean Engineering, - Laboratory for Information and Decision Systems, - MIT Press Out of Print
Books (MIT-only access), - Sloan School of Management

Caltech Collection of Open Digital Archives (CODA)27 använder Open Archives Initiative –
Protocol för metadatainsamling. Man använder sig av den fria programvaran Eprints28, en
mjukvara som utvecklats vid University of Southampton. Caltechs model för publicering är
delvis centraliserad så att ett digitalt magasin kan skapas för vilken del av universitetsorgani-
sationen som helst men publiceringen är centraliserad till biblioteket.

I december 2002 besöktes Linköpings universitet av Dr Joost Kircz29, forskare inom moleky-
lärfysik vid Amsterdams universitet med 16 års erfarenhet av publicering hos Elsevier Scien-
ce och engagerad i design och genomförande av elektroniska publiceringsexperiment. Kircz
bjöds in för att under två dagar möta forskare och andra vid universitetet under temat Trends
in scholarly communication. Bl. a. diskuterades den mer monopoliserade förlagsutgivningen
av forskningsresultat och den därmed sammanhörande prisökningen. Kircz konstaterade dock
att man inte i första hand ska hoppas på ekonomiska vinster vid elektronisk publicering utan
det är andra fördelar som uppnås som t. ex. ökad tillgänglighet och sökbarhet.

                                                
24 http://www.kb.se/BIBSAM/bibsam.htm
25 http://www.mit.edu/
26 http://www.dspace.org/
27 http://library.caltech.edu/digital/ och http://caltecheerl.library.caltech.edu
28 http://www.eprints.org
29 http://www.kra.nl/

http://www.kb.se/BIBSAM/bibsam.htm
http://www.mit.edu/
http://www.dspace.org/
http://library.caltech.edu/digital/
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http://www.eprints.org
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Linköping University Electronic Press (E-Press)

I april 1996 beslutade universitetsstyrelsen att inrätta ett elektroniskt förlag vid Linköpings
universitet, Linköping University Electronic Press, LiU 739/96-10. Underlag för beslut var
utarbetat av det dåvarande IT-rådet med professor Erik Sandewall som ordförande.
Av beslutet framgår att målsättningen i första hand ska vara att utnyttja de möjligheter som
modern informationsteknik erbjuder för att skapa enklare, snabbare och billigare sätt att för-
medla forskningsresultat. Detta förväntas också bidra till att höja kvaliteten i den forskning
och utbildning som bedrivs och att öka synligheten. Förlaget ska inte drivas av vinstintresse
och ska inte heller betrakta copyright för sina artiklar som en ekonomisk tillgång. Det skall
utgöra en tjänst för forskarna på samma sätt som t. ex. universitetsbiblioteket.

Viktiga åtaganden från förlaget har sedan starten varit att garantera säkerhet och tillgänglighet
för publikationer under en längre tid samt en fast URL på nätet. Förlagets hemadress är sedan
starten http://www.ep.liu.se/.

Vid verksamhetens början fanns det en chefredaktör, en förlagsredaktör och en driftsansvarig
- alla på deltid och spridda inom universitetets organisation.
En forskningsartikel daterad oktober 1996 var förlagets första publikation och den följdes
snabbt av ytterligare artiklar, konferenspublikationer och tidskrifter. Bland de tidskrifter som
publiceras kan exempelvis nämnas Electronic Transactions on Artificial Intelligence (ETAI)30

vars tryckta utgåva publiceras av Kungl Vetenskapsakademien. Grundskollärarprogrammet
inom Institutionen för tillämpad lärarkunskap och Ekonomiska institutionen insåg tidigt för-
delarna med elektronisk publicering av magisteruppsatser. Den första doktorsavhandlingen31

som publicerades var en sammanläggningsavhandling från HU 1999. Idag finns både mono-
grafi- och sammanläggningsavhandlingar publicerade elektroniskt. Det är totalt 27 doktorsav-
handlingar och 16 licentiatavhandlingar. Fortfarande utgör de endast en liten del av de av-
handlingar som produceras vid LiU.

Linköpings initiativ att starta ett elektroniskt förlag uppmärksammades på många håll och
resulterade i att verksamheten har presenterats vid nationella och internationella konferenser
samt vid ett flertal studiebesök. En folder som beskrev förlagets verksamhet togs fram och för
att stärka förlagets identitet skapades en logotype.

Den inledande publiceringen har följts av monografiska delar i fler serier. Förutom tidigare
nämnda institutioner publicerar nu även institutionerna för Datavetenskap (IDA), Systemtek-
nik (ISY), Teknik och Naturvetenskap (ITN), Tematisk Utbildning och Forskning (ITUF) och
Centrum för Tillämpad Etik vissa programs examensarbeten/uppsatser. Antalet publicerade
examensarbeten har idag passerat 1 000. Avhandlingar från filosofiska och tekniska fakulteten
har tillkommit. Texter beträffande upphovsrättsinformation och avtal mellan förlag och för-
fattare har tagits fram i samarbete med universitetsjuristen vid LiU. Hemsidans struktur och
innehåll har förnyats och förlagets utgivning är nu samlad på en server som är placerad på
UNIT som även ansvarar för driften. E-Press är sedan helt nyligen medlem i SPARC Europe.
SPARC står för The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. Verksamheten
startades av the Association of Research Libraries i USA och har som syfte att vara ”an ini-
tiative to introduce competition, change and alternative strategies into the marketplace”32.

                                                
30 http://www.ep.liu.se/ej/etai/
31 http://www.ep.liu.se/diss/med/05/83/index.html
32 http://www.sparceurope.org/
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I E-Press styrelse ingick under 2002 överbibliotekarie Christer Knuthammar (Linköpings uni-
versitetsbibliotek), professorerna Björn Kruse (Institutionen för teknik och naturvetenskap),
Dan Loyd (Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik), Inger Rosdahl (Institutio-
nen för biomedicin och kirurgi) och ordförande Erik Sandewall (Institutionen för dataveten-
skap).

Övrig elektronisk publicering vid Linköpings universitet33

Publicera används här i betydelsen göra allmänt känd. På bibliotekets hemsida34 finns bl.a.
förteckningar över universitetets avhandlingar, rapporter och numera även över examensar-
beten. Fr.o.m. 1995 innehåller avhandlingsförteckningen förutom bibliografiska referenser
även länk till avhandlingens spikblad. Via de webbaserade lokala och nationella katalogpos-
ternas länkar kommer användaren vidare till spikbladet. I de fall avhandlingen eller annan
publikation är utgiven på E-Press görs en länk även till fulltexten. Att ordna och därefter pre-
sentera information i tryckta publikationer har alltid varit en av bibliotekets viktiga funktio-
ner. Behovet av att strukturera information minskar inte för att steget har tagits ut i den digi-
tala världen.

Bland institutionerna och andra delar av Linköpings universitet finns det stora variationer på
hur och om man har gjort sina publikationer elektroniskt tillgängliga. Där finns examens- och
specialarbeten, avhandlingar, rapporter i fulltext men även bibliografiska förteckningar. I vis-
sa fall är vägen till publikationerna relativt enkel men inte alltid. Biblioteket länkar inte från
publikationernas katalogposter till institutionens webbsida eftersom det inte finns några ga-
rantier för att katalogstrukturen är stabil där fulltexten är upplagd.

Elektronisk publicering vid övriga högskolor

Vid en jämförelse med den elektroniska publiceringen vid andra högskolor i Sverige har ut-
givningen i Linköping stor bredd men när det gäller fullständighet vid publicering av t.ex.
doktorsavhandlingar återstår mycket arbete.

Några utblickar i Sverige35:

Biblioteken vid Sveriges Lantbruksuniversitet36

EPSILON37, Electronic Publishing of SLU-material ON demand, är SLUs system för egen-
publicering. Rektor har fattat beslut att fr.o.m. 2003-01-01 är det obligatoriskt att för doktors-
avhandlingar använda den formatmall som finns och det tillvägagångssätt som eprints 2.0
erbjuder.

Chalmers tekniska högskolas bibliotek
Har sedan 1992 en fungerande avhandlingsdatabas38 med abstracts. Projektet Chalmers publi-
cation library39 syftar till att bygga upp ett fulltextarkiv.
Reproavdelningen på Chalmers är en del av biblioteket.

                                                
33 Bilaga D: Inventering januari-februari 2003
34 http://www.bibl.liu.se/
35 Information från samtal eller hemsidor
36 http://www.bib.slu.se/
37 http://epsilon.slu.se/
38 http://www2.lib.chalmers.se/cth/diss/
39 http://www.lib.chalmers.se/cthb/cpl.html
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Göteborgs universitetsbibliotek
Har en avhandlingsdatabas40 som innehåller abstract till avhandlingar.
Handelshögskolans elektroniska publiceringscenter41 är sedan 1 januari 2003 i kontinuerlig
drift och avhandlingar i fulltext från Nationalekonomiska institutionen finns sedan 2002. UB
kommer att få rektors uppdrag att utreda elektronisk fulltextpublicering vid Göteborgs univer-
sitet.

Karolinska institutets bibliotek
Har en fungerande databas med abstracts av avhandlingar42.
Karolinska University Press43 var tänkt som ett elektroniskt förlag men fungerar som en ser-
vice för doktorander vid publicering av deras avhandlingar. Projektmedel fanns t o m 2002.

Lunds universitets bibliotek
Har en fungerande avhandlingsdatabas44 med elektronisk spikning vid alla fakulteter.
Ca 30 avhandlingar i fulltext, såväl sammanläggningsdelen som de ingående uppsatserna.
Lund har inlett samarbete med NDLTD45, Networked Digital Library of Theses and Disserta-
tions. Lunds Universitets Biblioteks Center för Elektronisk Publicering (LUCEP)46 har som
mål för sin verksamhet att aktivt stödja och vidareutveckla vetenskaplig publicering och
kommunikation vid Lunds Universitet.

Stockholms universitetsbibliotek
Spikning och presentation av avhandlingarna47 med abstract är rutin. Se även under Uppsala
universitetbibliotek.

Kungl. tekniska högskolans bibliotek48

Har en databas med abstracts av alla avhandlingar. Biblioteket har av rektor uppdragits att
arkivera KTHs avhandlingar i såväl tryckt som elektronisk form. Avhandlingen arkiveras i sin
helhet inklusive artiklar men endast abstract och ramberättelse publiceras på Internet.
Möjlighet finns att ladda ner ramberättelserna på en handdator, en PDA (Personal Digital As-
sistant).

Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering49

Har fungerande databas50 med abstracts och fulltexter av sammanläggningsdelen av avhand-
lingar. Elektronisk spikning är rutin. Fr.o.m. 1 jan 2003 är det obligatoriskt att publicera
sammanläggningsdelen elektroniskt. Mot en kostnad av 4 000 SEK får institutionen sam-
manläggningsdelen elektroniskt publicerad, ett tryckfärdigt original och långtidslagring.
Publiceringssystemet DIVA51, Digitala Vetenskapliga Arkivet, har utvecklats av biblioteket.
Arkivet innehåller avhandlingar och andra publikationer i fulltext från universite-
ten/högskolan i Stockholm, Södertörn, Umeå, Uppsala och Örebro.

                                                
40 http://www.ub.gu.se/Gdig/dissdatabas/omdb.html
41 http://www.handels.gu.se/epc/
42 http://diss.kib.ki.se/
43 http://kup.ki.se/
44 http://www.lub.lu.se/dissdb/
45 http://www.ndltd.org/
46 http://www.lub.lu.se/lucep/
47 http://www.su.se/forskning/disputationer
48 http://www.lib.kth.se/media/kthpub.html
49 http://publications.uu.se/epcentre/diverse/diva.pdf
50 http://w3.ub.uu.se/diss/
51 http://publications.uu.se/portal/index.xsql?lang=sv
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RESURSGRUPPENS ARBETE

Intresse och förväntningar

Utvecklingen av E-Press sedan starten 1996 visar att det finns en betydande tröghet i att få
genomslag för förlaget bland universitetets forskare. Det kan bero på att ny teknik används
men det finns förmodligen andra faktorer som bättre förklarar detta faktum. Dock kan man
studera erfarenheter från studier av annan teknikintroduktion för att förstå trögheterna. För att
ny teknik ska vinna gehör behöver den stöd på tre olika plan: det symboliska eller retoriska,
det organisatoriska och det vardagliga.

På det symboliska planet krävs att den ses som en positiv symbol. Det betyder att det måste
finnas ett stöd för tekniken i det allmänna talet och att den omnämns som positiv av dem man
vanligen lyssnar till.

På det organisatoriska planet krävs att den organisation man tillhör ger stöd för tekniken och
att tekniken passar in i den organisation som den ska infogas i. Det kan betyda att såväl uni-
versitet som institutionen underlättar elektronisk publicering genom att anpassa regelsystemet
och genom att enheter som UNIT, biblioteket och Unitryck är inställda på den teknik som
publiceringen kräver.

På vardagsplanet krävs att tekniken är lätt att använda och ger ett bruksvärde för användaren,
dvs. såväl författaren som den som vill ta del av det skrivna.
Dessa förutsättningar ger anledning till följande överväganden:

• Elektronisk publicering behöver förankras inom universitetet och ges en plats i organi-
sationen

• Regler måste införas som stöder elektronisk publicering, på alla nivåer. Vid Linkö-
pings universitet finns ett projekt för elektronisk protokollshantering. Här har fakulte-
terna utvecklat olika metoder vilket gör det svårt att ta fram ett universitetsgemensamt
system. Det visar på att det är olika kulturer vid de olika fakulteterna. På LiTH är va-
nan generellt sett större vid att använda ny teknik än vad som är fallet vid de andra fa-
kulteterna.

• Innan regler fastställs behöver varje fakultet diskutera förlaget och dess uppgifter med
forskare, lärare och doktorander på institutionsnivå.

Elektronisk publicering behöver inte innebära att den enskilde författaren åläggs nya uppgifter
att göra layout på sina alster. De tekniska lösningarna ska vara sådana att de lätt kan användas
av varje författare och det ska finnas stöd för att överföra det skrivna till rätt publiceringsfor-
mat.
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Utveckling av Linköping University Electronic Press (LiU-Press)

Hittills har förkortningen E-Press använts för Linköping University Electronic Press. Efter-
som E-Press är det enda förlaget vid Linköpings universitet föreslås att den nya förkortningen
blir LiU-Press vilket också innebär en tydligare markering av tillhörighet till Linköpings uni-
versitet.

I uppdraget ingick att belysa LiU-Press roll i den elektroniska publiceringen inom universite-
tet.

LiU-Press har idag en roll i universitetets elektroniska publicering men LiU-Press ställning
inom universitetet måste förbättras genom att det permanentas, ges en tydlig plats i organisa-
tionen och får en tydligare styrning av verksamheten.

Publikationer publicerade vid Linköpings universitet bör finnas samlade på en speciell server
för att underlätta en framtida uppgradering av dokumenten som gör dem läsbara över tid.

Gruppen har inte tagit ställning till huruvida LiU-Press ska vara ett fullödigt vetenskapligt
förlag eller inte men det har konstaterats att för den enskilde forskaren är reviewingförfaran-
det mycket viktigt. Examensarbeten/uppsatser och forskningsartiklar kan rymmas inom sam-
ma verksamhet om det tydligt framgår att publikationerna befinner sig på olika nivåer. Rap-
portserier kan vara externt granskade, internt granskade eller inte granskade alls men det ska
klart framgå vad som gäller för den rapport läsaren har framför sig. Det ingår i LiU-Press
uppgift att tydliggöra detta. Vidare bör förlagets dokument förses med sådana metadata som
stöds i OAI Harvesting Protocol.

Elektronisk publicering vid LiU behöver inte nödvändigtvis ske enbart genom LiU-Press. Det
kan ske genom samarbete i andra konsortier eller genom att medvetet öppna kanaler till andra
universitetsägda/forskarstyrda elektroniska förlag.

LiU-Press föreslås bli lösningen för dels

• egna serier: doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar, rapportserier knutna till insti-
tution eller forskningsprojekt, arbetsnotat, uppsatser, examensarbeten, konferenspubli-
kationer

• tidskrifter som någon forskare/forskargrupp startar utifrån sitt forskningsområde, typ
ETAI (Electronic Transactions on Artificial Intelligence)

• preprints vilket förutsätter att upphovsrättsproblematiken är löst. Se vidare under av-
snitt om upphovsrätt

För publicering av examensarbeten/uppsatser finns idag en fungerande rutin där studenten
själv lägger upp sitt arbete på en server. Kontroll och publiceringsgodkännande görs på insti-
tutionen och därefter sker publiceringen.

I uppdraget ingick också att föreslå var LiU-Press ska ha sin organisatoriska tillhörighet. De
fyra alternativ som diskuterades var egen enhet, Unitryck, informationsavdelningen eller bib-
lioteket.

Vid en samlad bedömning talar mest för att LiU-Press bör vara en egen enhet (motsvarande
en centrumbildning) med en egen styrelse. Enheten bör knytas till biblioteket. Detta ger en
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institutionsoberoende placering med tillgång till många kompetenser och nätverk av värde vid
elektronisk publicering. Där finns kunskaper om struktur och regelverk för konventionell
publicering och eftersom elektronisk publicering kommer att ske parallellt med traditionell
publicering under överskådlig tid kan synergieffekter uppnås. Elektronisk publicering inne-
håller en hel del administrativt arbete, informationsverksamhet och undervisning där bibliote-
ket redan har erfarenhet och rutiner. Tekniken i samband med LiU-Press sköts idag av UNIT
och resursgruppen ser ingen anledning till förändring. Resursgruppen vill också framhålla
vikten av gott samarbete med Unitryck och möjlighet att inom det elektroniska förlaget hålla
hög kompetens inom området publiceringsteknik. Vid de flesta universitet som startat med
elektronisk publicering är verksamheten kopplad till biblioteken vilket också talar för en mot-
svarande förläggning vid Linköpings universitet.

Argument för e-publicering

Ett stort intresse för och ett tydligt behov av elektronisk publicering har framkommit i alla
kontakter som tagits inom Linköpings universitet. Det finns många skäl för e-publicering ut-
över eventuella ekonomiska vinster. Följande skäl har framkommit:

Universitetets skrifter blir tillgängliga för en större krets av läsare och snabbare åtkomliga.
Resursgruppen föreslår att alla universitetets doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och
examensarbeten ska publiceras elektroniskt på LiU-Press.

Ytterligare argument för e-publicering

• Ett elektroniskt dokument kan vara multimedialt dvs bestå av såväl text som
ljud/bild/film

• Förbättrar samspelet mellan undervisning, forskning och IT
• Författarens arbete blir tillgängligt för en större krets av läsare och på så sätt underlät-

tas universitetets tredje uppgift
• Print on demand minskar behov av lagerhållning av tryckta dokument och innebär att

tryckta dokument kan bli tillgängliga under längre tid
• Samordningsvinster inom hela Linköpings universitet ger kostnadseffektivitet
• Stärker universitetets identitet och tydliggör universitetets forskningsprofil och kom-

petens
• Ökad sökbarhet och möjlighet till länkning och utökad indexering

Dessutom bidrar e-publicering till ökad informationskompetens (Lannerö, 2000).
Informationskompetens kan kortfattat definieras som förmågan att identifiera ett informa-
tionsbehov, att sedan söka, finna, organisera och värdera information ur olika källor i avsikt
att lära, lösa problem och skapa ny kunskap.

I informationskompetens ingår även att kunna presentera den utvalda informationen och då
avses bl. a. konsten att citera och notera använda referenser. För Linköpings universitets del är
det nödvändigt att lägga till ytterligare en färdighet: att kunna skapa dokument för publicering
på Internet. Vid Ekonomiska institutionen t. ex. är det obligatoriskt att publicera examensar-
beten elektroniskt; flera andra institutioner överväger att införa motsvarande regler. (Wed-
born, 2003)
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Utmaningar i samband med e-publicering

Upphovsrätt

Flertalet avhandlingar som produceras vid Linköpings universitet är av typ sammanläggning.
Avhandlingen utgörs av ramberättelsen och ett antal artiklar i olika publiceringsstadier. De
publicerade artiklarna har oftast en annan upphovsrättsinnehavare än författaren. Upphovs-
rättsinnehavaren är den som har ensamrätt att ekonomiskt utnyttja verket genom att framställa
exemplar t.ex. genom att trycka det. En svensk upphovsman har rätt att överlåta sin rätt helt
eller delvis. En vanlig form av överlåtelse i det här sammanhanget är förlagsavtal. En förut-
sättning för att helt kunna övergå till elektronisk publicering, som innebär att den elektroniska
versionen blir original, är att man kan lösa upphovsrättsproblematiken. En kortsiktig lösning
skulle kunna vara att doktoranden begär tillstånd att förutom att införliva artikeln i den tryckta
avhandlingen också begär tillstånd att lägga den på en server på Linköpings universitetet.
Förlagen brukar inte motsätta sig att de publicerade artiklarna finns med i den tryckta av-
handlingen men kan komma att reagera annorlunda när avhandlingen blir tillgänglig på Inter-
net. Inom projektet RoMEO52 pågår arbete med att ta reda på rättsliga frågor relaterade till
självarkivering. På projektets hemsida redovisas ett 80-tal förlags inställning till huruvida
förlaget tillåter att artikelförfattaren publicerar någon version av sin artikel på egen eller in-
stitutionens hemsida.

I monografiavhandlingar och sammanläggningsavhandlingar kan dessutom förekomma figu-
rer som har upphovsrättsskydd och för vilka doktoranden också måste begära tillstånd för att
få använda i sin avhandling.

Problemen med förlagsavtal som innebär att författare delvis avskriver sig rätten till sitt eget
arbete är en universitetsgemensam fråga som bör lyftas till universitetsledningsnivå och inte
drivas av en enskild fakultet eller institution. I Lund arbetar en grupp bestående av represen-
tanter för biblioteket, universitetets juridiska enhet och Juridicum med att ta fram ett förslag
till standardavtal samtidigt som man försöker förmå doktoranderna, om förlagen inte accepte-
rar universitets standardavtal, att få rätten till självarkivering och rätten att publicera artikeln i
sin avhandling inskrivet i förlagens avtal. Universitetsjuristen vid LiU är informerad om ar-
betet i Lund. Gruppen konstaterade att avtalsproblematiken är en fråga som är gemensam för
alla universitet och att frågan skulle behöva bli en nationell samarbetsfråga. Ev. kunde frågan
tas upp av den av Sveriges Universitets- & Högskoleförbund tillsatta utredningen
”Framtidsfrågor för högskolebiblioteken” (Gustavsson och Karlsson, 2002).

Definition och certifiering av elektroniska dokument

En internationellt sammansatt arbetsgrupp har för the International Association of STM
Publishers tagit fram ett förslag på hur en elektronisk publikation ska definieras inom området
naturvetenskap. I förslaget efterlyses större disciplin vid användning av olika begrepp för en
publikations olika stadier. Vidare konstateras att frånvaro av systematisk versionskontroll
kommer att göra livet svårt för forskaren. Något system för versionskontroll krävs eftersom en
elektronisk publikation kan uppdateras, förbättras och utvidgas kontinuerligt. Den internatio-
nella arbetsgruppen föreslår därför att när en publikation ändras ska ändringen alltid doku-
menteras på ett av följande sätt: en ny version skapas eller en erratalista medföljer dokumen-
tets metadata. (Frankel m. fl., 2000).

                                                
52 http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/, 2003-01-27
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Problematiken är inte ny. När LiU-Press startade sin verksamhet var det inte självklart att nå-
got som endast finns på en server kan betraktas som en publikation. Därför finns LiU-Press
elektroniska publikationer hittills även i tryckt form.

Scientists need to know the status of the information they encounter, whether they need to refer to it, cri-
tique it, or build on it to advance their own work. (ibid., s. 253)

Hur arkiveras publikationer idag?

Kungliga biblioteket arkiverar allt tryckt material genom att samla in så kallade pliktexemp-
lar. Arkivexemplaret har den tryckta formen och har då alla de fördelar som följer med den
fysiska representation. Några fördelar med arkivering på papper:

• Klarar flera hundra års lagringstid utan underhåll
• Arkivet är svårt att manipulera
• Arkivexemplaren är fixerade till färg, form och innehåll
• Arkivet behåller sitt innehåll även om elkraften försvinner under lång tid

Naturligtvis finns det uppenbara nackdelar med arkivering på papper som t.ex.:

• Arkivet är utrymmeskrävande
• Arkivet har mycket lägre tillgänglighet utanför lagringsplatsen
• Ljud, bild och film som är föremål för både examensarbeten och doktorsavhandlingar

är svåra att lagra på andra än elektroniska mediabärare

En lagringsform som på något sätt tillgodoser kraven ifrån arkiveringshåll men samtidigt
undviker dess problem är önskvärd. En tänkbar lagringsform är explicit datalagring. Detta
innebär att en text inte lagras i sin maskinkodade textform utan som en bild. Bilder lagras med
sina bildpunkter och ljud med sina audiosampel. I fallet film lagras ljuddata tillsammans med
bilddata. Om enkla och oförstörande komprimeringstekniker används ställs mycket låga krav
på omformatering efter hand som representationsformerna skiftar i den dagsaktuella situatio-
nen. De enkla grundläggande formerna kommer alltid att finnas i stort sätt oförändrade. Detta
lagringssätt tillfredställer ganska väl kraven på arkivering. Det finns dock två nackdelar: stör-
re krav på lagringsutrymme samt bristande sökmöjligheter.

Att utrymmeskravet blir stort är ett övergående problem. Kostnaden för stora datalagringsvo-
lymer minskar ständigt i pris. Fördelen att lagra explicit i stället för i komprimerad form är
minskat underhåll av datarepresentationen. För att trots allt kunna söka i det arkiverade mate-
rialet bör det naturligtvis åtföljas av indexerande data som anger var i arkivexemplarets mate-
rial det sökta finns. Denna enkla typ av indexering är för övrigt den hittills enda möjligheten
att indexera ljud och film.

Ett val av exempelvis XML-baserad lagring som har många fördelar idag uppfyller knappast
kraven på arkivering under lång tid. Ur arkiveringssynpunkt skulle dessutom flexibiliteten i en
sådan eller liknande lagringsform kraftigt behöva begränsas.

Långtidslagring

Gruppen drar av ovanstående slutsatsen att det idag inte finns någon självklar lösning för tek-
nikval som uppfyller kraven på långtidsbevarande. Problemet med teknikval rör främst snabbt
föråldrad teknik och stabiliteten hos datamediet.
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Det är idag inte möjligt att på lång sikt garantera tillgång till digitala data med en enda metod.
För de flesta avhandlingar och artiklar är arkivering på papper fortfarande den bästa formen
för arkivering. Om publikationen består av text, rörliga bilder och ljud är dock digital arkive-
ring det enda alternativet.

Det är av vikt att publicerade arbeten finns digitalt tillgängliga så länge som möjligt och att
publicerade arbeten inte förlorar i autenticitet. Det är därför nödvändigt att det elektroniska
förlaget arbetar för att hitta lösningar för den långsiktiga digitala lagringen - elektronisk arki-
vering. I detta arbete är det viktigt att man samarbetar med projekt nationellt och internatio-
nellt.

Katalogisering

Flertalet av de publikationer och publikationsserier som publiceras och i framtiden kan tänkas
publiceras av LiU-Press är sådana som i sin pappersversion förvärvas och katalogiseras av
universitetsbiblioteket. Uppsatser och examensarbeten katalogiseras enbart i den lokala bibli-
otekskatalogen medan övriga publikationer katalogiseras både i LIBRIS (den nationella sam-
katalogen) och i den lokala bibliotekskatalogen. Katalogiseringen avser i nuläget pappersver-
sionen med en länk till den elektroniska versionen hos LiU-Press.

För att synliggöra den vetenskapliga publiceringen vid Linköpings universitet är det viktigt att
publikationerna även vid övergång till elektronisk publicering katalogiseras i LIBRIS och den
lokala bibliotekskatalogen. En lösning där bibliografiska uppgifter eller färdiga katalogposter
exporteras från LiU-Press och läses in i bibliotekskatalogerna föreslås.

Kompetensutveckling och integrering i grund/forskarutbildning

För en optimal implementering av och genomslag av förslaget avseende elektronisk publice-
ring vid Linköpings universitet är det viktigt att satsa på kompetensutveckling och medvetan-
degörande av det elektroniska förlagets potential vad gäller elektronisk publicering vid läro-
sätet.

Centrum för biblioteks och IT-pedagogik (CeBIT) har idag en viktig roll vad gäller utbildning
inom området vetenskaplig kommunikation inklusive vetenskaplig publicering. Ett exempel
är kursen Kunskapsutveckling och informationsutnyttjande (5 p) som givits under en tioårspe-
riod. Centret har även erbjudit seminarier och studiedagar kring temat vetenskaplig kommu-
nikation, varvid såväl historiska perspektiv som nya trender inklusive elektronisk publicering
beaktats. Moment som avser vetenskaplig publicering, citeringsteknik, referenshantering in-
klusive information om E-press ingår även i de olika skräddarsydda användarutbildningsinsat-
ser som ges inom såväl grundutbildningen som forskarutbildningen vid universitetet. Utveck-
ling av en fristående kurs med särskild tonvikt på vetenskaplig kommunikation och elektro-
nisk publicering pågår.

Beträffande den fortsatta implementeringen av utredningens förslag angående elektronisk
publicering vid Linköpings universitet kan CeBIT vara en viktig aktör. Ur integrerings- och
spridningssynpunkt kan en viktig arena för fortsatta insatser utskiljas, nämligen de universi-
tetspedagogiska kurser som ges vid Centrum för Utbildning och Lärande (CUL). Ett nära
samarbete mellan CeBIT och CUL bör etableras för integrering av moment som avser veten-
skaplig kommunikation inklusive elektronisk publicering vid LiU. Ett sådant samarbete skulle
kunna bli en god bas för utveckling av informationskompetensen bland universitetets lärare
och forskare och bidra till infriandet av universitetets målsättning att examinera studenter som
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är informationskompetenta och självgående dvs kan handla i en snabbt föränderlig och infor-
mationsrik miljö för optimal konkurrenskraft och framgång.

AVSLUTANDE KOMMENTARER

Det pågår för närvarande en intensiv internationell diskussion om formerna för och makten
över den vetenskapliga publiceringen. Nya initiativ tas av universitet, akademier och kom-
mersiella förlag. Utgångspunkten är de helt nya möjligheter och alternativ som elektronisk
publicering öppnar. Gruppen avstår från att ha någon uppfattning om i vilken riktning denna
utveckling som delvis har karaktären av kamp om det intellektuella kapitalet kommer att föra
oss. Men helt klart är att kunskap om och erfarenhet från elektronisk publicering kommer att
vara viktig.

Linköpings universitet tog med det elektroniska förlaget ett tidigt och uppmärksammat initia-
tiv på området. Det har dock inte följts upp fullt ut och gruppen finner det angeläget att LiU-
Press ges en tydligare roll och bättre synlighet i organisationen. Vårt förslag innebär att Lin-
köping University Electronic Press ges ställning motsvarande en centrumbildning associerad
till universitetsbiblioteket. Det behövs också policybeslut om att avhandlingar och exa-
mensarbeten ska publiceras på LiU-Press.

Vi har i det föregående visat på de fördelar som en konsekvent satsning på elektronisk publi-
cering kan ge. Utan att upprepa alla argument vill vi peka på att utöver tillgång till elektronis-
ka dokument innebär elektronisk publicering också sannolikt en bättre tillgång till pappersba-
serade dokument genom print-on-demand. En väl utvecklad elektronisk publiceringsstruktur
innebär också förbättrade möjligheter att fullfölja samverkansuppgiften och att öka tillgäng-
ligheten för dem som befinner sig utanför den akademiska miljön.

Elektronisk publicering är inte problemfritt, det finns svagheter i konceptet och frågor och
utmaningar som måste lösas. Vi har inte försökt förutsäga vilka tekniska lösningar som kom-
mer att bli förhärskande eller hur den nuvarande maktkampen mellan olika aktörer kommer
att sluta. Oavsett vilken väg utvecklingen kommer att ta så är vi övertygade om att en satsning
på LiU-Press kommer att ge oss kunskaper och erfarenheter som gör Linköpings universitet
bättre rustat att ta en aktiv del i de publiceringsstrukturer som är under framväxt.
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UTREDNINGENS BAKGRUND

I det beslut som universitetsledningen fattade 2002-03-08, Projektdirektiv för utredning om
universitetets informationsförsörjning m.m., ingår i utredningsuppdraget att ”….analysera
befintliga former för finansiering och ledning av den vetenskapliga informationsförsörjningen
vid universitetet och på grundval av analysen lägga fram de förslag till förändringar som ut-
redningen bedömer vara ändamålsenliga.” Denna utredning har tillkommit för att svara mot
denna uppgift.

UTREDNINGSMETODIK

Utredningen har bedrivits genom intervjuer med företrädare för universitetsbiblioteket, uni-
versitetsledningen, Hälsouniversitetet, Tekniska Högskolan och Filosofiska fakulteten. Inga
intervjuer har genomförts med företrädare för fakulteten för Utbildningsvetenskap då man här
saknar längre erfarenhet från nuvarande modell. Vidare har intervjuer genomförts med före-
trädare för universitetsbibliotek (motsv) och administration  vid andra universitet och hög-
skolor. Samtliga intervjuade inom Linköpings universitet har beretts tillfälle till att ge syn-
punkter på ett utkast till slutrapport och synpunkterna har i valda fall inarbetats i texten.

Slutligen har dokument kring biblioteksorganisation och ekonomi från såväl Linköpings uni-
versitet som andra universitet och högskolor använts som underlag för jämförelse och analys.

Nuvarande modell för styrning av bibliotekets inriktning och kostnader

Modellen för finansiering av biblioteket vid Linköpings universitet kan beskrivas med ut-
gångspunkt från följande figur:

         Förhandling
           

                 Faktura            Förhandling

Faktura Tek fak
         & Fil fak

Central administ-
ration

Bibliotek
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Modellen bygger på att biblioteksverksamheten (och därmed totalkostnaden) först delas upp i
två komponenter. Den första komponenten utgörs av de aktiviteter som går under benämning-
en "det stängda biblioteket" dvs biblioteket utan egentlig verksamhet. Budget för dessa
”aktiviteter” beslutas av universitetsstyrelsen baserat på en tänkt förhandling mellan bibliote-
ket och rektorskansliet: Det senare representeras av universitetets administrative direktör och
ekonomidirektör.

Denna del av bibliotekskostnaden ingår sedan i den s k "rektors faktura" vilken går ut till
varje bokslutsenhet, vilket i normalfallet är detsamma som institution, men också inkluderar
uppdragsverksamheten, ULiU. Fakturan omfattar förutom bibliotekskostnaden också övriga
kostnader på universitetsnivå (t ex rektors kansli och centrala funktioner). Även om det tek-
niskt går att urskilja biblioteksdelen i fakturan (eftersom den framgår i universitetsstyrelsens
budgetbeslut) så behandlas hela kostnadsposten som en klumpdebitering. Underlaget för de-
biteringen på resp bokslutsenhet utgörs av budgeterade anslag för grundutbildning + budgete-
rat fakultetsanslag + verkliga externa intäkter53. Genom att ställa de totala "rektorskostnader-
na" i relation till underlagssumman fås en procentsats som sedan används för att fastställa
varje institutions (motsv) avgift. Hur denna debitering sedan hanteras av resp institution kan
antas variera. Av den totala budgeterade kostnaden för biblioteket, vilka enligt budget för
2002 uppgår till 91, 6 miljoner, utgör kostnaden för det stängda biblioteket 47%.

Den andra delen av den totala bibliotekskostnaden framkommer som resultat av förhandling
mellan biblioteket och resp. fakultet. Tanken är att bibliotekets egentliga verksamhet och in-
riktning skall styras genom efterfrågan från verksamhetsansvariga. Varje fakultet är alltså i
princip självständig i beslutet om hur mycket man vill satsa på biblioteksverksamhet. Av den
totala budgeterade kostnaden för biblioteket utgör denna del 51%.

Inom Filosofiska fakulteten och Tekniska Högskolan går sedan från fakulteten dels ett anslag
för att täcka bibliotekskostnaderna, dels en faktura på bibliotekskostnader (som resultat av
förhandlingen) till resp institution. Fördelningen på institution görs med användning av för-
delningsnycklar som är olika för fakulteterna. Fakturabeloppet överstiger anslaget, vilket be-
tyder att institutionerna inte får täckning för denna del av bibliotekskostnaden via anslag. Den
mellanskillnad som uppstår skall finansieras genom en avgift enbart på externa intäkter på
resp institution.

Inom Hälsouniversitetet sker ingen fakturering av bibliotekskostnader till institutionerna utan
hela beloppet som fakulteten har förhandlat fram finansieras från fakultetsnivå.

                                                
53  Tekniskt omfattar detta perioden 1/7 år X-2 - 30/6 år X-1, där år X är budgetåret
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Finansieringsandelarna kan beskrivas m h a i följande diagram:

47%

51%

2%

Central finansiering

Fakultetsfinansiering

Övrigt

Diagram 1: Huvudkomponenter i finansiering av totalkostnader

Fördelningen mellan fakulteterna framgår av följande diagram:

38%

36%

26%

Filosofiska fakulteten

Tekniska Högskolan

Hälsouniversitetet

Diagram 2: Fakultetsandelar för biblioteksfinansiering

Biblioteket har slutligen, som framgår av diagram 1, vissa mindre intäkter, vilka ger täckning
för motsvarande 2% av bibliotekskostnaderna.

PROBLEMBESKRIVNING

Både som en del i bakgrunden till utredningen och i samband med intervjuerna har framförts
ett antal problem med den ovan beskrivna modellen, vilka sedan får bilda utgångspunkt för
förslag till förändrad styr- och finansieringsmodell. De problem som framför allt fokuserats
har varit följande:

• Avsaknaden av strategisk diskussion

  Biblioteket har årligen möten med såväl universitetsledningen som fakultetsledningarna.
Dessa möten ligger tidsmässigt under budgeteringsfasen, vilket leder till att mötena till sin
helhet består i en diskussion om bibliotekets önskemål inför kommande budgetår i relation
till hur mycket (eller hur litet) resp. finansiär är villig att betala. Diskussionen vid dessa
tillfällen är således helt fokuserad på finansiella aspekter på bibliotekets verksamhet samt



LINKÖPINGS UNIVERSITET
Informationsförsörjningsutredningen

67

tidsmässigt det kommande budgetåret. Några andra arenor för strategisk diskussion saknas
då biblioteket inte är representerat i andra ledningsorgan som t ex universitetets lednings-
grupp.

  Både biblioteket och universitetets kärnverksamhet saknar ett forum för diskussioner och
beslut av mer långsiktig räckvidd och med fokus på bibliotekets strategiska inriktning.
Behovet av en sådan möjlighet hänger dels samman med att biblioteket t ex på mediasidan
tvingas ingå avtal på flerårssikt vilka kräver en långsiktig grund, dels att bibliotekets verk-
samhet allmänt måste ges en inriktning som svarar kärnverksamhetens behov i forskning
och utbildning. När det t ex gäller studentarbetsplatser upplever både biblioteket och fa-
kulteterna sig ha ansvaret för detta, vilket leder till en oklar ansvarsituation. På ett flertal
områden krävs medvetna och långsiktiga ställningstaganden rörande inriktningen på bibli-
otekets arbete.

• Kärnverksamhetens behov och efterfrågan

  Enligt nuvarande modell tänks fakultetsledningarna företräda institutionerna och som
ställföreträdande köpare framföra dessas behov och efterfrågan på bibliotekstjänster. Både
fakultetsledningar och biblioteksrepresentanter uppfattar detta som en omöjlighet. Oftast
gör fakulteterna inga egna efterforskningar av institutionernas önskemål och har därmed
ingen direkt kunskap om vad institutionerna önskar. Det kan vidare dessutom vara så att
fakultetsledningarna företräds vid kontakterna med biblioteket av en tjänsteman i fakul-
tetskansliet utan direkt erfarenhet eller kunskap om institutionsperspektivet. Givet en brist
på kunskap kan efterfrågan endast uttryckas som en ram i pengar. Som all budgetdiskus-
sion i denna typ av situation tenderar fokus att vara inkrementellt dvs på ev ökningar eller
minskningar av ramen

• Analys av bibliotekets verksamhet

  Vissa fakultetsledningar upplever sig också sakna grundläggande insyn i bibliotekets
verksamhet. Man måste här vara medveten om att för fakulteterna utgör bibliotekskostna-
den en liten del av den totala fakultetsbudgeten, varför det på fakultetsnivå inte kan anses
motiverat med en självständig bibliotekskompetens som skulle kunna möjliggöra en egen
självständig analys av bibliotekets verksamhet. Vid budgetförhandlingarna diskuteras
primärt belopp, men, givet modellen, saknas det därför en närmare analys av koppling
mellan biblioteksverksamhet och kostnader.

STYRNING AV SERVICEENHETER – EN ALLMÄN DISKUSSION

När det gäller att beräkna eller bedöma kostnaderna för verksamheter inom en organisation
måste man skilja mellan aktiviteter och resursförbrukning som är direkt kopplade till den pri-
mära resursomvandlingsprocessen och sådana som bara indirekt har denna koppling. Som
exempel på den förstnämnda kategorin kan nämnas materialbehov och materialkostnader i ett
tillverkande företag. Kostnaderna för detta låter sig beräknas som en direkt funktion av hur
produkten ifråga är konstruerad. Denna typ av kostnader brukar benämnas teknikberoende.
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Verksamheten vid universitetsbiblioteket vid Linköpings universitet syftar till att ge service
till universitetets huvudaktiviteter forskning, utbildning och tredje uppgiften. Biblioteket är en
serviceenhet (även om en del aktiviteter kan innebära ett direkt deltagande i universitetets
huvudaktiviteter). Oavsett om det är fråga om en kommersiell organisation eller en offentlig
myndighet är det kännetecknande för en servicefunktion att dess omfattning och kostnad inte
har någon direkt formelmässig koppling till den primära verksamheten. I ett företag benämns
kostnaderna för denna typ av verksamhet diskretionära och kan avse enheter som t ex juridisk
service, internrevision m.m. I dessa fall måste den totala kostnaden fastställas som ett resultat
av en bedömning. I samband med diskussioner och analyser av universitetsbiblioteks total-
kostnader nämns ibland siffran 5% av totala intäkter för universitetet som riktmärke. Denna
siffra saknar dock annan relevans än att det är en siffra som ibland använts i diskussioner om
bibliotekskostnader t ex när det gäller nya högskolor.

I decentraliserade organisationer finns i princip två grundmodeller för att bestämma en servi-
ceenhets inriktning och omfattning:

beslut om inriktning och omfattning fattas centralt av organisationsledningen
de decentraliserade enheterna upphandlar tjänsten, antingen årligen eller vid behov.

Valet av modell måste bygga på ett antagande om vilka förväntade beteendeeffekter som resp.
modell ger upphov till. Det är dock viktigt att notera att oavsett vilken grundmodell som än
väljs så är den förknippad med vissa fördelar och vissa nackdelar. Det går inte att hitta en mo-
dell med enbart fördelar och valet av modell är alltså i sig en bedömning av vad som övervä-
ger i den konkreta situationen.

Det som framför allt framförs som fördel med den decentraliserade modellen är att den genom
att skapa en köp-sälj – relation leder till att det som köps av de decentraliserade enheterna
också är verksamhetsrelevant. Bedömningen av vilken inriktning på verksamheten som en
serviceenhet skall ha och vilka resurser som krävs, kan direkt knytas till ett ekonomiskt ansvar
för den som köper tjänsterna.

Det finns emellertid några förutsättningar som måste vara uppfyllda för att denna modell skall
kunna fungera. En sådan är köparkompetensen. I alla köp-sälj – modellen krävs att köparen
verkligen vet vad han/hon vill ha, något som inte alltid är förhanden. Detta gäller i synnerhet
om tjänsten ifråga innefattar någon form av professionell kompetens vilket ofta är fallet när
det gäller t ex IT-tjänster. Genom att dessa köp vidare ofta inte utgör någon större del av kö-
parens budget finns inte heller några incitament till att utveckla köparkompetensen.

Vidare krävs vid flera köpare att varje köpare kan efterfråga diskreta delar av serviceenhetens
verksamhet dvs. att varje köp kan isoleras från andra köp. Detta är inte alltid fallet i alla situa-
tioner. Hit hör situationer där det som skall bli föremål för köp inte låter sig uppdelas på olika
köpare (t ex en universitetsrektor eller universitetsdirektör) eller där en sådan uppdelning inte
skulle ge en fungerande totallösning (om man t ex skulle hitta finansiärer till bara 9 av spelar-
na i ett fotbollslag).

En köp-sälj-modell är vidare inte lämplig i de situationer när de decentraliserade enheternas
efterfrågan riskerar att leda till ett undernyttjande i förhållande till organisationsledningens
bedömningar. Till denna senare kategori av situationer kan t ex höra efterfrågan på juridisk
service, där decentraliserade enheter under resultatansvar inte i tillräcklig utsträckning efter-
frågar juridiskt stöd i samband med t ex kontraktsskrivning, vilket kan leda till oerhört kost-
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samma tvister, rättegångar och skadestånd. Det också föga troligt att decentraliserade enheter
skulle efterfråga tjänster som internrevision om de ställdes inför möjlighet att själva bestäm-
ma efterfrågan. Slutligen bygger egentligen den decentraliserade modellen även på möjlighe-
ten för de decentraliserade enheterna att också upphandla externt för att på detta sätt möjlig-
göra en jämförelse mellan vad som erbjuds externt och internt.

Fördelen med den centraliserade modellen ligger i att man på organisationsledningsnivå kan
fastställa en strategiskt lämplig omfattning och inriktning på serviceenhetens verksamhet.
Detta blir ju dels den enda möjligheten om de tekniska förutsättningarna för en decentralise-
rad modell inte föreligger, dels den lämpligaste formen när man bedömer att en decentralise-
rad styrning skulle leda till underutnyttjande. De risker som brukar nämnas i anslutning till
centraliserade lösningar är risken för att de centraliserade aktiviteterna inte är relevanta för
kärnverksamheten. I synnerhet professionella serviceenheter tenderar att fokusera utveckling
av den professionella kompetensen, vilket inte nödvändigtvis sammanfaller med vad som är
relevant för huvudverksamheten. En annan vanlig kritik är att man genom centrala avsättning-
ar får bristfällig kontroll på budgetens omfattning. Serviceenheter kan här komma att maxime-
ra sin budget snarare än lämplig servicenivå.

Avslutningsvis måste man införa ytterligare en viktig aspekt vid valet av lämplig styrmodell.
Förutom att man vid modellval måste utgå från förväntade beteendeeffekter, så måste dess-
utom varje modell uppfylla kravet på informationseffektivitet. Med detta menas att kostnaden
för att utveckla och använda en modell inte får överstiga värdet. Kostnaden för att använda en
modell är närmast knuten till de aktiviteter i form av datainsamling och databearbetning som
modellen ger upphov till. Många system som rent tekniskt skulle vara möjliga att använda för
mätning av resursförbrukning faller på att det skulle vara oekonomiskt att använda dem.

FÖRSLAG TILL MODELL FÖR STRATEGISK STYRNING OCH
FINANSIERING

Ett förslag till ny styrnings och finansieringsmodell måste så långt som möjligt försöka vara
en lösning på de ovan angivna problemen. Det förslag som här presenteras har fyra olika de-
lar:

• strategisk ledning
• verksamhetskoppling
• finansieringsmodell och
• verksamhetsuppföljning.

Strategisk styrning

Det är uppenbart att det i nuvarande modell inte finns något forum för diskussion och beslut
betr. strategi för biblioteket. Både verksamhetsmässigt och med hänsyn till långsiktiga avtal
behövs beslut kring vilka verksamhetsaktiviteter som biblioteket fortsättningsvis skall satsa på
och prioritera. Det är vidare viktigt att bibliotekets strategi är förankrad såväl hos universi-
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tetsledningen som i den egentliga verksamheten. Mot denna bakgrund föreslås att bibliotekets
strategi blir en uppgift för en grupp bestående av en pro-rektor/vice-rektor, samtliga dekaner,
ordf i biblioteksstyrelse och bibliotekschef. Företrädare för biblioteket ansvarar för att under-
lag och förslag tas fram. Gruppen bör sammanträda 1 gång varje år och bör som förslag till
universitetsstyrelsen eller alternativt på delegation från universitetsstyrelsen, fatta beslut om
en strategi för biblioteket för en tidsperiod på 3-5 år. Strategin bör omfatta såväl prioriterade
verksamhetsområden som till detta kopplad ekonomisk ram.

Även om strategin ligger fast under den förslagna tidsperioden är det viktigt att gruppen gör
en årlig uppföljning och avstämning av gällande strategi. Gruppen bör vidare naturligt fungera
som diskussionspartner i samband med utarbetandet av årliga budgetförslag till universitets-
styrelsen. Gruppens sammansättning avses vidare garantera en tillräcklig beslutsmässig kom-
petens för att uppfylla krav på långsiktig förankring den valda strategin.

Verksamhetskoppling

Varje serviceenhet existerar bara beroende på sitt värde för kärnverksamheten. Det är därför
en fundamental uppgift för ett bibliotek att försöka fånga upp behov och efterfrågan inom
forskning och utbildning. Liksom för varje annan serviceverksamhet kräver detta aktivitet och
lyhördhet från serviceenheten, framför allt också därför att serviceenheten ofta är den som har
kunskap om aktuell utveckling och möjligheter inom sitt verksamhetsområde.

Som ovan angavs så fungerar inte nuvarande fakultetsdiskussion för detta ändamål. Bibliote-
ket har tidigare försökt använda sig av en s k biblioteksnämnd för detta syfte, men med föga
framgång då de verksamhetsrepresentanter som ingått i stort inte haft möjlighet att represente-
ra andra än sig själva.

Att åstadkomma en reell koppling av bibliotekets verksamhet till kärnverksamheten är som
för alla serviceenheter ett svårlöst problem. Den ovan nämnda strategigruppen kan på ett
övergripande plan utgöra en del, men kan knappast fungera som stöd för den operativa verk-
samheten. Istället föreslås två andra vägar:

a) ett utvecklat system med kontaktbibliotekarier. Kontaktbibliotekarier finns redan idag och
kan vidareutvecklas till att utgöra en reell kontaktyta mot kärnverksamheten. Rätt utnytt-
jade kan kontaktbibliotekarierna tjäna som bibliotekets öra gentemot kärnverksamheten
och som en plattform för identifiering av behov och efterfrågan. För dessa uppgifter, och
således för arbetet som kontaktbibliotekarie, bör biblioteket för att nå en lämplig grund-
läggande kvalitetsnivå, utforma arbetsbeskrivningar med lämpliga arbetsrutiner.

b) en ändrad sammansättning av bibliotekets styrelse. Bibliotekets styrelse är idag av institu-
tionsstyrelsetyp, vilket betyder att representanterna i första hand väljs från den egna verk-
samheten. För att bidra till förbättrad kontakt med universitetets kärnverksamhet föreslås
istället att till biblioteket knyts en styrelse med (biblioteks-)externa representanter. Styrel-
sens funktion är att ge biblioteksverksamheten en yta för verksamhetskontakt som komp-
letterar den strategiska gruppen och kontaktbibliotekarierna. Den närmare sammansätt-
ningen av denna styrelse bör bli föremål för särskilt beslut, men beroende på verksam-
hetsmässiga kopplingar är det rimligt att här ingår såväl representanter för t ex CUL och
UNIT som ansvariga för kvalitetsfrågor på universitetsnivå. Självklart bör också studeran-
de och lärare/forskare ingå. Det kan vara lämpligt att ordförande utgörs av den ovan
nämnde pro-rektorn/vice-rektorn, något som då samtidigt ger en koppling till central nivå.
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Samtidigt som en sådan styrelse inrättas bör också prövas vilken modell som bör användas
för bibliotekets interna styrning.

När det gäller verksamhetskopplingen bör slutligen nämnas att det naturligtvis står varje fa-
kultet och institution fritt att knyta ytterligare kontakter med biblioteket eller att inbjuda re-
presentanter för biblioteket till diskussioner i styrelser, nämnder och utvecklingsgrupper.

Finansieringsmodell

Nuvarande finansieringsmodell bygger på förutsättningar som inte är uppfyllda. Till del har
de aldrig varit det, till del har situationen förvärrats. Den diskussion som idag förekommer
årligen mellan bibliotek och fakulteter omfattar bara ena sidan av ett köp nämligen hur myck-
et pengar fakulteten är beredd att satsa. Problemet är att fakulteterna dels inte har någon direkt
insikt i vad institutionerna behöver och efterfrågar, dels inte heller har någon inblick i biblio-
tekets verksamhet. Vad som köps blir därför i mycket vad biblioteket genom en intern fördel-
ning har kommit fram till bör hänföras till viss fakultet. Så sker t ex en uppdelning av verk-
samheten i Norrköping och fördelning på de tre fakulteter som haft verksamhet där. I och med
tillkomsten av Nämnden för Utbildningsvetenskap kompliceras fördelningen ytterligare.

I en köp-sälj – modell är det en grundförutsättning att det som köps kan särskiljas och att det
inte är beroende av andra köpares agerande. Denna förutsättning är inte uppfylld t ex i Norr-
köping, men, vilket är besvärligare, inte uppfylld inom den sektor av bibliotekets verksamhet
som under de senare åren konsumerat allt större resurser nämligen tidskrifter. Den totala kost-
naden för prenumerationer på tidskrifter har ökat med 62% under den senaste 5-årsperioden,
hela 159% under perioden 93-02 och uppgår idag till ca 14 miljoner kronor. Majoriteten av
dessa tidskrifter är elektroniska och köps i paket. I varje paket ingår då tidskrifter som är in-
riktade mot flera fakulteter, vilket gör det meningslöst för en fakultet att tacka nej till en en-
skild tidskrift eller en grupp av tidskrifter. Dessa ingår i paketet och om paketet köps följer de
med. Det uppstår här ett odelbarhetsproblem.

Med hänsyn till dels köparkompetensen, dels till odelbarheterna i samband med köp, saknar
nuvarande modell möjligheter att fungera tillfredsställande. För att hitta en lösning är det då
inte heller ett alternativ att gå ytterligare ett steg och decentralisera förhandlingarna till insti-
tutionsnivå då detta dels inte är någon lösning på odelbarhetsproblematiken (istället tvärtom),
dels skulle leda till en drastisk ökning av transaktionskostnaderna och därmed ge ett system
som inte skulle vara informationseffektivt.

I detta läge finns två möjligheter: en partiell eller en fullständig centralisering. Vid bedömning
av vilket av dessa alternativ som bör väljas måste man utgå från hur mycket som resp. fakultet
självständigt skulle kunna upphandla. Enligt en bedömning utgör detta f n enbart mellan 20-
25% av den totala biblioteksbudgeten för resp fakultet. Att genom årliga förhandlingar med
resp. fakultet diskutera ett belopp som för t ex Tekniska Högskolan motsvarar mindre än 0,5%
av den totala fakultetsbudgeten syns inte vara effektivt, varför förslaget är att biblioteket fort-
sättningsvis finansieras genom en central avsättning. Detta är också i enlighet med den modell
som f n tillämpas på de flesta högskolor och universitet i Sverige.54

Även i ett system där universitetsstyrelsen fattar beslut om totalbudget för universitetsbiblio-
teket och där kostnaden för verksamheten täcks via ett centralt avdrag, återstår fortsatt vissa

                                                
54 Enligt Pendlebury och Algaber (1997 s 285) gäller detta också i 77% av fallen i Storbritannien
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frågor rörande finansiering från fakulteter till bibliotek. Även i fortsättningen måste gälla att
varje fakultet (och för den delen även institution) har möjlighet att göra tilläggsbeställningar,
både av kortsiktig och av långsiktig karaktär. En fråga som naturligen faller inom detta områ-
de är inrättandet av nya ämnen och utbildningar. Om en fakultet, utan att detta ingått som för-
utsättning för en beslutad biblioteksbudget, inrättar nya ämnen eller program, måste fakulteten
ifråga initiera en diskussion med biblioteket och, i den mån ytterligare kostnader för bibliote-
ket uppkommer, tillskjuta finansiering för dessa kostnader under löpande budgetår. Vid nästa
budgeteringstillfälle måste sådana aktiviteter inarbetas i den kommande budgeten. Hur detta
kan ske är naturligtvis avhängigt beloppens storlek och bibliotekets aktuella situation, vilket
gör att det måste ske en bedömning från fall till fall. Mindre satsningar kan kanske inordnas
genom omplanering, medan å andra sidan halvmiljonssatsningar långsiktigt kan komma att
kräva särskild finansiering.

Bortsett från ev tilläggsbeställningar, vilkas särkostnad direkt kan knytas till fakultet eller
institution, så måste i den föreslagna modellen med central avsättning ske en fördelning av
denna kostnad till institutionsnivå. Denna fördelning är viktig av två skäl – dels för att decent-
raliserade enheter alltid så långt som möjligt skall ha en fullständig bild av totalkostnaden så
att inga aktiviteter uppfattas som gratis, dels för att den ger en viss grad av transparens åt de
totala kostnaderna, något som möjliggör diskussion och analys av aktiviteter och kostnader.
Fördelningen av den totala kostnaden måste ske med hjälp av fördelningsnyckel. Den fråga
som bör ställas är: vad är det som mest betingar resursförbrukningen inom ett bibliotek. Vid
diskussion av valet av fördelningsnyckel är det emellertid viktigt att ha i minnet att skälet för
att välja en modell med central avsättning är att den totala kostnaden för biblioteket inte på
något orsakslogiskt sätt kan knytas till fakulteter eller institutioner. Konsekvensen av detta är
att varje fördelning i grunden är schablonmässig, något som dock inte skall uppfattas som att
fördelningarna bör vara godtyckliga. Vissa schabloner är rimligtvis bättre än andra. Även om
det inte går att räkna fram andelar, kan man trots allt diskutera mer eller mindre lämpliga för-
delningsprinciper.

Utan tillgång till fullständigt empiriskt underlag kan man nog ändå, byggt på gjorda intervjuer
och litteratur, hävda att i de fall ett universitet eller högskola gör centrala avsättningar för
bibliotekskostnader så sker fördelningen på basis av någon storleksnyckel.55 Om de totala
bibliotekskostnaderna vid Linköpings universitet skulle fördelas på samma sätt som kostna-
den för ”det stängda biblioteket” så skulle ju fördelningen ske på basis av anslag och externa
intäkter, vilket får ses som ett mått på storlek. Mer än 50% av fördelningen sker idag på detta
sätt eftersom också en del av fakultetskostnaden fördelas på detta sätt. Fördelningen skulle då
kunna ske direkt på institution, vilket ju bl a underlättar för institutioner med dubbel fakul-
tetstillhörighet som t ex EKI, vilka idag får två olika fakturor, beräknade på olika sätt. Fakul-
tetsnivån försvinner dock inte helt eftersom dels kan fakulteten som ovan angetts komma att
göra tilläggsbeställningar, dels fördelar fakulteterna ”anslag” för att täcka bibliotekskostnader.

Som alternativ till storleksvariabeln anslag + externa intäkter kan man utifrån praxis tänka sig
antalet studerande, antalet anställda eller antalet anställda + antalet studerande. Idén bakom
samtliga dessa alternativ är att det är antalet studerande och anställda som genom boklån, an-
vändning av referensböcker och media mest betingar omfattningen av ett biblioteks verksam-
het. Eftersom biblioteket används av både studenter och anställda borde storleksvariabeln
studenter + anställda här vara en bättre spegling av anspråk på biblioteksresurser. Om denna
variabel skulle användas krävs en ytterligare operationalisering av studerandebegreppet dvs

                                                
55  se t.ex. Pendlebury & Algaber, 1997
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om den avser huvuden eller heltidsekvivalenter och om alla studerande skall medräknas dvs
även t ex distansstuderande.

Även om det blir olika konkreta effekter av att välja anslag + externa intäkter eller studenter +
lärare som fördelningsnycklar, så är det ingen principiell skillnad mellan de två sätten. Båda
försöker mäta storlek. Däremot uppstår en skillnad mellan de två alternativen när det gäller
möjligheten att entydigt mäta variablerna på institutions- eller fakultetsnivå. Anslag + externa
intäkter går, med lämplig operationell definition, att mäta på institutionsnivå. Detta är dock
inte lika enkelt när det gäller antal studenter eftersom flera studenter läser på olika fakulteter
och, framför allt, inom olika institutioner. Detta skulle tala för variabeln anslag + intäkter,
som ju dessutom idag används för mer än 50% av nuvarande kostnad.

I diskussioner om fördelning av serviceenheters kostnader ligger det ofta nära till hands att
föreslå en registrering av t ex antal besökare, antal utlånade böcker per student och fakultet,
antal nedladdade tidskriftsartiklar och liknande. Bortsett från att sådan information inte elimi-
nerar det orsakslogiska problemet, så skulle det kräva utveckling av system, registrering, rap-
portering och analys, aktiviteter som sammantaget kostar mer än deras värde dvs de är inte
informationseffektiva. De alternativ som diskuterats här torde i detta perspektiv vara informa-
tionseffektiva eftersom de inte kräver annan information än vad som redan finns tillgängligt.
Alternativen bedöms i detta avseende som likvärdiga.

Med hänsyn till att universitetet haft en modell med fakultetsvisa förhandlingar, så skulle yt-
terligare ett alternativ kunna vara att göra en fördelning på fakulteter i proportion till fakulte-
ternas biblioteksandelar enligt senaste budget. Logiken i detta är att fakulteterna, om än med
de brister som tidigare angetts, i förhandlingen ansett dessa kostnader som acceptabla. Nack-
delarna är att man skulle komma att förankra fördelningen av framtidens totalkostnad vid en i
princip godtycklig tidpunkt samt att förhandlingslogiken ju inte omfattat ”det stängda biblio-
teket”.

Valet av fördelningsnyckel kan inte helt avgöras på strikt logiska grunder. Det är rimligt att
antaga att bibliotekets totalkostnader är relaterade till storleken, mätt på något sätt, på den
verksamhet som biblioteket skall betjäna. I valet mellan att använda anslag + externa intäkter
eller studerande + anställda kan sägas att båda mäter storlek, att både antal anställda och antal
studerande inte är omedelbart definierade, men framför allt att det inte verkar rimligt att införa
ytterligare en fördelningsnyckel. Förslaget är därför att basera fördelningen på samma fördel-
ningsnyckel som övriga gemensamma kostnader, nämligen anslag + externa intäkter.

Slutligen kan konstateras att de potentiella risker för en alltför stor ökning av bibliotekets
budget som omnämndes tidigare som en effekt av en centraliserad lösning, inte förefaller allt-
för stora. Enligt den sammanställning över olika universitets- och högskolebiblioteks kostna-
der som årligen sker genom SCB:s försorg, går det inte att utläsa någon skillnad i den totala
bibliotekskostnadens andel av resp. universitets eller högskolas totala intäkter relaterad till
finansieringsmodell. Det bör dock noteras att, med hänsyn till vad ovan sagts om diskretionä-
ra kostnader, måttet är tvivelaktigt då det kan ge intrycket att det finns ett logiskt samband
mellan organisationsstorlek (mätt i intäkter) och biblioteksanslag som är linjärt, vilket knap-
past är fallet.
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Verksamhetsuppföljning

Som serviceenhet inom en offentlig myndighet saknar ett bibliotek marknadsmässiga instru-
ment för uppföljning av effektivitet och produktivitet. Oavsett om bibliotekets verksamhet
finansieras enligt nuvarande modell eller den ovan föreslagna, måste därför effektivitet och
produktivitet i bibliotekets verksamhet följas upp. Detta är naturligtvis löpande en uppgift för
en biblioteksledning, men bör också vid regelbundna intervaller ske utifrån ett universitet-
sperspektiv dvs i perspektivet av dem som mottar och skall använda bibliotekets tjänster. En
sådan s k audit bör förslagsvis ske med en periodicitet som överensstämmer med den strate-
giska planeringsperioden. Auditen bör innehålla en bestämning av upplevd nytta ur ett använ-
darperspektiv (användarnöjdhetsindex) och bl a innehålla jämförelser med likartade verksam-
heter.
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BILAGA A

Utredningsarbetets organisation

STYRGRUPP

Curt Karlsson, universitetsdirektör, Linköpings universitet (LiU), ordförande
Håkan Hult, vicerektor för universitetspedagogiska frågor, LiU
Mille Millnert, vicerektor för IT-tillämpningar, LiU
Åke Wasteson, vicerektor för kvalitets- och studentfrågor, LiU
Andreas Zätterqvist, studentkåren vid filosofisk fakultet, STUFF
Therése Öberg, Linköpings teknologers studentkår, Lintek

REFERENSGRUPP

Professor Anders Fransson, högskolan i Borås
Biblioteksråd Kjell Nilsson, Bibsam, Kungliga biblioteket
Överbibl. em. Jan Rohlin, Chalmers tekniska högskola
Länsbibl. Kerstin Olsson, Linköping
Prodekanus Nils Dahlbäck, filosofiska fakulteten, LiU
Professor Elvar Theodorsson, Hälsouniversitetet, LiU
Professor Anders Ynnerman, Linköpings tekniska högskola (LiTH), LiU
Andreas Zätterqvist, STUFF
Therése Öberg, Lintek
1 bibl. Agneta Lantz, Linköpings Universitetsbibliotek (LiUB)

RESURSGRUPPER

I. Informationsförsörjning och pedagogisk utveckling
Delprojektledare: 1 bibl. Helena Wedborn

Staffan Hård af Segerstad, universitetsadjunkt, filosofiska fakulteten
Eva Enqvist, biträdande professor, LiTH
Lars Uhlin, universitetsadjunkt Hälsouniversitetet, HU
Christina Brage, 1 bibl., LiUB
Ingegerd Baurén, bibl., LiUB
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II. Mediemarknadens utmaningar
Delprojektledare: 1 bibl. Kerstin Fridén

Boel Berner, professor, filosofisk fakultet
Sven Stafström, professor, LiTH
Per Hultman, professor, HU
Liisi Pusa, 1 bibl., LiUB
Eva-Lisa Granath, bibl., LiUB

III. Elektronisk publicering vid Linköpings universitet
Delprojektledare: 1 bibl. Liselotte Thornell

Lennart Sturesson, filosofie doktor, filosofisk fakultet
Björn Kruse, professor, LiTH
Anette Philipsson, forskningskoordinator, HU
Lars Holberg, informationschef, LiU
Eli Hjorth Reksten, universitetsarkivarie, LiU
Bo Jernberg, 1 bibl., LiUB
Agneta Lantz, 1 bibl., LiUB

IV. Organisation för strategi och finansiering av biblioteksverksamheten
vid Linköpings universitet
Delprojektledare: Docent Jörgen Dahlgren, ekonomiska institutionen, LiU

Teknisk grupp

Peter Berkesand, forskningsingenjör, Linköping University Electronic Press
Kent Engström, kommunikationstekniker, enheten för IT-stöd, LiU
Anders Fåk, 1 forskningsingenjör, LiUB
Jens Larsson, 1 forskningsingenjör, institutionen för systemteknik, LiU
Ursula Nielsen, 1 bibl., LiUB
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BILAGA B I

DELUTREDNING AVSEENDE ANVÄNDARUNDERVISNING VID
NÅGRA UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEBIBLIOTEK – EN
DISKUSSION.

Av Jan Perselli

Inledning

Universiteten har på senare tid i högre utsträckning än tidigare, och med viss oro, uppmärk-
sammat att den vetenskapliga informationsförsörjningen är under snabb och genomgripande
förändring. En av de saker som den förändrade informationsförsörjningen fört med sig är att
bibliotekens arbete därmed också förändrats. Göran Gellerstam har i sin utredning Kvalitets-
utveckling och kvalitetsmodeller för högskolans bibliotek skrivit följande:

Biblioteket har fått en ny och bredare roll i att generellt lära och stödja studenterna i att söka, vär-
dera och välja information. Biblioteken har utvecklats mot att bli utbildningsinstitutioner och lä-
rande miljöer. (s 27.)

Gellerstam lyfter fram begreppet informationskompetens som något delvis nytt. Att lära stu-
denterna att använda bibliotekets olika system och redskap har alltid pågått. Tidigare handlade
det huvudsakligen om att lära studenterna att hitta i kortkatalogerna och använda andra hjälp-
medel, och numera bedrivs användarutbildning i allt högre grad med fokus på IKT-hjälp-
medel. Vid de flesta lärosäten finns sådan utbildning, oftast i form av frivilliga kurser. Det
ökande antalet studenter och den ökande användningen av IKT-hjälpmedel gör denna under-
visning absolut nödvändig. Men undervisningen har också ändrat form, blivit mer sofistikerad
och komplex. Gellerstam skriver vidare:

Det är uppenbart att biblioteket inte ensamt kan klara av en sådan utbildningsuppgift. Användarut-
bildning och utbildning är informationsspecialistens och bibliotekariens specialiteter och har en
fortsatt given plats i bibliotekens utbud, men bibliotekarien saknar i regel den nödvändiga kopp-
lingen till den kontextuella lärandeprocessen. En utbildning som tar sikte på informationskompe-
tens måste vara direkt knuten till den konkreta undervisningen, till ämnets innehåll, vetenskapliga
metoder och problem, och utgår från användarnas situation. (s 28-29.)

Synen på bibliotekens roll som akademisk serviceorganisation kanske inte längre stämmer.
Vad gör biblioteken för att få studenter och lärare att använda biblioteket? Hur uppfattar bib-
lioteken sin pedagogiska roll? Vad är bibliotekens pedagogiska roll? Den första frågan torde
var enklast att svara på, svaret på den andra kanske man kan ana sig till när man lyckats be-
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svara den första frågan. Den tredje frågan är snarast en utbildnings- och bibliotekspolitisk
fråga.

I det följande ska några universitets- och högskolebibliotek granskas och jämföras avseende
ovanstående frågor. De bibliotek som undersöks är följande:

• Chalmers bibliotek,
• Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB),
• Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek (BTH) och
• Linköpings universitets bibliotek (LiUB)

Undersökningen bygger på vad som kan läsas på bibliotekens hemsidor och i något fall på
telefonsamtal med ansvariga vid biblioteket. I något fall har jag gått utanför biblioteket för att
se vad som finns. Att tänka på är att de uppgifter som här presenteras är från november-
december 2002, och att de ständigt är under förändring.

Chalmers bibliotek

Chalmers erbjuder utbildning i informationskompetens på sin hemsida. Jag kommenterar lö-
pande.

Chalmers bibliotek erbjuder studenter, forskare och lärare samt övrig personal kurser i biblio-
teksanvändning, informationssökning och informationshantering.

Särskilda kurser ges för teknologer, doktorander och för externa grupper. För teknologerna
sägs att:

Bibliotekets utbildningsprogram för teknologer består av två utbildningssteg. Kurserna är obligato-
riska för de flesta teknologer på Chalmers. Biblioteksintroduktionen ges under det första studieåret
för utbildningslinjerna E, F, I, M, TD, V och Z. Kursen ger den grundläggande kunskap som be-
hövs för att på bästa sätt kunna utnyttja biblioteket under studietiden. Mer information om kursen
finner du under länken till din årskurs i rutan till höger. Kursen i Informationssökning läses något
senare i utbildningen, oftast i samband med ett större projektarbete eller examensarbetet. Mer in-
formation om kursen samt möjlighet att anmäla dig finner du under länken till din utbildningslinje i
rutan till höger.

Biblioteksintroduktionen ges i en rad olika ämnen och här ger jag ett exempel. Kurserna är
obligatoriska! Att lägga märke till är också att flera kurstillfällen erbjuds. Min kommentar är
att Chalmers anser att dessa kurser är viktiga och att de därför erbjuds vid flera tillfällen för
att samtliga verkligen ska få en chans att hitta en bra tid.

Biblioteksintroduktion: Industriell ekonomi

Kursens innehåll Presentation av bibliotekets samlingar och tjänster samt ge-
nomgång av hur man söker i bibliotekskataloger och databaser.
Under övningen får du tillfälle att, under handledning, söka
efter litteratur på ditt projektarbete
. 
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Obligatoriet är inte alltid populärt, hur det förhåller sig på Chalmers i denna fråga återstår
dock att utreda. Man kan som modell också låta introduktionskursen på biblioteket ingå i nå-
gon annan kurs som ett obligatoriskt moment – en modell som kan vara värd att överväga.

Kurserna i informationssökning är skräddarsydda för teknisk fysik, elektroteknik, maskin-
teknik, automation och mekatronik, och för väg- och vattenbyggnad. Beroende på hur de en-
skilda ämnena värderar kurserna kan man kan få mellan en och tre poäng. Här visas ett exem-
pel:

Informationssökning: Teknisk fysik

Kursens mål Kursens mål är att ge deltagaren kunskap om olika informa-
tionsresurser; ge träning i att utföra litteratursökning i databa-
ser; ge insikt om vikten av källkritik och kvalitetsgranskning
av information samt ge kännedom om regler för källhänvis-
ning.

Deltagare Kursen är obligatorisk för dig som går i 4:e årskursen och har
valt att läsa "Projektarbete F4"
. 

Kursuppläggning Kursen består av en introduktionsföreläsning samt två obliga-
toriska övningar på biblioteket. Föreläsningen behandlar bland
annat vetenskaplig kommunikation, sökstrategier och utvärde-
ring av olika typer av källor. Under övningarna presenteras
olika databaser, som du sedan får möjlighet att söka i. Tanken
är att du ska söka litteratur för ditt projektarbete.

Som synes är även denna kurs obligatorisk för vissa studenter. Den består av en introduktions-
föreläsning och två övningar. Inte så omfattande, tycker jag, men ändå, mer ambitiöst än på
många andra håll.

För doktoranderna ter det sig som följer:

Informationssökning och informationshantering — för doktorander på Chalmers

Kursens mål Kursens mål är att ge deltagarna ökad förståelse för veten-
skaplig kommunikation och publicering; att ge god förmåga att
utföra olika typer av informationssökning; att förmedla ett
kritiskt förhållningssätt gentemot olika informationskällor; att
ge kunskap om system för hantering av bibliografiska referen-
ser.
 

Kursuppläggning Kursen omfattar tre hela dagars undervisning, samt ett eget
arbete som innefattar relevansbedömning av erhållna referen-
ser. Dessutom erbjuds varje kursdeltagare individuell informa-
tionssökning. Du bör läsa kursen i början av din doktorandut-
bildning.
Observera att kursen är ämnesmässigt specialinriktad. Olika
kurser ges för D&IT, E, F och MV; KB; M och I (en separat
kurs för respektive sektion och en gemensam); V och A.
Det är viktigt att du väljer den ämnesinriktning inom vilken
ditt forskningsområde finns.
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Krav för godkänt För godkänd kurs krävs minst 80 procents närvaro samt god-
känd skriftlig redovisning av den enskilda uppgiften. Kursen
ger 2 poäng i doktorandutbildningen.

På engelska Kursen ges på engelska två gånger per läsår men är då inte
ämnesmässigt specialinriktad (information på engelska).
Observera att den engelska kursen enbart är till för internatio-
nella doktorander som inte talar svenska.

Här är det fråga om en poänggivande kurs, och doktoranden får 2 poäng. Kursen är ämnesin-
riktad, åtminstone när den ges på svenska. Man kan också ana av informationen på hemsidan
att det inte alltid kommer tillräckligt många deltagare till kursen, och då ställer man in den.

 Utanför biblioteket

Av intresse i detta sammanhang är Centrum för kunskapsbildning och kommunikation som är
en ny enhet på Chalmers och den har uppstått genom en fusion mellan före detta Chalmers
Medialab och före detta Centrum för Pedagogisk utveckling. Så här skriver man om sig själ-
va:

CKK samlar kompetens inom digital gestaltning och pedagogik för att utveckla nya kreativa lös-
ningar där IT-mediets möjligheter inom utbildning och kompetensutveckling står i centrum.

Man ger många kurser, ofta i samarbete med andra centra och institutioner. Så här kan en kurs
presenteras:

Teknisk kommunikation
Civilingenjörens yrkesroll har förändrats på ett sådant sätt att den traditionella tekniska expertisen
nu måste kompletteras med kommunikativ och språklig kompetens. Utöver sitt tekniska kunnande
behöver framtidens civilingenjörer förstå hur information ska hanteras och struktureras för att vara
användbar i en fungerande kommunikation. De behöver förstå hur målgruppens förkunskaper och
kompetensprofil inverkar på vad som är möjligt att säga och hur det ska framföras. De behöver för-
stå olika kommunikationsmediers särart och möjligheter. De behöver ha goda kunskaper i att hante-
ra informationsteknologi. De behöver en hög språklig kompetens i både sitt modersmål och i eng-
elska.

I sin roll som projektledare måste civilingenjören ha förmågan att kommunicera effektivt inom oli-
ka typer av arbetsgrupper. Teknikens allt större betydelse i det politiska och offentliga livet har
gjort det viktigt att kunna föra en diskussion också med myndigheter, tjänstemän och allmänhet.
Samtidigt har utvecklingen av informationsteknologin skapat nya vägar, nya möjligheter - och nya
former - för kommunikation.

För att ge teknologer en bred kommunikativ färdighet som motsvarar arbetmarknadens och forsk-
ningssamhällets krav har sex discipliner samverkat och skapat inrikningen Teknisk kommunika-
tion. Inriktningen vänder sig till teknologer vid civilingenjörsprogrammen på Chalmers och omfat-
tar totalt trettio poäng. Den löper över tre terminer på halvtid, vilket innebär att varje termin ger tio
poäng.

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier, övningar och kritiska genomgångar. Stora delar av un-
dervisningen bedrivs i form av problembaserad inlärning i projekt. 

Diskussion om Chalmers bibliotek

När man går igenom kursutbudet avseende biblioteksrelaterade kurser vid Chalmers bibliotek
slås man av att det är ett stort, diversifierat delvis skräddarsytt kursmaterial som erbjuds. Vid



LINKÖPINGS UNIVERSITET
Informationsförsörjningsutredningen

83

Chalmers bibliotek uppfattar man sin pedagogiska roll som så pass viktig att man gjort en helt
egen utbildningsavdelning med 4-5 anställda. Något etablerat samarbete mellan Chalmers
bibliotek och Centrum för kunskapsbildning och kommunikation är inte synligt på hemsidor-
na även om man kan misstänka att sådant finns, man ger ju liknande och överlappande kurser.

KIB

Karoliska institutets universitetsbibliotek erbjuder ett stort antal kurser på sin hemsida. Jag har
t.ex. skrivit ut ca 85 sidor med kursinformation som alla, mer eller mindre, har något av in-
tresse i detta utbildningssammanhang att erbjuda. Så här presenterar man sig på hemsidan:

Vi arrangerar kurser i bibliotekskunskap och informationssökning i olika databaser och på Internet.
Kurserna erbjuds både integrerade i Institutets kursplaner samt till externa användare och biblio-
tekspersonal. 

Vi ger också ett flertal kurser inom forskarutbildningarna för doktorander. Kurserna ges både på
svenska och engelska och utannonseras av Forskarutbildningsnämnden vid Karolinska Institutet.

KIB ger kurser i informationssökning i olika databaser inom medicin och angränsande områden.
KIB ger även kurser som syftar till utveckling av biblioteksverksamheten. Kurserna hålls på svens-
ka om inte annat anges. 

Pedagogik för medicinska bibliotekarier - heldagskurs
EndNote för forskare och anställda vid KI - heldagskurs
Skapa användbara webbplatser - heldagskurs
Bioinformatik - Grundkurs - heldagskurs
Bioinformatik - Fördjupning - heldagskurs
Medicinsk informationssökning på internet för folkbibliotekarier - heldagskurs
Medlinesökning med PubMed - halvdagskurs / heldagskurs
Översikt över biomedicinska databaser - halvdagskurs
Läkemedel på internet - halvdagskurs
Cachrane Library – litteratur inom evidensbaserad sjukvård - halvdagskurs
Kvalitetsbedömning av medicinska informationsresurser - halvdagskurs
Medicinska ämnesord (MeSH) för indexering och sökning - halvdagskurs
Vidareutbildning för medicinska bibliotekarier - en eller två heldagar
Skräddarsydda kurser inom områdena IT, informationssökning och pedagogik.

Kurspriserna ligger typiskt på 1250 kr (exkl. moms) för halvdagskurser och 2500 kr (exkl.
moms) för heldagskurser. En del av dessa kurser hänger samman med att KIB är ansvarsbibli-
otek.

Inom KIBs ansvarsbiblioteksverksamhet arrangeras kurser, seminarier och konferenser som vänder
sig till anställda vid medicinska bibliotek. Kostnaderna för arrangemangen täcks till viss del av an-
svarsbiblioteksmedel, varför kursavgiften kan hållas låg.

Som jag bedömer det har alla dessa kurser främst vidareutbildningskaraktär. Man erbjuder
även kurser som riktar sig till Karolinska institutets egna studenter och doktorander och andra
anställda vid KI:

Kurser för Karolinska Institutet



LINKÖPINGS UNIVERSITET
Informationsförsörjningsutredningen

84

För studenter vid Institutet finns kurser i informationssökning och bibliotekskunskap som en integ-
rerad del av kursplanen. Kurser ges även efter överenskommelse med ansvarig lärare eller studie-
rektor.
För doktorander ger vi ett flertal forskarutbildningskurser varje termin. Kurserna ges både på
svenska och engelska och utannonseras av Forskarutbildningsnämnden vid KI.
För anställda på KI som har behov av att lära sig mer om PING PONG erbjuder biblioteket kost-
nadsfri undervisning.

Det verkar dock inte som om kurserna är poänggivande.
Doktoranderna kan gå en kurs vid flera tillfällen under terminen, både på svenska och engels-
ka:

Allmänvetenskaplig grundkurs (5 poäng)

Mål:
Kursens syfte är att öka doktorandens möjligheter att tillgodogöra sig forskarutbildningen och att
ge allmänvetenskaplig och grundläggande kunskap.
Innehåll:
Kursen innefattar pedagogik (en vecka), vetenskapsfilosofi (en vecka), medicinsk informationstek-
nologi (en vecka), medicinsk statistik (en vecka), hur man skriver en vetenskaplig rapport (2.5 da-
gar), medicinsk informationssökning (2.5 dagar).

Man har vissa problem med doktorander som anmäler sig men sedan inte dyker upp på dokto-
randkurserna. Denna frånvaro har medfört att kurskostnaden per fullföljd kursplats blir 2-3
ggr högre än budgeterat, och för översökta kurser hindras doktorander från att gå kursen som
de behöver för sin meritering. Från januari 2003 kommer en administrativ avgift tas ut från
den institution som den ”felande” doktoranden kommer från.

Diskussion om Karolinska Institutets bibliotek

Även Karolinska Institutets universitetsbibliotek har ett omfattande kursutbud. Det pågår
dessutom en rad mer eller mindre biblioteksrelevanta kurser och projekt. Kurserna är i flera
fall poänggivande. Det medicinska området är oerhört spritt och komplext och inbegriper en
rad mycket olika discipliner. Kunskapsområdena skiljer sig inte bara från varandra, de är
ibland helt olika som farmakologi och kirurgi och existerar också i skilda traditioner som
molekylärbiologi och omvårdnadsvetenskap. Att erbjuda relevanta kurser till alla dessa är en
omfattande uppgift. Det är omöjligt för mig att se om alla de biblioteksnära projekt som be-
drivs och som presenteras på hemsidan har direkt eller indirekt koppling till biblioteket och
dess personal. Man har minst en anställd person som på heltid ägnar sig åt bibliotekspedago-
giska frågor. Mängden aktivitet är imponerande!

Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek

Blekinge Tekniska Högskola har bibliotek på tre orter. I Karlskrona finns bibliotek Gräsvik, i
Ronneby bibliotek Infocenter och i Karlshamn bibliotek Piren. På bibliotekets hemsida möts
man genast av erbjudande att gå kurser:

Doktorandkurs
Elektronisk publicering
Bibliotekspedagogik
UNTIL
ECDL utbildning
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Jag beskriver nedan de olika kurserna i tur och ordning. Min uppfattning är att det kursutbud
som ges vid Blekingen Tekniska Högskolas bibliotek är av mycket stort intresse för Linkö-
pings universitet, och därför väljer jag att ge en något mer omfattande presentation av det som
presenteras vid bibliotekets hemsida.

Doktorandkursen ges både på engelska och svenska, och den ger två poäng och presenteras
enligt följande:

Kurs i informationssökning för doktorander och lärare vt 2002, 2 poäng
Kursschema
Introduktion
Presentation

· Sökteknik och sökstrategier

Fackspecifika informationskällor
Databaser kommer att väljas utifrån deltagarnas forskningsområden. Indelning i två eller
flera grupper
· INSPEC och Compendex
· Genomgång och övningar

Fackspecifika informationskällor
· INSPEC del 2 och MathSciNet
· ISI Citation databases
· Övningar och fördjupning

Allmänna informationskällor
· Libris och andra bibliotekskataloger
· Informationskällor på Internet
· Artikeldatabaser
· Elektroniska tidskrifter

Genomgång och övningar
Referenshanteringssystem
· Referenshantering
· Genomgång av och övningar i Endnote

Avslutning
· Redovisning av den självständiga sökuppgiften

Denna den självständiga sökuppgiften som vi ser utgör avslutningen på kursen är tämligen
avancerad och mycket informationskompetensinriktad och presenteras på detta sätt:

Arbetsuppgift
Din uppgift under kursen blir att söka i olika referenskällor, digitala eller tryckta, samt att analysera
och värdera dem. Dina sökfrågor ska utgå ifrån ditt eget problemområde och de referenser du fin-
ner bör kunna användas i ditt avhandlingsarbete. Vid redovisningen vill vi att du beskriver:

• kortfattat om ditt avhandlingsområde
• nyckel- och/eller ämnesord som beskriver ditt problemområde
• din sökstrategi
• använda referenskällor (databaser) och kritik av dessa
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• resultat och analys av sökningarna
• strategi för fortsatta sökningar

Redovisa även hur du, med hjälp av End Note, kan spara värdefulla referenser. Det viktiga för be-
dömningen av uppgiften är hur du har gått tillväga, din sökstrategi och hur du har värderat resulta-
tet. Särskilt viktigt är detta vid bedömning av referenser framtagna via Internet. Uppgiften skall
lämnas in vid sista sammankomsten i skriftlig form. Vid detta tillfälle får också alla muntligen pre-
sentera sin uppgift.

Min uppfattning är att detta på ett utmärkt sätt förbereder doktoranderna inför deras avhand-
lingsarbete!

Den andra kursen vi finner på hemsidan har följande rubrik: Elektronisk publicering. Detta
är mycket aktuellt för Linköpings universitet! Såväl kursplan som kursbeskrivning återfinns i
sin helhet i bilagorna på http://www.bth.se/.

Kursen är tämligen omfattande och ger 10 poäng. Den ges av den humanistiska institutionen,
men riktar sig mot de tekniska områdena. Kursen är såväl tekniskt driven som humanistiskt-
samhällsvetenskapligt problematiserande. Kursbeskrivningen, är lång men av största intresse,
läs den gärna i sin helhet på nätet. Här vill jag särskilt lyfta fram följande:

I motsats till flertalet av de kurser i elektronisk publicering som ges på högskolor och universitet
världen över handlar denna kurs inte om ge studenter kunskap i att hantera olika märkesspecifika
mjukvaror för att skapa websidor (FrontPage, Photoshop, PageMaker etc) eller att ge grunderna i
HTML.

Kursen syftar istället till att ge en bred och praktisk kunskap om elektroniska texter och de tekniker
och strategier som finns kopplade till dessa. Kursen vänder sig i huvudsak (men inte exklusivt) till
bibliotekarier, arkivarier, lärare, skribenter och andra som sysslar med det skrivna ordet och som
vill utveckla, publicera och kontrollera elektroniska texter/bilder av olika anledningar.

Mitt förslag är, givetvis, att en grupp relevanta personer vid Linköpings universitet så snart
möjligt ges tillfälle att gå denna kurs!

Även en kurs i bibliotekspedagogik, 5 poäng, anordnas. Intressant att notera är behörighets-
kraven! Vidare av intresse kan nämnas att deltagarna förväntas utveckla och planera en an-
vändarutbildning. Här är kursplanen (förkortad):

Kursplan för Bibliotekspedagogik, PEA006, 5 poäng.
English title: Pedagogy for Librarians
2. Inplacering inom utbildning
Nivå: A-nivå, 1-20 poäng i ämnet pedagogik. Utbildningsområde: Samhällsvetenskap. Kursen ges
som fristående kurs.
3. Kursens syfte och innehåll
3.1 Syfte
Kursen syftar till att utveckla och fördjupa deltagarnas kompetens inom det pedagogiska området.
Kursdeltagarna skall ges möjlighet att utveckla ett eget pedagogiskt förhållningssätt och reflektera
över sin pedagogiska roll, diskutera bibliotekens roll i en lärande organisation samt få kännedom
om nya utbildningstekniker, distansverktyg och nätbaserad undervisning. Deltagarna skall i kursen
utveckla och planera en användarutbildning.
3.2 Innehåll
·  bibliotekets roll i ett lärande samhälle och i en lärande organisation
·  bibliotekariens pedagogiska roll
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·  utveckla en egen syn på användarundervisning
·  pedagogiska begrepp och synsätt
·  teorier om lärande och undervisning
·  lärprocessen – att lära hur man lär
·  nya utbildningstekniker – PBL
·  informationskompetens
4. Undervisning och litteratur
4.1 Undervisning
Helt nätbaserad fristående kurs som ges på halvfart och i distansform. Deltagarna lär av varandras
erfarenheter genom aktivt deltagande i diskussioner. Kursen genomförs med hög andel självstudier,
litteraturstudier och avslutande projektarbete. Kursen förutsätter att studenten har tillgång till dator
med Internetuppkoppling hemma eller på arbetsplatsen. Studenten skall fortlöpande föra en dialog
med handledare och övriga studenter med hjälp av webbaserad kommunikationsteknik.
4.2 Litteratur
Se separat litteraturlista. Studenten söker också viss litteratur på egen hand.
5. Särskilda behörighetskrav
Magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, bibliotekarieexamen eller kompetens
som bedöms likvärdig.

Under rubriken UNTIL döljer sig ett angeläget samarbetsprojekt med bl.a. Kaliningrad och
Klaipeda:

UNTIL : Use of new technics and IT in Libraries – development and education - Library project
between Blekinge Institute of Technology, Kaliningrad State Technical University and Klaipeda
College.

Projektet syftar till att, bl.a. i kursform, stärka samarbetet över Östersjön, och handlar främst
om att stärka informationskompetensen hos personal och studenter i våra grannländer. Bibli-
otekets personal är aktiva som lärare:

The problems we seek to solve with this project are identified both by the staff of KSTU and
KAMM and can be concluded as follows:
· Unsufficient access to scientific literature in Lithuanian, Russian and English
· Lack of knowledge for teaching students and teachers how to find information on the Internet
· Lack of experience of searching, validating and using information from the Internet
· Need to share experiences, and get consultations from outside about library automation processes
· Need to meet collegues, get ideas, inspiration, establish contacts

During our discussions we united around a projectframe in wich staff from BTH gives courses and
consultations for a number of staff of the KSTU and the KAMMC in methods for searching, vali-
dating, using and disseminating internetresources.

Det finns ganska mycket material att läsa om detta viktiga projekt på bibliotekets hemsida,
men det för för långt här att gå in på enskildheter. Vad som är värt att notera att biblioteket
deltar med undervisande personal i ett bildningsprojekt på internationell basis och med det
övergripande politiska ärendet att stärka demokratin i östersjöområdet.

Slutligen under rubriken ECDL finner vi en utbildning för att erhålla det Europeiska Da-
takörkortet:
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ECDL- utbildning för personal på BTH

Biblioteket/Learning Lab har uppdraget att erbjuda all personal på Blekinge Tekniska Högskola en
utbildning för att erhålla det Europeiska Datakörkortet, ECDL.
Vi är ett så kallat auktoriserat testcenter för detta och hösten 2002 kommer vi att ge kursen på mån-
dagar
kl 13.00-16.00 med start den 9 september.
Plats IT-verksta'n, Infocenter, Ronneby.

Det paket som vi erbjuder omfattar:

* Allmän IT-kunskap
* Windows 2000
* Word 2000
* Excel 2000

*Excel 2000 Databaser alt. Access 2000
*Powerpoint 2000
* Outlook 2000

Utbildningen genomförs i samarbete med Lexicon och om man helt saknar förkunskaper tar den
sammanlagt 36 tim. Varje person får en individuellt anpassad studiegång där man via självtest av-
gör vilken nivå och vilka avsnitt som man bör gå in på.

Varje kursdeltagare får en studiehandledning i form av en pärm som innehåller alla kurskompo-
nenter.
Learning Lab tillhandahåller handledare och "på platsen utbildning" i Ronneby. Kursen är kost-
nadsfri för den enskilde.

Vid kurstillfällena kan man testa av en eller flera moduler. Det finns alltså möjlighet att klara av sitt
ECDL-kort så snabbt som man själv önskar.

Förutom kursutbudet så finns också en enhet, kallad Learning Lab som samverkar med
biblioteket.

Learning Lab är den enhet inom Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som ansvarar för teknisk och
pedagogisk support för flexibelt lärande inom BTH. Vår huvudsakliga uppgift är att stödja de lärare
som vill utveckla nätbaserade kurser.
Vi bedriver projekt som berör området nätbaserat lärande, både nationella och internationella. Se-
dan april 2002 har Learning Lab och Högskolebiblioteket bildat en gemensam verksamhet. Den
nya enheten avser att fungera som en kreativ och dynamisk, virtuell och fysisk mötesplats, för in-
formationsutveckling och lärande.
Vi finns för närvarande i Ronneby på Infocenter samt på biblioteket Gräsvik i Karlskrona.

Det finns också ett visionsdokument om samarbetet mellan Learning Lab och biblioteket att
ladda ner på: http://www.learning-lab.bth.se/ Det är riktigt roligt att läsa! Eftersom dokumen-
tet är 11 sidor långt får det inte rum ens som bilaga, tyvärr!

Diskussion om Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek

Biblioteket vid BTH gör i allra högsta grad många saker för att få studenter och personal att
använda biblioteket. Kursutbudet är stort och omfattande. En inte orimlig tolkning är att bibli-
oteket uppfattar det pedagogiska uppdraget som ett av sina absolut viktigaste åtaganden. Man
ger en 2-poängs doktorandkurs, en 10- poängskurs i elektronisk publicering och en 5-
poängskurs i bibliotekspedagogik. Ambitionerna är storslagna. Biblioteket står inte bara för
service åt och utbildning av personal och låntagare utan deltar också i internationella projekt
med politiska övertoner. Bibliotekets samarbete med Learning Lab liknar i vissa delar verk-
samheten vid Centrum för kunskapsbildning och kommunikation vid Chalmers i Göteborg.
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Linköpings universitetsbibliotek

Min redogörelse för LiUB blir kortfattad. Jag förutsätter att det mesta är känt, men vill ändå
lyfta fram några saker för jämförelsernas skull. På bibliotekets hemsida erbjuds ett tämligen
omfattande kursutbud. Klickar man på Undervisning/kurser så får man veta vilka utbild-
ningsmål som finns

För att ge den informationskompetens, som är ett av målen med LiUs utbildning, anordnar LiUB
kurser som riktar sig till studenter, lärare, forskare och övrig personal vid universitetet. Allmänna
och ämnesinriktade kurser ges efter överenskommelse med ansvarig lärare eller studierektor. LiUB
erbjuder även skräddarsydda uppdragsutbildningar för externa grupper.

men man får också en länk till kurser i informationssökning. Där erbjuds ämnesinriktade kur-
ser som man finner under följande:

Humanistiska biblioteket (HB)
Kvartersbibliotek B (KB)
Hälsouniversitetets bibliotek (HUB)
Campus Norrköpingsbiblioteket (CNB)

Under varje rubrik döljer sig specialanpassade kurser för de olika behov som finns vid
kvartersbiblioteken. Klickar man på t.ex. HB så kommer bl.a. följande information upp:

Webbkurs i informationssökning
Introduktionskurser
Fördjupningsskurser
Doktorandkurser

Klickar vi t.ex. på introduktionskurser så finner vi följande:

Målgrupp: Studenter på 20 poängsnivå
Mål: Kursen skall ge kännedom om universitetsbiblioteket och möjligheterna till informationssök-
ning. Enklare sökning skall kunna genomföras.
Delmål:
Studenterna skall efter genomgången kurs:
hitta i lokalerna
känna till och kunna använda sig av bibliotekets service
behärska katalogerna LIBRIS och HORIZON
känna till LIUBs databaser tillgängliga via Internet och CD-ROM
känna till generell sökmetodik
kunna genomföra en enkel informationssökning
tycka att biblioteket är en nödvändig och intressant resurs
känna till Internet som informationsresurs utifrån LiUB:s WWWhemsida
kunna hantera utskrift av referenser
känna till hur dokument anskaffas (lån, fjärrlån, elektroniskt tillgängliga tidskrifter och artiklar i
fulltext, mikrofilmade dagstidningar mm)

Gemensamt för alla dessa kurser är att de vanligtvis inte ger poäng, och att de hör till den typ
av traditionellt kursutbud som jag talade om inledningsvis. Men det finns också poänggivande
kurser. Dels finns en valbar kurs vid LiTH, TGTU60 som ger poäng, dels obligatoriska kurser
som studenterna vid HU måste gå igenom och som ger poäng. Gemensamt för dessa kurser är
att bibliotekets personal verkar som lärare och examinatorer, men att de inte formellt är
kursansvariga. Vid HUB ger man individuellt utformade kurser till en kostnad på 700
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kr/timme. Det finns också kurser som ges i bibliotekets regi helt och hållet och som ger po-
äng. Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik ger bl.a.:

Kunskapsutveckling och informationsutnyttjande (5 p)
Informationssökning som lärprocess ur student - och lärarperspektiv (5 poäng)
Informationskompetens och problembaserat lärande (PBL) (5 p)
Informationsbeteende, FORTEEN (3 poäng)
Informationsförmedling (4 poäng)
Informationskompetens (4 poäng)
Bibliotek, arkiv och muséer (4 poäng)
Projektarbete i informationsanvändning, PINA (5 poäng)

En del av kurserna ges i samarbete med Informatik/Informations- och medievetenskap vid
Institutionen för datavetenskap (IDA).

Diskussion om LiUB

Linköpings bibliotek erbjuder kurser ungefär som de andra biblioteken i denna lilla undersök-
ning. Man undervisar studenterna (och personalen) i konsten att hitta i katalogerna, i lokalerna
och i övriga hjälpmedel som är vanliga vid våra bibliotek. Dessutom medverkar man både
som lärare och examinatorer vid både LiTH och HU. Det finns därtill en mycket spännande
verksamhet vid Studieverkstaden som är ett samprojekt mellan institutionerna i A-huset och
Biblioteket. Dessutom finns i anslutning till LiUB en centrumbildning, Centrum för biblio-
teks- och IT-pedagogik, som ger poänggivande kurser i stor mängd.

Sammanfattning och diskussion

Alla här redovisade bibliotek ger föga överraskande vanlig låntagarundervisning, för studenter
och för personal. Alla bibliotek har undervisning som är anpassad till olika forskarutbildning-
ar. Alla bibliotek meddelar undervisning som ger poäng. Ibland är den obligatorisk.

Vid Chalmers verkar en särskild avdelning, med 4-5 anställda, i undervisningssamman-
hang. Det finns dessutom ett nytt Centrum för kunskapsbildning och kommunikation vid
Chalmers som är relevant och spännande i detta sammanhang.

Karolinska Institutets bibliotek verkar ha den största spridningen avseende olika sorters
behov som ska täckas, och den informationskompetensrelaterade projektverksamheten är
minst sagt imponerande stor. Vid Karolinska institutet erbjuds särskilt pedagogiska resurser,
dels elektroniska resurser för självstudier inom medicin och angränsade områden, dels anord-
nar biblioteket kurser efter beställarens önskemål.

Vid Blekinge Teknska Högskolas bibliotek ger man poänggivande kurser till studenter, lä-
rare och personal förutom det i traditionell mening vanliga kursutbudet. Samarbetet över Ös-
tersjön är imponerande. Bibliotekets ordinarie personal är involverade i undervisningen. Vid
BTH:s bibliotek finns också enheten Learning Lab, med 7 anställda, som är den enhet inom
BTH som ansvarar för teknisk och pedagogisk support för lärande inom högskolan.

LiUB ger väl så god service vad gäller det vanliga kursutbudet jämfört med de övriga bib-
lioteken. Många i den ordinarie personalen är verksamma i undervisningen, några med under-
visning som huvudsaklig uppgift. Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik ger ett större po-
änggivande kursutbud än de andra högskolorna. Två personer, en heltid och en halvtid, arbe-
tar vid centret.

Det verkar som om samtliga bibliotek, om än på olika sätt, försöker möta de nya utma-
ningarna genom att både utöka och avsevärt fördjupa kursutbudet, och genom att ta olika sor-
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ters initiativ, pedagogiska, IKT-mässiga och t.o.m. politiska, när det gäller utvecklingen av
informationskompetensen. Ett ansvar som kanske biblioteken inte ensamma borde bära.
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BILAGA B II

CENTRUM FÖR BIBLIOTEKS- OCH IT-PEDAGOGIK

Av Christina Brage

Centret startade sin verksamhet 1 april 2000. Under åren som gått har verksamheten vuxit sig
allt starkare och fått ett positivt gensvar från studenter och lärarhåll.

Centrets övergripande målsättning

Att vara ett samlande organ för LiUB:s pedagogiska verksamhet och en spjutspets för peda-
gogisk förnyelse och utveckling.

Centrets uppgifter

Ur ett biblioteksperspektiv verkar centret inom tre parallella områden:
1. kompetensutveckling avseende den egna bibliotekarieprofessionen internt inom LiUB,

regionalt och nationellt
2. utveckling av informationskompetens hos bibliotekets avnämare
3. forsknings- och utvecklingsarbete.

Centret skall

• Verka för långsiktig kunskapsgenerering inom det bibliotekspedagogiska området
• Förbereda/utveckla bibliotekarier i deras pedagogiska roll
• Initiera och genomföra utbildningsinsatser, seminarier och symposier
• Initiera och genomföra FoU-projekt för att öka förståelsen för inlärnings- och undervis-

ningsprocesser och därigenom höja utbildningens kvalitet
• Utgöra ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring biblioteks- och IT-pedagogiska frågor
• Utgöra en länk till andra centra och organisationer med likartade uppgifter, nationellt och

internationellt.

Centrets verksamhet

Poänggivande kurser:
Antalet poänggivande kurser har ökat sedan starten av Centret. I början fanns endast som-
markursen Kunskapsutveckling och informationsutnyttjande, 5 p. Denna ges numera även
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under terminstid. Denna kurs syftar till att deltagarna skall förvärva kunskap om den strate-
giska resurs som information och kunskap utgör i ett samhälle präglat av en intensiv teknisk,
ekonomisk och social utveckling. Deltagarna skall förvärva grundläggande kunskaper i hur
man söker information/litteratur för vetenskaplig kunskapsutveckling, problembaserat lärande
inom skolan/högskolan, problemlösning, beslutsfattande, kunskapsutveckling och förändring i
allmänhet.
Kursdeltagarna skall även ges möjlighet att utnyttja relevanta sökhjälpmedel samt kunna för-
bereda och genomföra egna sökningar i samband med egen forskning och/eller verksamhet
som lärare, handledare, beslutsfattare mm.

Kurser som tillkommit är: Informationssökning som lärprocess ur student- och lärarperspek-
tiv, 5p.

Denna kurs fokuserar på kunskap och lärande i informationssamhället. Innehållet i kursen
byggs upp av följande temata:

• Information och kunskap som centrala samhällsresurser
• Informationskompetens: komponenter och lärprocesser
• Kunskapens former och sambandet mellan kunskapssyn, undervisning och lärande
• Pedagogiska metoder för utvecklande av informationskompetens samt förmågan till själv-

styrt lärande och problemlösning.

Kursen är av tvärvetenskaplig och fakultetsövergripande karaktär. Den är lämplig som kom-
plement till kursutbudet inom informations- och medievetenskap, pedagogik, lärarutbildning-
en samt som fort- och vidareutbildning för bibliotekarier och lärare m. fl.

Informationskompetens och problembaserat lärande, 5p.

Kursens innehåll kretsar kring kunskap och lärande i informationssamhället. Följande element
ingår: lärprocesser, problembaserat lärande, informationskompetens och PBL, informations-
sökning som lärprocess samt effektiva strategier för att söka, värdera och utnyttja information
för självstyrt lärande.

Informationsbeteende, 3p. (Kursen ingår i Informatik/Informations- och medievetenskap 2,
21-40p).

Centralt för informations- och medievetenskap är tekniska och administrativa metoder och
system för tillgång till information och upplevelser i dokumenterad form. Informations- och
medievetenskap fokuserar på de aktiviteter där användaren väljer ur dokumentsamlingar och
gör sammanställningar för sitt eget eller andras behov. Dokumenten kan vara information
eller upplevelser och kan bestå av text, bild, ljud, film, föremål, miljöer etc och kan vara lag-
rade med olika teknik i olika media.
Kursen behandlar olika användares behov och utnyttjande av olika informations- och medie-
resurser samt metoder för studier av detta.

Informationsförmedling, 4p. (Kursen ingår i Informatik/Informations- och medievetenskap 3,
41-60p).

Kursen Informationsförmedling (Information Transfer) behandlar förmedling av information
och upplevelser i dokumenterad form:

• Informationsförmedling inom olika slags verksamheter och på olika nivåer
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• Fördjupning av beskrivningsmodeller och organisationsmetoder av kunskap, dokument
och samlingar

• Fördjupning av användarbeteenden relaterade till information och upplevelser.

Informationskompetens, 4p. (Kursen ingår i Informatik/Informations- och medievetenskap 1,
1-20p).

Kursen Informationskompetens (Information Literacy) fokuserar på begreppet informations-
kompetens inklusive dess olika komponenter och lärprocesser.
Kursen syftar till att studenterna skall utveckla informationskompetens samt förmåga till
självstyrt lärande och problemlösning.
Deltagarna skall förvärva grundläggande kunskaper om tillgängliga informationsresurser och
effektiva sökstrategier samt utveckla förmåga att med utnyttjande av modern informations-
teknik söka och utnyttja relevant information/litteratur för forskning, kunskapsutveckling,
problemlösning och beslutsfattande.
Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:
• urskilja och analysera informationsbehov
• söka och identifiera information
• lokalisera relevant information
• värdera information ur ett kvalitetsperspektiv
• bearbeta och organisera information, samt använda information.

Bibliotek, arkiv och muséer, 4p. (Kursen ingår i Informatik/Informations- och medieveten-
skap 2, 21-40p).

Kursen Bibliotek, arkiv och muséer (BAM) behandlar traditionella informationsresurser och -
tjänster, särskilt de så kallade minnesinstitutionerna (bibliotek, arkiv, muséer, kulturmiljövår-
den etc) och deras samlingar.

Projektarbete i informationsanvändning, 5p. (Kursen ingår i Informatik/Informations- och
medievetenskap 2, 21-40p).

Kursen Projektarbete i informationsanvändning omfattar ett självständigt arbete. Målet är att,
utifrån en teoretisk och metodisk orientering, ge den studerande grundläggande erfarenhet av
vetenskapligt arbete genom författande av en vetenskaplig uppsats (motsvarande B-nivå).
Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier samt handledning i grupp och enskilt.

Under hösten 2002 och våren 2003 kommer följande kurser att ges. Dock är dessa inte helt
färdigplanerade vid dags dato.

Nätuniversitetet: Hälsofrämjande sjukvård/Folkhälsovetenskap

Centret kommer att ansvara för kursen Informationskompetens (5 p) på båda dessa kurser
samt medverka i strimmor under hela utbildningen.

Nivå: A, (20 p, 1-20 p) Kursen vänder sig till personer som arbetar eller önskar att arbeta
inom hälsofrämjande sjukvård. Den är tvärvetenskaplig, ämnesintegrerad och problembase-
rad. Kursens innehåll omfattar bland annat, att söka, finna och värdera information och kun-
skaper, folkhälsovetenskapens grundbegrepp, historik och metoder, demografins, epidemiolo-
gins och statistikens grundbegrepp. Det svenska sjukvårdssystemets utveckling, styrning och
finansiering, hälsofrämjande sjukvård, teori, genomförande och uppföljning, projektarbete
och problembaserad lärande som instrument för personalutveckling och i sekundär preven-
tion.
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Nivå: D, (20 p, 60-80 p) Kursen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, administratörer (socio-
loger, socionomer) som arbetar, leder projekt eller önskar att arbeta inom hälsofrämjande
sjukvård. Kursens innehåll: Informationsbegreppet sätts i relation till kunskapssökandet, lä-
randet, vetenskapen och det praktiska arbetet som ledare i eller av ett förvaltningsområde eller
av projekt inom hälso- och sjukvården. Hälsofrämjandets teori, praktik och etik, och de meto-
der som ligger till grund för genomförandet av en hälsofrämjande sjukvård och metoder för
bedömning av vårdbehov och resultatvärdering, hälsomätning och "hälsovinst".

Informationskompetens, fördjupning, 4p. (Kursen ingår i Informatik/Informations- och me-
dievetenskap 2, 21-40p).

Seminarieverksamhet:
Centret har haft som ambition att under terminstid anordna ett antal seminariedagar både för
interna likväl som för externa deltagare. Under Centrets första år förverkligades denna ambi-
tion och ett antal seminarietillfällen anordnades. Exempel på detta är Kunskap och lärande i
informationssamhället och  Bibliotekarierollen: Den pedagogiska rollens förändring och ut-
veckling.
Den rådande arbetssituationen med ett stort antal kurser har medfört att seminarieverksamhe-
ten inte kunnat genomföras på det sätt det var tänkt. Dock har ett seminarium genomförts un-
der våren 2002, vetenskaplig kommunikation, på uppdrag av LiUB:s PU-grupp och ytterligare
ett är planerat, lärprocesser, till hösten 2002.

Deltagande i nationella/internationella konferenser:
Under åren har Centret medverkat med bidrag i ett antal nationella och internationella konfe-
renser som t ex Skola och Bibliotek, Ge rum för språket, 2002 i Linköping, 1st International
Conference on IT & Information Literacy, 2002 i Glasgow.

Övriga aktiviteter:
Under åren har ett antal uppdragsutbildningar genomförts t ex kursen Research Design and
Methods (4p), som är en del av Master of Science in International and European Relations-
programmet.
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BILAGA C I

Mediautvecklingen vid Linköpings universitetsbibliotek i korthet

Kostnader för prenumerationer på utländska tidskrifter samt prisökning i procent.

1993 1997 2002
5 565 000 8 550 000 14 398 000 (inkluderar konsortiepaket)

Kostnadsökning  1993-97  54% 1997-2002  68%  1993-2002 159%

Antal tidskriftstitlar (exklusive konsortiepaket)

1993 1997 2002
2 556 2 484 1 839  (ca 1 000 endast tryckta tidskrifter)

Tillgång till elektroniska tidskrifter

1997 ca 100 Elektroniska versioner börjar ingå i prenumerationen på den tryckta
tidskriften
och ett antal e-tidskrifter skaffas aktivt titel för titel

1998 1 000 Ett antal tidskriftspaket startas (ffa från lärda sällskap)
1999 4 000 Fler förlagspaket i konsortieavtal
2000 5 000 5 stora konsortieavtal
2001 5 000 8 konsortieavtal
2002 6 000 10 konsortieavtal
2003 7 000 11 konsortieavtal  - inte längre med subventioner
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BILAGA C II

Grov ämnesvis fördelning av de elektroniska tidskrifterna

Naturvetenskap teknik medicin

ACM Digital Library
Avtalet omfattar tidskrifter (ca 30) och konferenser i fulltext från Association for Computing
Machinery. LiUB prenumererar via tidskriftsleverantör.

ACS – American Chemical Society
Avtalet omfattar alla tidskrifter utgivna av ACS, f n 30 tidskrifter i fulltext.
Avtalet har två delar: ACS Web Editions ger tillgång till innevarande år samt fyra år bakåt.
ACS Journal Archives ger tillgång till alla tidskrifter från volym 1 och fram t o m fem år
gamla årgångar. Äldst är Journal of the American Chemical Society med startår 1879.

Kluwer Online
Avtalet omfattar ca 700 tidskrifter från Kluwer Academic Publishing. Berör ett stort antal
ämnesområden, varav de tyngsta är: Medicin ca 70 titlar, Biologi och lantbruk ca 80 titlar,
Juridik ca 60 titlar, Datavetenskap ca 40 titlar. Täckningen bakåt varierar från titel till titel.

LINK
Avtalet omfattar ca 400 tidskrifter utgivna av Springer Verlag inom främst naturvetenskap
och medicin. Täckningen bakåt varierar från titel till titel

Nature
Nature Materials
Nytt avtal fr o m 2003. Omfattar tidskriften Nature i fulltext från juni 1997 och framåt samt
Nature Materials fr o m 2002.

Science
Science NOW
Avtalet omfattar tidskriften Science i fulltext från 18 oktober 1996 och framåt samt
nyhetsservicen Science
NOW. Tillgång till förpublicerade artiklar i Science Express ingår INTE i avtalet.

Science Direct
Databasen innehåller f n ca 1700 tidskrifter. Ca 1250 är Elseviers egna och omfattas av
konsortiets licens. De är åtkomliga i fulltext fr o m 1995. Huvudsakliga ämnesområden är
biologi, kemi, fysik, medicin, samhällsvetenskap och teknik.
SD erbjuder nu även ”back-files” grupperade i olika ämnespaket. LiUB avstår från dem av
ekonomiska skäl.
Biomedicinska tidskrifter från Churchill Livingstone, WB Saunders, Mosby och Bailliere
Tindall Harcourt Health Sciences har tidigare funnits som tilläggsavtal i IDEAL. Det gör de
även hos Science Direct. LiUB avstår från det av ekonomiska skäl.

http://www.acm.org/dl/
http://www.pubs.acs.org/
http://www.kluweronline.com/
http://link.springer.de/
http://www.sciencemag.org/
http://sciencenow.sciencemag.org/
http://www.sciencedirect.com/
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Wiley InterScience
Avtalet omfattar ca 400 tidskrifter i fulltext från John Wiley & Sons inom STM-området
(Scientific-Technical-Medical). Täckningen bakåt varierar från titel till titel.

IEL Online – IEEE/IEE Electronic Library
Avtalet omfattar över 12000 publikationer (ca 170 tidskrifter samt konferenser och
standarder) i fulltext från 1988 och framåt. LiUB deltar i ett nordiskt akademiskt konsortium.

Institute of Physics (IoP)
Avtalet omfattar ca 50 tidskrifter i fulltext inklusive arkiv bakåt (som längst till 1874). IoP
håller på och lägger in alla tidskrifter från volym 1 och framåt. LiUB prenumererar via
tidskriftsleverantör

HighWire:
Ca 100 tidskrifter, både tryckt prenumeration där online ingår och endast online. Övervägande
medicin

Ekonomi/samhällsvetenskap/humaniora

Emerald
Avtalet omfattar drygt 140 tidskrifter i fulltext från MCB University Press inom främst
ekonomi och marknadsföring. Även titlar inom ingenjörsvetenskaper samt biblioteks- och
informationsvetenskap. I de flesta fall är fulltexten från 1994 och framåt.

Oxford University Press
Nytt avtal fr o m 2003. Omfattar ca 160 tidskrifter i fulltext inom ett stort antal
ämnesområden, bl a konstvetenskap, samhällsvetenskap, medicin och humaniora. Täckningen
bakåt varierar från titel till titel.

Project MUSE – scholarly journals online
Avtalet omfattar 2003 ca 220 tidskrifter i fulltext från olika universitetsförlag i USA.
Volymen ökar stadigt år från år, t ex ökning med 26 titlar 2003 jämfört med 2002. Humaniora
är det främsta ämnesområdet (många titlar inom historia och litteraturvetenskap), men även
många titlar inom politik och s k area studies (Asien, Afrika, Latinamerika). Täckningen
bakåt varierar från titel till titel.

Affärsdata
Artiklar, nyheter, pressreleaser och nyhetsbrev från olika källor med ämnesinriktning mot
företagsekonomi. Börskurser med omedelbar uppdatering från Stockholms fondbörs samt
företagsfakta (bokslut och information om svenska aktie- handels- och kommanditbolag).

EBSCO Host: Business Source Elite (BSE)
Även denna ingick i BIBSAM-avtalen t o m 2002. Från 2003 har LiUB tecknat eget avtal.
Databasen innehåller ca 1600 tidskrifter och tidningar varav ca 1100 i fulltext, av dessa är
nära 450 peer reviewed. Ämnesprofilen är främst ekonomi, marknad och finans. Täckningen
bakåt varierar från titel till titel. Embargon på samma vis som i ASE. En del tidskrifter finns

http://www.ieee.org/ieeexplore/
http://www.iop.org/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www3.oup.co.uk/jnls/online/
http://muse.jhu.edu/journals/
http://www.ad.se/bibsam/
http://search.epnet.com/login.asp?custid=c3890706&profile=web&defaultdb=bsh
http://www3.interscience.wiley.com/index.html
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både i ASE och BSE. Där finns även titlar som också ingår i respektive förlagspaket.
Företagsfakta för världens 5000 största företag ingår också i databasen.
I avtalet ingår även databasen EconLit.

EBSCO Host: Academic Search Elite (ASE)
Ingått i BIBSAM-avtalen t o m 2002. Från 2003 har LiUB tecknat eget avtal. Databasen
innehåller ca 3000 tidskrifter varav ca 1800 i fulltext, av dessa är ca 1300 vetenskapliga (peer
reviewed). Ämnestäckningen är mycket generell med tyngdpunkt inom humaniora och
samhällsvetenskap. Täckningen bakåt varierar från titel till titel. Många tidskrifter i databasen
omfattas av embargon, d v s det senaste materialet är inte tillgängligt förrän efter en viss tid.
Embargotiden varierar stort mellan olika titlar, från tre månader till flera år.
I avtalet ingår även databasen ERIC (pedagogik).

Mediearkivet
Innehåller ca 40 svenska dagstidningar/tidskrifter i fulltext. Bl a Aftonbladet från 1944-,
Göteborgs-Posten från 1994-, Svenska Dagbladet från 1995-, Sveriges Radio (Ekot),
Computer Sweden, Dagens Medicin, Finanstidningen, Råd och Rön.

Presstext
Innehåller ca 15 svenska dagstidningar/tidskrifter i fulltext. Bl a Dagens Nyheter från 1992-,
Expressen från 1990-, Veckans Affärer från 2000-, Skolvärlden från 2001-, Tidningen Vi från
1995-, TT nyhetsbanken från 1997- samt Bonniers lexikon från 2001-

Övriga tidskrifter (ca 800):

LiUB har även enskilda elektroniska tidskrifter registrerade via s k aggregatorer, vilka flera
olika förlags tidskrifter på sin server,  eller direkt på förlagens servrar (t ex Blackwell Publ.).

Aggregatorer:

Catchword (numera Ingenta Select):
Ca 150 tidskrifter, de flesta tryckt prenumeration där online ingår, samt någon enstaka endast
online.

Ingenta:
Ca 40 tidskrifter, de flesta tryckt prenumeration där online ingår, samt någon enstaka endast
online.

MetaPress:
Några enstaka tidskrifter.

EBSCO Online:
Ca 180 tidskrifter. Vid tidskriftsleverantörsbytet 2003 ska de flesta av dessa tidskrifter
registreras via Ingenta istället.

http://www.bibl.liu.se/etj/Medieark.htm
http://skolan.presstext.prb.se/
http://search.epnet.com/login.asp?custid=c3890706&profile=web&defaultdb=afh


LINKÖPINGS UNIVERSITET Bilaga D
Informationsförsörjningsutredningen

101

Institution/
centrumbildning m m

Http://www.liu.se/fak/

Bibliografisk förteckning URL till fulltext Fulltextdokument

Beteendevetenskap (IBV)
Http://www.ibv.liu.se

Publikationer → generell rapportserie, FOG-rapporter,
doktorsavhandlingar, uppsatser
http://www.ibv.liu.se/publikationer/index.html

http://www.ibv.liu.se/enheter/vuxcen/nyhetsbrev/Vuxce
n_2001_nr1.pdf

Nyhetsbrev från
Vuxenutbildarcentrum
2000, 2001

Biomedicin och kirurgi (IBK)
Http://infoweb.unit.liu.se/hu/ibk/ibk_hu
vudsida

Datavetenskap (IDA)
Http://www.ida.liu.se/

Publikationer → IDA's publication register →
http://www.ida.liu.se/ext/dpr/xpur/

http://www.ida.liu.se/ext/dpr/xpur/ → Computer
Science Series → E-Press
http://www.ep.liu.se/ea/cis/index.html

Forskningsartiklar
Konferensartiklar
Avhandlingar förekommer

Ekonomiska institutionen (EKI)
Http://infoweb.unit.liu.se/eki/presentatio
n

Forskning → Publikationer → Doktorsavhandlingar vid EKI
http://infoweb.unit.liu.se/eki/forskning/publikationer/doktorsav
handlingar_vid_eki
EKI – IMIE
http://www.liu.se/org/imie/ → Dissertations

Utbildning → Magisteruppsatser → E-Press
exjobbsdatabas
http://www.ep.liu.se/exjobb/

http://www.liu.se/org/imie/html/newsletter.html

Magisteruppsatser

IMIE Newsletter
Estetiska institutionen (ESI)
Http://www.liu.se/esi/

För studenter →
http://www.liu.se/esi/esispec.htm

Examens- och
specialarbeten

Fysik och mätteknik, Biologi och Kemi
(IFM)
Http://www.ifm.liu.se/

Forskarutbildning → IFM Forum Scientum → Publications →
Forskningsartiklar, konferensartiklar, avhandlingar,
examensarbeten, övriga publikationer ofta inkl abstract
http://www.ifm.liu.se/graduate/

Grundutbildning
http://www.ifm.liu.se/undergrad/

http://www.ifm.liu.se/graduate/

Handledning

Enstaka artiklar publicerade
i vetenskapliga tidskrifter. I
vissa fall via UBs sidor

Hälsa och Samhälle (IHS)
Http://infoweb.unit.liu.se/ihs/huvudsida

Avhandlingar

Avdelningar → t ex Sjukgymnastik → Publikationer →
Publicerade artiklar

Avdelningar → t ex Socialmedicin och folkhälsovetenskap →
Publikationer → Avhandlingar, Publicerade artiklar

Http://www.liu.se/fak/
Http://www.ibv.liu.se
Http://infoweb.unit.liu.se/hu/ibk/ibk_huvudsida
Http://www.ida.liu.se/
Http://infoweb.unit.liu.se/eki/presentation
Http://www.liu.se/esi/
Http://www.ifm.liu.se/
Http://infoweb.unit.liu.se/ihs/huvudsida
http://www.ibv.liu.se/publikationer/index.html
http://www.ida.liu.se/ext/dpr/xpur/
http://infoweb.unit.liu.se/eki/forskning/publikationer/doktorsavhandlingar_vid_eki
http://www.liu.se/org/imie/
http://www.ifm.liu.se/graduate/
http://www.ibv.liu.se/enheter/vuxcen/nyhetsbrev/Vuxcen_2001_nr1.pdf
http://www.ida.liu.se/ext/dpr/xpur/
http://www.ep.liu.se/ea/cis/index.html
http://www.ep.liu.se/exjobb/
http://www.liu.se/org/imie/html/newsletter.html
http://www.liu.se/esi/esispec.htm
http://www.ifm.liu.se/undergrad/
http://www.ifm.liu.se/graduate/
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(IKP)
Http://www.ikp.liu.se/

Forskningsområden → t ex Industriell miljöteknik →
Publications
http://www.ikp.liu.se/envtech/publications/

Forskningsområden → t ex Produktionssytem →
Publications/Proceedings: artiklar, rapporter, konferensartiklar,
avhandlingar, examensarbeten 1990-99, konferenser
http://www.ps.ikp.liu.se/publications.html

MAI
Http://www.mai.liu.se

MAI → Ämnesområden → t ex Optimeringslära →
Publikationer → Sökning i databas innehållande avhandlingar,
exjobb, rapporter http://www.mai.liu.se/Opt/Publikationer.html

http://www.mai.liu.se/~milun/research.html Enstaka bl a avhandling på
författarens hemsida

Medicin och vård (IMV)
Http://infoweb.unit.liu.se/hu/imv/institut
ionen_for_medicin_och_vard

Medicinsk teknik (IMT)
Http://www.imt.liu.se/

Grundutbildning → Ex.jobb
http://www.imt.liu.se/GU/exjobb/

Grundutbildning → Rapportskrivning
http://www.imt.liu.se/GU/rapport/

Examensarbeten

Handledning

Molekylär och klinisk medicin (IMK)
Http://infoweb.unit.liu.se/hu/imk/imk_h
uvudsida

Nervsystem och rörelseorgan (INR)
Http://infoweb.unit.liu.se/hu/inr/inr_huv
udsida

Publikationer → Söksida till ALF

Produktionsekonomi (IPE)
Http://www.ipe.liu.se/

Publikationer → Böcker, artiklar, forskningsrapporter, working
papers, kompendier, examensarbeten (senaste från 1997)
http://www.ipe.liu.se/Index_pu.htm

http://www.ipe.liu.se/rwg/igls/igls.htm Preprints från internationell
konferens
(lösenordsskyddad)

Religion och kultur (IRK)
Http://www.liu.se/irk/

http://www.liu.se/irk/religion/ Enstaka som t ex
inledningar till
seminarieserie

Språk och kultur (ISK)
Http://www.liu.se/isk/

Systemteknik (ISY)
Http://www.isy.liu.se/

Ämnesområden → t ex Bildbehandling →Scientifiic output →
Böcker/ publikationer/ avhandlingar/ examensarbeten/

http://www.isy.liu.se/cvl/ScOut/index.html
http://www.icg.isy.liu.se/publications/

Avhandlingar,
examensarbeten (1993-

Http://www.ikp.liu.se/
Http://www.mai.liu.se
Http://infoweb.unit.liu.se/hu/imv/institutionen_for_medicin_och_vard
Http://www.imt.liu.se/
Http://infoweb.unit.liu.se/hu/imk/imk_huvudsida
Http://infoweb.unit.liu.se/hu/inr/inr_huvudsida
Http://www.ipe.liu.se/
Http://www.liu.se/irk/
Http://www.liu.se/isk/
Http://www.isy.liu.se/
http://www.ikp.liu.se/envtech/publications/
http://www.ps.ikp.liu.se/publications.html
http://www.mai.liu.se/Opt/Publikationer.html
http://www.ipe.liu.se/Index_pu.htm
http://www.mai.liu.se/~milun/research.html
http://www.imt.liu.se/GU/exjobb/
http://www.imt.liu.se/GU/rapport/
http://www.ipe.liu.se/rwg/igls/igls.htm
http://www.liu.se/irk/religion/
http://www.isy.liu.se/cvl/ScOut/index.html
http://www.icg.isy.liu.se/publications/
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rapporter  http://www.isy.liu.se/cvl/ScOut/index.html

Ämnesområden → t ex Reglerteknik →Publications →
Sökning i databas innehållande avhandlingar, rapporter,
artiklar, konferensartiklar
http://www.control.isy.liu.se/publications/

2000), enstaka
tidskriftsartiklar, tekniska
rapporter, konferensartiklar

Teknik och naturvetenskap (ITN)
Http://www.itn.liu.se

Forskning → Forskningsrapporter →
Http://www.itn.liu.se/%7Emedia/www/publication/inde
x.html
Forskning →  t ex Medieteknik → Digital bild och
Medieteknik → Research Publications
http://www.itn.liu.se/~stami/ITNResearch/IntlRprts2001

Rapporter, artiklar

Tema
http://www.tema.liu.se/

Teman → t ex Tema Kommunikation → Publikationer →
Doktorsavhandlingar, rapporter, arbetsrapporter,
magisteruppsatser, C/D-uppsater
Http://www.tema.liu.se/tema-k/publ/index.html

Ämnen → t ex Geografi → Publikationer → Geografiska
meddeland, skrifter
Http://www.tema.liu.se/geography/publikationer.html

http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal/

databas: http://www.tema.liu.se/eu-gotakanal/

Forskningsrapporter

Tematisk utbildning och forskning
(ITUF)
Http://infoweb.unit.liu.se/ituf/index

Länk från startsida till ITUFs examensarbeten på E-
Press http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/

Examensarbeten

Utbildningsvetenskap (IUV)
http://www.liu.se/iuv/

Fortbildning/kompetensutveckling  → Skapande vetande →
Utbud/priser/beställning
http://www.liu.se/iuv/skapande/utbud.htm

Program → Examensarbeten grundskollärarprogramet
1998- → http://www.ep.liu.se/exjobb/iuv/gru/

Examensarbeten

Vård och välfärd (IVV)
http://infoweb.unit.liu.se/hu/ivv/presenta
tion

Centrumbildningar

Carl Malmstens Centrum för träteknik
och design (IKP)

IHS – Centrum för folkhälsovetenskap Magisteruppsatser →

Http://www.itn.liu.se
http://www.tema.liu.se/
Http://infoweb.unit.liu.se/ituf/index
http://www.liu.se/iuv/
http://infoweb.unit.liu.se/hu/ivv/presentation
http://www.isy.liu.se/cvl/ScOut/index.html
http://www.control.isy.liu.se/publications/
Http://www.tema.liu.se/tema-k/publ/index.html
Http://www.tema.liu.se/geography/publikationer.html
http://www.liu.se/iuv/skapande/utbud.htm
Http://www.itn.liu.se/%7Emedia/www/publication/index.html
http://www.itn.liu.se/~stami/ITNResearch/IntlRprts2001
http://www.ep.liu.se/ea/gotakanal/
http://www.tema.liu.se/eu-gotakanal/
http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/
http://www.ep.liu.se/exjobb/iuv/gru/
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da

http://infoweb.unit.liu.se/ihs/cfv/magisteruppsatser (tom sida)

Institutet för handikappvetenskap –
Örebro och Linköpings universitet
http://www.oru.se/ivo/ihv/

Disputerade doktorander
Http://www.oru.se/ivo/ihv/disputerade/index.html

Disputerade doktorander
http://www.oru.se/ivo/ihv/disputerade/index.html
Länk till enstaka avhandling t ex
http://www.ep.liu.se/diss/med/06/78/index.html

Doktorsavhandlingar

Centrum för industriell
informationsteknologi (Tekniska
fakultetskansliet)

Centrum för innovation och
entreprenörskap (EKI)
http://www.liu.se/org/cie/

Forskning →  Artiklar
Http://www.liu.se/org/cie/artiklar.html

Centrum för kommunstrategiska studier
(Tema)
http://www.tema.liu.se/cks/

Publikationer → Arbetsnotat, rapporter, övrigt
http://www.tema.liu.se/cks/publikationer/publ.html

http://www.tema.liu.se/cks/Nyhetsbrev/nybrevtext.html

http://www.tema.liu.se/cks/publikationer/publ.html

Nyhetsbrev 2001
Vissa arbetsnotat, rapporter

Centrum för lokalhistoria /Tema)
http://www.liu.se/tema/cfl/

Databas med lokalhistoriskt källmaterial: såsom kartor, bilder,
register
Http://www.liu.se/tema/cfl/sokdata.htm

Centrum för miljö- och
utomhuspedagogik (ESI)
http://www.liu.se/esi/fmup/

Centrum för människa, teknik, samhälle,
CMTS (Tema)
http://www.liu.se/cmts/

Centrum för Offentlig Marknad (EKI)
http://infoweb.unit.liu.se/eki/externt/co
m/valkommen

Centrum för studier av det industriella
kulturarvet (Tema, ITUF)

Centrum för studier av människa, teknik
och organisation (IBV)

Publikationer →
http://www.liu.se/cmto/svensk/publikationer/index.html

http://www.liu.se/cmto/svensk/cmto_nytt/index.html CMTO-nytt 1999:1-2001:1

http://infoweb.unit.liu.se/ihs/cfv/huvudsida
http://www.oru.se/ivo/ihv/
http://www.liu.se/org/cie/
http://www.tema.liu.se/cks/
http://www.liu.se/tema/cfl/
http://www.liu.se/esi/fmup/
http://www.liu.se/cmts/
http://infoweb.unit.liu.se/eki/externt/com/valkommen
http://infoweb.unit.liu.se/ihs/cfv/magisteruppsatser
Http://www.oru.se/ivo/ihv/disputerade/index.html
Http://www.liu.se/org/cie/artiklar.html
http://www.tema.liu.se/cks/publikationer/publ.html
Http://www.liu.se/tema/cfl/sokdata.htm
http://www.liu.se/cmto/svensk/publikationer/index.html
http://www.oru.se/ivo/ihv/disputerade/index.html
http://www.ep.liu.se/diss/med/06/78/index.html
http://www.tema.liu.se/cks/Nyhetsbrev/nybrevtext.html
http://www.tema.liu.se/cks/publikationer/publ.html
http://www.liu.se/cmto/svensk/cmto_nytt/index.html
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http://www.liu.se/cmto/

Centrum för teknik i skolan, CETIS
(ITUF)
http://www.liu.se/org/cetis/

http://www.liu.se/org/cetis/ → Nyhetsbrevet Nyhetsbrev 1999-

Centrum för tillämpad etik (IRK)
http://www.liu.se/cte/

Publikationer → Skriftserie, artiklar http://www.liu.se/cte/english/masters/index.html Mastersuppsats

Centrum för utvärdering av medicinsk
teknologi (IHS)
http://www.cmt.liu.se/

Publikationer → Referatgranskade publikationer, Böcker och
bokkapitel, Avhandlingar, CMT-rapporter, Övriga rapporter

http://www.cmt.liu.se/Publikationer/Publikationer.html CMT Newsletter

Forum för kvinnliga forskare och
kvinnoforskning (Tema)
http://www.liu.se/org/kvinnoforum/

Publikationer → Rapporter http://www.liu.se/org/kvinnoforum/publikationer/Cissi.
pdf

1 rapport av 3

Rikscentrum för arbetslivsinriktad
rehabilitering (IHS)
https://infoweb.unit.liu.se/ihs/rar/huvuds
ida

Publikationer → Avhandlingar, Publicerade artiklar, Rapporter
mm

Vuxenutbildarcentrum (IBV)
http://www.ibv.liu.se/enheter/vuc.html

Publikationer → Avhandlingar, rapporter http://www.ibv.liu.se/enheter/vuxcen/nyhetsbrev/Vuxce
n_2001_nr1.pdf

Nyhetsblad 2000-2001

Centrumbildningar inom
uppdragsverksamheten
(ULiU)

Centrum för industriell teknik och
arbetsorganisation (CITA)
http://www.liu.se/uliu/ita/

Centrum för kompetensutveckling
(CKU)
http://www.liu.se/cku/
Uppdragsverksamheten

http://www.liu.se/cmto/
http://www.liu.se/org/cetis/
http://www.liu.se/cte/
http://www.cmt.liu.se/
http://www.liu.se/org/kvinnoforum/
https://infoweb.unit.liu.se/ihs/rar/huvudsida
http://www.ibv.liu.se/enheter/vuc.html
http://www.liu.se/uliu/ita/
http://www.liu.se/cku/
http://www.liu.se/org/cetis/
http://www.liu.se/cte/english/masters/index.html
http://www.cmt.liu.se/Publikationer/Publikationer.html
http://www.liu.se/org/kvinnoforum/publikationer/Cissi.pdf
http://www.ibv.liu.se/enheter/vuxcen/nyhetsbrev/Vuxcen_2001_nr1.pdf
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Nationella
kompetenscentra

Kompetenscentrum för integrerade styr-
och informationssystem (ISIS)
http://www.control.isy.liu.se/isis/

Publications → Referensdatabas: Artiklar, konferensartiklar,
rapporter, avhandlingar

http://www.control.isy.liu.se/isis/publications/ Rapporter,
doktorsavhandlingar

Kompetenscentrum för noninvasiv
medicinsk mätteknik (NIMED)
http://www.imt.liu.se/NIMED/

Research → List of publications

Rikscentrum för försäkringsmedicinsk
forskning (RiFF)
http://www.liu.se/riff/

Publikationer → Rapporter (Sidan kunde inte visas)

Swedish Sensor Centre (S-SENCE)
http://www.ifm.liu.se/applphys/S-
SENCE/

Publikationer → Artiklar
Examensarbeten

http://www.ifm.liu.se/applphys/S-
SENCE/publikationer/hogtempgruppen.htm

Artiklar

Universitetsgemensamma
centrumbildningar

Centrum för forensisk vetenskap

Centrum för undervisning och lärande
CUL
http://www.liu.se/org/cul/

Rapporter

Enheten för industriell mikroelektronik
och materialteknik (INM)

Kliniskt forskningscentrum (HU
gemensamt)
http://infoweb.unit.liu.se/hu/kfc/presenta

http://www.liu.se/uliu/
http://www.control.isy.liu.se/isis/
http://www.imt.liu.se/NIMED/
http://www.liu.se/org/cul/
http://www.liu.se/riff/
http://www.ifm.liu.se/applphys/S-SENCE/
http://infoweb.unit.liu.se/hu/kfc/presentation
http://www.control.isy.liu.se/isis/publications/
http://www.ifm.liu.se/applphys/S-SENCE/publikationer/hogtempgruppen.htm
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tion

Nationellt superdatorcentrum (NSC)
http://www.nsc.liu.se/

Projects

Övriga

ACREO AB _ett centrum för
elektronik- och optikforskning
http://www.acreo.se/

Publications → Konferenser, artiklar http://www.acreo.se/acreo-
rd/smpage.fwx?page=1&url=page%3D812%23

Magazine, tutorials, annual
reports

Centre for Management and
Infrastructure Development (CMID)
http://www.intsek.liu.se/hugo/cmid.html

Musicum
http://www.liu.se/music/

Grammofonskivor, publicerad musik, repertoar, konsertresor,
uruppföranden; Lundgrens viner!

Swedish Interdisciplinary Magnetic
Resonance Center (SIMARC)
http://www.ifm.liu.se/simarc/

Publications by SIMARC → Artiklar, konferensartiklar

Wallenberglaboratoriet (WITAS)
http://www.ida.liu.se/ext/witas/index.ht
ml

Databas med forskningspublikationer 1997-2000 http://www.ida.liu.se/ext/witas/index.html Vissa publikationer

http://infoweb.unit.liu.se/hu/kfc/presentation
http://www.acreo.se/
http://www.intsek.liu.se/hugo/cmid.html
http://www.liu.se/music/
http://www.ifm.liu.se/simarc/
http://www.ida.liu.se/ext/witas/index.ht
http://www.acreo.se/acreo-rd/smpage.fwx?page=1&url=page%3D812%23
http://www.ida.liu.se/ext/witas/index.html
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