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Förord 
 

Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) firar år 2019 sitt 50-årsjubileum. Ett halvt sek-
el är förvisso ingen ålder för ett universitetsbibliotek, men likväl har mycket hunnit 
hända sedan Linköpings högskolas bibliotek inrättades 1969, både vad gäller bibliotek-
ets roll och utformning liksom de tekniska förutsättningarna för verksamheten.  

Det stundande jubileet är förstås i sig ett fullgott skäl för att försöka sammanfatta 
bibliotekets första 50 år. Vi kan också lägga till att Campus Norrköpings bibliotek nu 
funnits i över 20 år och LiUB:s bibliometrigrupp i drygt 10 år. Det kanske tyngsta 
incitamentet har dock varit det generationsskifte bland personalen som under senare 
år lett till att de medarbetare som deltog i bibliotekets uppbyggnad nu har lämnat över 
rodret till en yngre generation som inte självklart känner till detaljerna kring hur LiUB 
blev som det blev.  

Vi kan vidare konstatera att biblioteket under den närmaste framtiden står inför 
betydande förändringar. Exempelvis kommer Vallabiblioteket under 2019 att flytta in 
i ett helt nytt studenthus. Denna flytt markerar inledningen på ett nytt kapitel i 
bibliotekets historia och kan ses som slutpunkten för LiU-bibliotekens utveckling från 
kvartersbibliotek till campusbibliotek. 

Med hjälp av ett antal nedslag baserade på personliga hågkomster, intervjuer, doku-
ment och publicerat material skildrar vi olika aspekter på bibliotekets snart 50-åriga 
verksamhet. Läsaren kan bland annat ta del av bidrag om den så kallade Linköpings-
modellen, om LiUB:s roll vid försöksverksamheten med LIBRIS, om användarunder-
visningens idéhistoria, om tillkomsten av LiU E-Press och få en inblick i bibliometrins 
fascinerande värld. Vi skildrar ett antal av LiUB:s kvartersbibliotek, några av bibliotek-
ets specialsamlingar och fäster blicken mot framtiden. Vår ambition har varit att ge en 
någorlunda representativ bild av LiUB:s utveckling, men vi har samtidigt insett att 
endast en bråkdel av den breda verksamhet som återfinns på ett modernt universitets-
bibliotek kan rymmas inom jubileumsskriftens begränsade ramar. 

Slutligen vill vi här passa på att rikta ett varmt tack till alla som bidragit till bokens 
tillkomst genom medverkan med bidrag i form av texter, bilder, intervjuer, korrektur-
läsning och tekniskt understöd. Boken tillägnas alla som genom åren arbetat på Lin-
köpings universitetsbibliotek. 

 
Peter Igelström & Christina Brage   
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PIONJÄRANDA OCH TEKNIKUTVECKLING 
Om tillkomsten av Linköpings högskolas bibliotek, och om 
dess föregångare. Om det som kom att kallas Linköpings-
modellen, hur biblioteket blev testpilot för LIBRIS och 
började utveckla egna datasystem. 

 

 

Bild 1 Skiss över bibliotekssystemet LIBRIS undertecknad av direktör Ingvar Lindberg (Statskontoret) 
 den 1 oktober 1970. 
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”Småningom började det likna ett  
bibliotek” 
 
Peter Igelström 
 
”Det fanns inga hyllor och inga böcker.”1 Det bibliotek som startade 1967 för att betjäna 
den nyinrättade universitetsfilialen på Sveagatan i Linköping var till en början kanske 
inte så mycket att skryta med. Detta åtminstone enligt vittnesmål från dem som var 
med om bibliotekets första uppbyggnadsfas. Det inledande citatet härstammar från en 
av de allra första på plats, Monika Rudbeck.  

Filialer i en rad städer utanför de traditionella universitetsorterna var ett sätt för 
statsmakterna att möta de ökande behoven av högre utbildning i 1960-talets Sverige. 
Varje filial var underordnad ett av de redan etablerade lärosätena. I Linköpingsfilialens 
fall var det Stockholms universitet som utgjorde huvudman. Ännu idag finns det 
böcker i Linköpings universitetsbiblioteks samlingar som berättar om denna tid. En 
oval stämpel med texten ”Stockholms universitet – Kursbibl. i Linköping” skvallrar om 
LiUB:s ursprung.  

Universitetsfilialen bedrev kurser på 
grundnivå i engelska, historia, nordiska 
språk, matematik, statskunskap, före-
tagsekonomi, statistik och juridik. Därut-
över hade en teknisk magisterutbildning 
etablerats i Linköping 1963 som huvud-
sakligen syftade till att utbilda lärare till 
de tekniska gymnasierna; Kungliga tek-
niska högskolan ansvarade för kurserna. 
År 1969 förlades även läkarutbildning till 
Linköping omfattande de kliniska del-
arna som en avläggare till den medicinska 
utbildningen i Uppsala.  

För dessa utbildningar krävdes väl 
fungerande bibliotek, om än kanske inte 

lika välutrustade som de vid de etablerade universiteten. Detta hade fastslagits i ut-
redningar av riksbibliotekarien Uno Willers och av överbibliotekarien vid Göteborgs 
universitetsbibliotek, Gösta Ottervik.2 Det medicinska biblioteket inrymdes inled-

                                                           
1 Monika Rudbeck, ”Biblioteksassistenten Monika Rudbeck: Slumpartat och improviserat…”, i: 
Linköpings universitetsbiblioteks historia speglad i barackerna på Sveagatan, red. Maj Klasson och 
Monika Rudbeck i samarbete med Bodil Gustavsson, Linköpings universitetsbibliotek, publikation nr 
49 (Linköping, 1989), s. 27. 
2 Uno Willers, ”Avdelning 5: biblioteksfrågan”, i: Utbyggnaden av universitet och högskolor: 
lokalisering och kostnader II: specialutredningar, SOU 1965:12 (Stockholm, 1965), s. 653–678. Gösta 
Ottervik, Linköpings högskola – biblioteksverksamhet: utredning verkställd av överbibliotekarien 

Figur 1 Universitetsfilialens bokstämpel. Bild 2 Universitetsfilialens bokstämpel. 
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ningsvis i lokaler som tidigare hade fungerat som bårhus vid Regionsjukhuset där Ker-
stin Fridén var ensam bibliotekarie; hösten 1969 flyttade biblioteket till nya lokaler vid 
matsalsbyggnaden.3 Universitetsfilialens kursbibliotek återfanns i en barack på Svea-
gatan 5, officiellt benämnd paviljong 6. Lektorn i nordiska språk, Edwin Lagman, ut-
nämndes till biblioteksprefekt.  

Stefan Hjertén, biblioteksassistent vid Humanistiska biblioteket vid Stockholms 
universitet, fick hösten 1967 uppdraget att inleda uppbyggnadsarbetet vid filialens 
bibliotek på Sveagatan. ”En tom lokal på en grusplan i en för mig okänd stad” var det 
som mötte honom när han anlände i Linköping.4 Med utgångspunkt i litteraturlistorna 
för filialens ämnen började han köpa böcker från de lokala bokhandlarna Henric Carl-
sons och Sahlströms. 

Även Monika Rudbeck anställdes en kort tid därefter. Av läget när hon började höst-
en 1967 ger hon följande bild:  

 
Det fanns två arbetare i biblioteket. Stefan från Stockholm och Rosita från Lin-
köping. De beställde böcker för brinnande livet. Under sommaren hade böcker 
beställts från humanistiska biblioteket (som hörde till Stockholms universitet) 
genom Eva Björck. Hennes flit resulterade i att det under hela hösten droppade 
in paket som gjorde tillvaron mer spännande. Småningom kom både hyllor att 
sätta upp böckerna i och kortskåp att stoppa katalogkort i om man hade några. 
Det kom skrivmaskiner och bokvagnar och sådana underverk som mikroläsare. 
Småningom började det likna ett bibliotek vid en hastig titt.5 
 

Efter tre veckor vid filialen återvände Hjertén till sitt reguljära arbete i Stockholm. ”I 
två månader satt jag ensam i det minimala barackbiblioteket och försökte arbetsleda 
mig själv”, fortsätter Monika Rudbeck, som skildrar hur uppbyggnaden av biblioteket 
blev både slumpartad och improviserad, trots de föresatser om väl tilltagna personal-
resurser och noggrann planering som hade redovisats i de förberedande utredning-
arna. Eftersom forskningsbiblioteken saknade gemensamma katalogiseringsregler och 
klassifikationssystem fanns liten vägledning i hur saker och ting skulle ordnas. Det var 
upp till varje lärosätes bibliotek att bestämma på vilket sätt böckerna skulle ställas upp 
och vilka rutiner som skulle gälla vid utlån. Studiebesök, bland annat vid universitets-
filialen i Örebro, kunde ge viss vägledning. 

I oktober 1967 besökte lokaltidningen filialen och uppmärksammade bland annat 
bibliotekets uppbyggnadsarbete. ”Femtio meter böcker är redan på plats och tillväxten 
av beståndet är snabb”, konstaterade Östgöta Correspondenten.6 Bland annat hade en 
komplett Shakespeare-utgåva skänkts av amerikanska ambassaden. I anslutning till 
bibliotekslokalen fanns två läsrum, det ena med karaktär av referensbibliotek med 
                                                           
Gösta Ottervik på uppdrag av Organisationskommittén för anordnande av högre utbildning i 
Linköping, Ecklesiastikdepartementet 1967:9. 
3 Gunilla Pravitz, ”Alla tiders bibliotekarie”, Lite Nytt 2003:3, s. 12. 
4 Stefan Hjertén, ”Förste vikarierande biblioteksassistenten: Minnesanteckningar från Linköpingska 
universitetsfilialens första tid”, i: Linköpings universitetsbiblioteks historia speglad i barackerna på 
Sveagatan, red. Maj Klasson och Monika Rudbeck i samarbete med Bodil Gustavsson, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 49 (Linköping, 1989), s. 22. 
5 Rudbeck (1989), s. 27f. 
6 ”Femtio meter böcker i nya biblioteket”, Östgöta Correspondenten den 7 oktober 1967. 
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uppslagsverk. Filialbiblioteket skulle enligt tidningen också upprätta ett nära sam-
arbete med Stiftsbiblioteket för att på bästa sätt underlätta för de studenter som nu 
började anlända. 

Under vårterminen 1968 återvände Stefan Hjertén till Linköping för att bistå i upp-
byggnadsarbetet efter att först ha blivit instruerad av riksbibliotekarien själv. Hjertén 
erinrar framför allt Willers’ antydningar om att djupare kontakter mellan filialbiblio-
teket och stiftsbiblioteket skulle undvikas. ”Varken då eller senare har jag förstått var-
för det stora och välförsedda Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, en utmärkt grund 
till ett universitetsbibliotek med delvis unika samlingar, skulle intrigeras bort från uni-
versitetsfilialens biblioteksfrågor.”7 Tankarna om en sammanslagning eller ett tätare 
samarbete mellan de två biblioteken skulle alltså aldrig komma att realiserades. 

Förvärvsarbetet fortsatte i enlighet med önskemål från filialens ämnesföreträdare 
med införskaffande av riksdagstryck och dagstidningar. Skönlitteratur köptes in, både 
svensk och utländsk. Man tog emot donationer och köpte in hela samlingar från privat-
personer. Med hjälp av ett bokanslag om 130 000 kronor hade under det andra 
verksamhetsåret 602 hyllmeter hunnit förvärvas, varav 152 meter riksdagstryck och 94 
meter tidskrifter.8  

De vanligaste kursböckerna lånades ut på 2–7 dagar, övrig litteratur på längre tid. 
”Inlåneverksamheten har gått friktionsfritt”, konstaterades i bibliotekets verksamhets-
berättelse för 1967–68.9 Annat fungerade inte lika friktionsfritt. På försök inrättades 
en särskild samling med svenska och utländska dagstidningar som inrymdes i en av 
barackerna och som studenterna hade tillgång till under eget ansvar. Försöket slutade 
i kaos och total oreda i samlingen; tidningarna fick efter ett halvår kastas på soptippen. 
Hjertén berättar även om att disciplinen kring att återlämna lånade böcker inte heller 
alltid var den bästa: ”Någon gång cyklade jag runt för att kräva in böcker; vissa student-
er fann det nämligen praktiskt att behålla lånade böcker för gott. Särskilt en som bara 
flinade när jag ringde på dörren och bad att få tillbaka ett 20-tal böcker minns jag väl 
fastän jag just nu förtiger hans namn.”10  

Hjertén avslutade sin tjänstgöring vid filialen våren 1969. Hösten 1968 hade Allan 
Ranius anslutit och tagit över ledningen av filialbiblioteket. Med lång erfarenhet från 
folkbibliotekssektorn var han den som först anställdes i bibliotekariebefattning. Bland 
de åtgärder han vidtog var att organisera bibliotekets samlingar enligt SAB-systemet 
och inleda ett omfattande katalogiseringsarbete. När universitetsfilialens bibliotek gått 
samman med de tekniska och medicinska enheterna och bildat Linköpings högskolas 
bibliotek under 1969 blev han utsedd till låneavdelningens chef. År 1973 gick han vi-
dare till en tjänst på Stiftsbiblioteket, en radikalt annorlunda miljö än det moderna 
högskolebibliotek som nu höll på att ta form. 

Vid sidan av filialbibliotekets ordinarie personal hjälpte ett par timanställda stu-
denter till att bemanna biblioteket under kvällstid. Antalet låntagare uppgick i slutet 

                                                           
7 Hjertén (1989), s. 23. 
8 Redogörelse för verksamheten vid universitetsfilialens bibliotek i Linköping under budgetåret 
1968/69, s. 3.  
9 Berättelse över verksamheten vid Linköpingsfilialens bibliotek under budgetåret 1967/68, bl. 3.  
10 Hjertén (1989), s. 26. 



11 
 

av juni 1968 till 588, vilket motsvarade nästan varannan av universitetsfilialens stu-
denter. Bibliotekets användning ökade stadigt.  

När universitetsfilialens bibliotek uppgick i det nybildade högskolebiblioteket flytt-
ade verksamheten den 9 juni 1969 in i lokaler på Platensgatan 26. ”Högskolenheten i 
Linköping” blev lärosätets officiella namn, senare omdöpt till det något mindre byrå-
kratiskt klingande Högskolan i Linköping. En överbibliotekarie hade nu utsetts och 
biblioteket stod inför ett intensivt expansionsskede. 
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Linköpingsmodellen 
 
Peter Igelström 
 
I juli 1969 tillträdde Hans Baude som överbibliotekarie vid det nyinrättade högskole-
biblioteket i Linköping (LiHB). Uppgiften att bygga upp ett högskolebibliotek från 
grunden innebar en inte oansenlig utmaning men erbjöd också möjligheter att pröva 
okonventionella lösningar utan att hämmas av tyngande traditioner. Med tanke på för-
utsättningarna utgjorde innovation också i praktiken en nödvändighet. Resultatet blev 
det som kom att kallas för Linköpingsmodellen. 
 
Linköpingsmodellens förutsättningar 
Utredningsarbetet som dragit upp riktlinjerna för LiHB hade bland annat fastslagit att 
det skulle vara ”ett modernt service-inriktat bruksbibliotek med ett relativt begränsat 
litteraturbestånd”.11 Tanken var att biblioteket i hög grad skulle förlita sig på andra 
biblioteksresurser där de egna samlingarna inte räckte till.12 Bibliotekets uppbyggnad 
sammanföll med rationaliseringsmyndigheten Statskontorets utredningar av forsk-
ningsbiblioteken, vilka på flera sätt kom att få stor betydelse för LiHB:s organisatoriska 
utformning. I rapporten De vetenskapliga biblioteken: organisation och admini-
stration (1973) redovisades Statskontorets slutsatser. Där fastslog man att de samlade 
biblioteksresurserna vid varje lärosäte borde samordnas och att de svenska forsknings-
bibliotekens gemensamma bestånd skulle betraktas som ett ”sambibliotek”. Dessa 
slutsatser bottnade både i en strävan mot ett rationellt resursutnyttjande och i att 
forskningens utbyggnad lett till en ”informationsexplosion” med effekten att inte ens 
de största universitetsbiblioteken längre hade möjlighet att erbjuda något som i när-
heten liknande heltäckande samlingar.  

Att basera bibliotekets verksamhet på modern teknik var ett annat centralt inslag i 
Statskontorets modell. Viktiga impulser kom också från det teknikbaserade 
universitetsbiblioteket i Bochum och den så kallade Frescatiutredningen om eta-
bleringen av Stockholms universitetsbibliotek vid det nya området Frescati. Man 
kunde även dra lärdom av exemplet Umeå universitetsbibliotek – etablerat 1964 – som 
hade byggts upp enligt traditionell centralbiblioteksmodell.13 

Hans Baude, som blev mannen att genomföra detta, kom när han tillträdde som 
överbibliotekarie i Linköping närmast från motsvarande befattning vid Handels-
högskolan i Stockholm. I en minnesteckning från 1991 har han åberopat Carl Björk-
bom, överbibliotekarie vid Kungliga tekniska högskolans bibliotek och Baudes chef 
från 1954, som ett avgörande inflytande under sin tidiga bibliotekariekarriär. Särskilt 
Björkboms tankar om hur den vetenskapliga informationsprocessen kunde förbättras 
och rationaliseras med tekniska hjälpmedel, ofta framförda vid ”undervisnings-

                                                           
11 Ottervik (1967), s. 12.  
12 Willers (1965), s. 663ff. 
13 Peter Berry, ”Besök av våra f.d. överbibliotekarier”, Blink 1985: september, s. 206. 
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tillfällen” vid fikabordet, hade gjort djupa intryck på den unge Baude.14 Tillsammans 
med kollegan Lars-Erik Sanner hade Baude lagt upp planer på framtida chefskarriärer 
där dessa idéer kunde omsättas i praktik. 

 Baudes erfarenheter från specialbibliotek som KTH:s och 
Handelshögskolans hade lett honom till insikten att dessa hade 
en avgörande fördel framför de stora universitetens allmän-
bibliotek ifråga om användarservice. Medan specialbiblioteken 
kunde erbjuda en långtgående kundanpassad service, behövde 
allmänbibliotekens av nödvändighet vara mer generell. Med sam-
lingar koncentrerade till större bibliotek blev också det fysiska av-
ståndet mellan bibliotek och användare ofta avsevärda vid ett 
större lärosäte, vilket inte främjade bibliotekets nyttjandegrad. 
Baudes tanke var därför att i Linköping skapa ett allmänbibliotek 
med specialbibliotekets fördelar. De tre huvudsakliga målen blev 
1) att samlingarna skulle utnyttjas bättre än vad som var fallet på 
andra svenska forskningsbibliotek, 2) en höjd servicenivå och 3) 

en rationellare hantering.15 
Ett exempel på rationellare hantering var frånvaron av institutionsbibliotek, som 

på många äldre lärosäten stod för en betydande andel av de samlade biblioteks-
resurserna. Nackdelen med denna modell var enligt Baude att den medförde ”dålig till-
gänglighet, onödiga dubbleringar och ökade administrativa kostnader”.16 Om istället 
all biblioteksservice vid högskolan kanaliserades via den centrala biblioteks-
organisationen skulle samlingarna kunna utnyttjas på ett effektivare sätt var tanken. 
Var servicegraden tillräckligt hög fanns heller inga incitament för institutionerna att 
upprätta egna bibliotek, vilket i slutändan skulle vara till gagn för lärosätet som helhet 
både avseende resursutnyttjande och samlingarnas tillgänglighet. Vid biblioteket in-
rättades även en särskild institutionstjänst för litteraturinköp till institutionerna, som 
innebar att även dessa bokbestånd blev registrerade och sökbara i bibliotekets katalog 
även om de inte fysiskt fanns på plats i biblioteket. 

En annan faktor som spelade en roll vid biblioteksorganisationens utformning var 
att institutionerna vid högskolan i Linköping skulle bli förhållandevis stora och spänna 
över flera ämnen. Dessutom måste biblioteket förhålla sig till att högskolan från starten 
inte skulle vara samlad på en enda plats utan finnas utspridd i ett antal olika lokaler 
runt om i staden.17 Av detta blev någon form av decentraliserad biblioteksorganisation 
en naturlig följd.18  

                                                           
14 Hans Baude, "Radarpar?", i: Bibliotek, tradition och utveckling: festskrift till Lars-Erik Sanner den 
18 januari 1991 (Stockholm: Stockholms universitetsbibliotek, 1991), s. 4f. 
15 Berry (1985), s. 206. 
16 Hans Baude, ”Allmänt om verksamheten”, i: Linköpings högskolas bibliotek, Verksamhetsberättelse 
1971/72 (Linköping, 1972), s. 2. 
17 Birgitta Bergdahl, ”Linköpingsmodellen: erfarenheter av en organisation och dess utveckling”, i: 
Bibliotek, tradition och utveckling: festskrift till Lars-Erik Sanner den 18 januari 1991 (Stockholm: 
Stockholms universitetsbibliotek, 1991), s. 129f. 
18 Berry (1985), s. 207. 

 
 
Bild 3 Hans Baude, mannen 
bakom Linköpingsmodellen. 

Foto: okänd. 
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”Linköpingsmodellens” främsta kännetecken var att det inom ramen för en central 
biblioteksorganisation upprättades ett antal ämnesspecialiserade och relativt själv-
ständiga kvartersbibliotek. Öppna samlingar – det vill säga att användarna själva fick 

botanisera bland hyllorna – var ett annat inslag, vilket 
hade införts vid Umeå universitetsbibliotek men vid 
den här tiden ännu var en nymodighet vid svenska 
forskningsbibliotek.  

Linköpingsmodellens styrka låg i att kvarters-
bibliotekens service skulle kunna skräddarsys i en 
nära dialog med användarna och att personalen skulle 
ges möjlighet att specialisera sig på ämnesspecifika re-
surser och därmed kunna erbjuda en hög service-
nivå.19 Det fanns ändå ett antal funktioner, såsom för-
värv, katalogisering, administration och vaktmästeri, 
som ansågs lämpligast att samla vid ett central-
bibliotek. Mer traditionell var en uppdelning av verk-
samheten i en inre tjänst och i en yttre dito, den senare 
i form av kundtjänsten vid kvartersbiblioteken.   

Baude insåg även att införandet av ADB (Auto-
matisk databehandling eller IT med dagens termino-
logi) hade potentialen att förbättra bibliotekets service 
och möjliggöra rationaliseringsvinster. Kvarters-
bibliotekens samlade bestånd skulle i enlighet med 
Linköpingsmodellen betraktas som en gemensam re-
surs, men detta skulle i praktiken fungera endast med 
hjälp av en datoriserad katalog där bibliotekens böcker 
kunde lokaliseras. År 1971 startade i Linköping 

försöksverksamhet med LIBRIS, ett biblioteksdatasystem som vid den här tiden ut-
vecklades av Statskontoret och som utlovade att fylla denna funktion. 

 
Linköpingsmodellen diagnostiserad 
Mot slutet av 1970-talet, efter ungefär tio års verksamhet, var tiden inne för att ut-
värdera Linköpingsmodellen. Under den nye överbibliotekarien Kari Marklund, som 
hade tillträtt 1978 sedan Baude återvänt till Stockholm för ett nytt chefsuppdrag – 
överbibliotekarie vid Karolinska institutets bibliotek – anlitades en extern konsult för 
att utreda bibliotekets organisation. Utredningens syfte var även att utgöra grund för 
fortsatt utveckling av verksamheten.20   

Thomas Danborg från firman Synergikonsult erhöll uppdraget och slog i sin utvär-
dering fast att  

 
Linköpingsmodellen kan dels ses som en organisk anpassning till framväxten av 
Linköpings universitet och dess stegvisa uppbyggnad, där universitetet startade 

                                                           
19 Hans Baude, ”Linköpingsmodellen”, Bibliotekariesamfundet meddelar 1972:2, s. 3. 
20 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1978–1979 (Linköping, 1979), s. 1. 

Bild 4 Guide från sent 1970-tal med en 
teckning som illustrerar bibliotekets 

organisation. 



15 
 

som filial med senare allt fler utbildningslinjer. Dels är det frågan om en med-
veten strävan att tillhandahålla service så nära brukarna som möjligt med hänsyn 
till vad som är tekniskt/ekonomiskt möjligt.21 
 

Det var således en blandning av förbestämda planer och gradvisa anpassningar som 
lett fram till Linköpingsmodellen enligt konsultens analys. Danborg kunde även spåra 
Hans Baudes stora inflytande för hur organisationen kommit att utformas:  
 

Många, särskilt bland dem som arbetat länge inom biblioteket, berömmer den 
förre chefen för hans förutseende och målmedvetenhet, speciellt när det gäller 
faktorer som den tekniska hjälpmedelsutvecklingen, insatser inom användar-
undervisningens område och den policy som utvecklades med kvartersbibliotek 
nära brukarna samt inte minst förmågan att dra till biblioteket nya resurser vid 
budget- och anslagsframställningar.  
 

Men det hade också framkommit kritik mot Baudes ledarskap gällande ”toppstyrning 
och att det brustit i intern informationsgivning och ömsesidig kommunikation”.22 

De lärdomar Marklund drog av utredningen var bland annat att ”det fanns ett revir-
tänkande, att det var dåligt med information mellan avdelningarna, att personal-
politiken var ryckig och arbetssituationen stressig”.23 Det fanns alltså all anledning att 
börja se över bibliotekets organisation. 

Danborgs huvudförslag för att utveckla Linköpingsmodellen var att införa ett ökat 
kostnadsmedvetande och en förbättrad kund- och marknadsanpassning. En över-
gripande åtgärd för att uppnå detta var att ”den traditionella uppdelningen av 
personalen i en inre och en yttre tjänstegrupp måste tonas ned”.24 

 
Linköpingsmodellen modifierad 
Danborgs utredning ledde inte till några omedelbara åtgärder för att ändra på biblio-
tekets organisation. Det gick dock inte att blunda för att förutsättningarna för 
Linköpingsmodellen hade förändrats på avgörande punkter sedan starten. Lärosätet 
hade sedan 1975 status av universitet och hade växt betydligt sedan det inrättades. Med 
högskolereformen 1977 hade lärarutbildningarnas bibliotek inkorporerats som 
kvartersbibliotek i universitetsbibliotekets organisation; ytterligare ett bibliotek, det 
vid Institutionen för Tema, startade 1981. LiUB hade blivit mottagare av pliktexemplar 
1979. Trots nya uppgifter och en utspridning av verksamheten på fler kvartersbibliotek 
än vad som ursprungligen hade planerats hade personalstyrkan inte ökat från det sena 
1970-talet till 1980-talets mitt. Endast tre av de nu nio kvartersbiblioteken hade fler än 
tre anställda, vilket innebar att flera av biblioteken saknade de resurser som krävdes 
för att fungera självförsörjande på det sätt som Linköpingsmodellen förutsatte.25 

                                                           
21 Thomas Danborg, Utvärdering och utveckling av Linköpings universitetsbibliotek: en 
diskussionspromemoria 1979-05-27, s. 4. 
22 Danborg (1979), s. 6. 
23 Berry (1985), s. 208. 
24 Danborg (1979), s. 30. 
25 Bergdahl (1991), s. 132. 
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En annan faktor som hade ändrat på förutsättningarna var teknikutvecklingen. 
LIBRIS hade inte kunnat leva upp till alla de förhoppningar man i Linköping ursprung-
ligen hade knutit till systemet, men den tekniska utvecklingen inom biblioteksvärlden 
hade gjort betydande framsteg sedan det tidiga 70-talet. Vissa organisationsidéer som 
inte hade varit möjliga att förverkliga på grund av att de tekniska förutsättningarna 
inte förelåg när biblioteket grundades fanns det nu förutsättningar för att omsätta i 
praktik, till exempel att förlägga huvuddelen av katalogiseringsarbetet till kvarters-
biblioteken snarare än centralt.26 

Birgitta Bergdahl, överbibliotekarie från 1984 efter att Marklund flyttat till Lunds 
universitetsbibliotek, insåg att det var dags att reformera LiUB:s organisation. Under 
1985 inleddes arbetet med att ta fram ett antal handlingsprogram rörande utveckling 
på dator-, ekonomi- och personalområdet. Sammantaget utmynnade detta i ett förslag 
på ny organisationsmodell. Utgångspunkten för modellen var målsättningarna att 1) 
uppnå större flexibilitet för ett bättre utnyttjande av befintliga resurser, 2) ett större 
kundinflytande, 3) förbättrad service och 4) kompetensutveckling för personalen. 

Enligt den genomförda analysen krävdes för att uppnå dessa mål större enskilda 
enheter inom organisationen. De olika kvartersbiblioteken inordnades därför i fyra 
ämnesinriktade kundtjänstenheter:  

 
• Lärarutbildningarna  
• Teknik/naturvetenskap  
• Humaniora/samhällsvetenskap och Tema 
• Medicin/vård/hälsa  

 
Varje enhet fick ett gemensamt ansvar för beställning och katalogisering av böcker, 
samt för låne- och referensservice. För varje kundtjänstavdelning inrättades också ett 
kundråd med företrädare för lärarkåren, forskarna och studenterna. Inom biblioteks-
organisationen utsågs ett antal funktionsansvariga med uppgiften att svara för 
kvalitetsutveckling inom hela organisationen inom områdena låne- och informations-
service, katalogisering, undervisning, dokumentationsservice och förvärv.27   

Den nya organisationsmodellen infördes successivt från och med den 1 juli 1986. I 
februari 1987 införde universitetsstyrelsen också en ny finansieringsmodell för 
biblioteket. Enligt denna skulle, med undantag av ett basanslag för bibliotekets 
administration, tekniska service, pliktleveranshantering och datadrift, från och med 
nu fakulteter och grundutbildningsområden betala för sin biblioteksservice. På detta 
sätt kunde ”kunderna” i en förhandlingssituation påverka ambitionsnivån på den 
service deras respektive område erhöll från biblioteket. Internt introducerade 
Bergdahl ett arbete med så kallad nollbasbudgetering, vilket innebär att varje 
utgiftspost i alla delar av verksamheten prövas systematiskt. 

  

                                                           
26 Birgitta Bergdahl, ”Nya Linköpingsmodellen: om organisationsförslaget”, Blink 1986: januari, s. 15. 
27 Bergdahl (1991), s. 135. 
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Birgitta Bergdahl menade att med införandet av 
den nya organisationen reformerades men bibehölls 
Linköpingsmodellen.28 Grundtanken med kvarters-
biblioteken – specialiserad service och en nära relation 
till användarna – kan sägas ha befästs med om-
organisationen 1986, bland annat med ett mer uttalat 
kundfokus och nya former för kundinflytande. 
Omorganisationen fick även som effekt att den polära 
relationen mellan inre och yttre tjänst mildrades.29 Det 
blev nu vanligare med så kallad jourtjänstgöring där 
även personal från inre tjänst deltog i kund-
tjänstarbetet och vice versa. Linköpingsmodellen var 
därmed – åtminstone tills vidare – räddad. 

  

                                                           
28 Birgitta Bergdahl, ”Till biblioteksnämndens ledamöter”, Ett steg framåt – Linköpingsmodellen i 
framtiden: ett förslag till organisationsutveckling vid universitetsbiblioteket i Linköping 1986-04-17. 
29 Intervju med Marianne Plymoth & Ann Dagnell 2014-02-12. 

Bild 5 Birgitta Bergdahl var 
överbibliotekarie vid tiden för LiUB:s 
omorganisation 1986. Foto: okänd. 
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LiUB och LIBRIS  
 

Peter Igelström 

I Linköpings universitetsbiblioteks historia spelar LIBRIS en alldeles unik roll, liksom 
vice versa. LIBRIS, en förkortning av Library Information System, känner vi idag som 
Sveriges nationella bibliotekskatalog. En första skiss över systemet presenterades 1969 
i ett betänkande från den av Universitetskanslerämbetet tillsatta kommittén för ADB i 
forskningsbibliotek. Utvecklingsarbetet av det som kom att bli LIBRIS anförtroddes 
Statskontoret med direktören Ingvar Lindberg i spetsen och representerar ett första 
steg i datoriseringen av de svenska forskningsbiblioteken.  

Linköpings högskolas bibliotek (LiHB) blev genom sin status som försöksbibliotek 
för LIBRIS under 1970-talet känt som ett modernt spjutspetsbibliotek. Denna ställning 
sågs inte med blida ögon inom alla delar av den svenska biblioteksvärlden där det ännu 
förekom en utbredd skepsis mot att introducera datorer i biblioteksarbetet. 

 
Försöksverksamheten vid LiHB 
Statskontoret fick 1967 av regeringen det dubbla uppdraget att utreda forsknings-
bibliotekens inre organisation och frågan om användning av tekniska hjälpmedel i 
biblioteksarbetet.30 Det senare uppdraget resulterade i planer för ett så kallat 
funktionsintegrerat bibliotekssystem som skulle omfatta ”rutiner för sökning, förvärv, 
katalogisering, periodicakontroll och lån samt produktion av olika typer av kata-
loger”.31  

Den främsta vinsten med ett sådant system var att de anslutna biblioteken skulle 
kunna dela på katalogiseringsarbetet, vilket skulle innebära en betydande rationali-
sering. Primärkatalogisering av utländskt material skulle bara behöva utföras av det 
bibliotek som först gjorde förvärvet medan resterande LIBRIS-bibliotek endast skulle 
behöva registrera sitt bestånd, så kallad sekundärkatalogisering. I nästa steg skulle 
LIBRIS integreras i ett globalt nätverk av olika söksystem, förses med avancerade sök-
funktioner och kunna användas för fjärrlånehantering och lokal låneregistrering. 

Att just LiHB valdes ut för försöken med LIBRIS berodde delvis på att biblioteket 
var nyetablerat och därmed hade ett hanterbart bokbestånd att arbeta med. Dock ut-
trycktes kritik från andra universitetsbibliotek där man tyckte att valet var olämpligt 
eftersom Linköpings högskolas bibliotek varken var ett etablerat allmänbibliotek eller 
ett utpräglat specialbibliotek, och därför inte representativt.32 

                                                           
30 Lena Olsson, Det datoriserade biblioteket: maskindrömmar på 70-talet, Linköping Studies in Arts 
and Science 121, Diss. (Linköping: Linköpings universitet, 1995), s. 91. 
31 Marianne Sandels, LIBRIS – Library information system: en presentation av de svenska 
forskningsbibliotekens datasystem (Stockholm: Kungliga biblioteket, 1975), s. 7. 
32 Olsson (1995), s. 118. Enligt Marianne Hällgren var kommentarer som ”Jaja, ni har ju ingenting” 
vanliga från kollegor i bibliotekssverige på 1970-talet. Intervju med Marianne Hällgren 2017-06-07. 
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LIBRIS utvecklades av Statskontoret i samarbete med företaget Data-Saab. Ett första 
systemförslag presenterades i Linköping i mars 1970.33 Vid Linköpings universitets-
bibliotek finns tre skisser bevarade från detta skede i LIBRIS tillblivelse, nedtecknade 
på Frimurarhotellets brevpapper. Två av dokumenten är daterade, det ena den 1 okto-
ber 1970 och det andra den 1 februari 1971. Det första, som är signerat Ingvar Lindberg, 
beskriver flödet i LIBRIS, från import och katalogisering i databasen, och vidare i olika 
utprodukter i form av magnetband, hålkort och pappersutskrifter (Bild 1). 

Ansvarig för LIBRIS-verksamheten vid Linköpings högskolas bibliotek blev Arne 
Sträng. År 1970 hade han tillsammans med H. Peter Hallberg handplockats från Upp-
sala universitetsbibliotek till poster som avdelningschefer på det nya högskole-
biblioteket. Sträng har i en intervju berättat att han hamnade inom detta gebit i egen-
skap av ”gammal katalogräv” och inte därför att han besatt några särskilda tekniska 
kunskaper. Vid LiHB blev han av överbibliotekarien Hans Baude utsedd till chef för 
katalogiseringsverksamheten, vari bibliotekets hela ADB-verksamhet ingick och som i 
det här skedet var liktydigt med försöken med LIBRIS. Genom LiHB:s ställning som 
försöksbibliotek blev Sträng i den svenska biblioteksvärlden känd som ”Mr. LIBRIS”.34 
Den beslutande rollen över LiHB:s medverkan i projektet hade dock hela tiden över-
bibliotekarien.35  

Inmatningen i databasen inleddes under 1971, först i Linköping och senare även på 
Kungliga biblioteket och Kungliga tekniska högskolans bibliotek i Stockholm. I början 
skedde inmatning av data med hålremsstans av typen Facit 6210. Apparaten har be-
skrivits som ”en vanlig elektrisk Facit skrivmaskin med viss extrautrustning, med vars 
hjälp man får det man skriver inkodat som hålkombinationer i en pappersremsa”.36 

Remsan användes sedan för att mata in kataloguppgifterna i datorn. Personal från 
LiHB deltog i utbildningar i Statskontorets regi för att lära sig tekniken och 1971 blev 
”stansbiträde” en förekommande yrkestitel i rullorna.37 Marita Wessman var den på 
biblioteket som bäst behärskade denna procedur.38 

I mars 1972 började man även med terminalbaserad registrering i LIBRIS.39 Under 
flera år fortgick dock inmatningen med stans parallellt.40 Som centraldator för system-
et hade valet fallit på en Saab-dator som placerades vid Östergötlands läns landstings 
datacentral i Linköping, lokaliserad till B-huset i högskolans lokaler på Valla. Datorn 
hade dock en så begränsad kapacitet att endast 20 terminaler kunde anslutas. Till 
personalen vid de olika LIBRIS-anslutna bibliotekens frustration låg kommuni-
kationen mellan terminaler och centraldator ofta nere. 

Försöksverksamheten med LIBRIS kom att påverka både arbetsrutiner och organi-
sation vid Linköpings högskolas bibliotek. Exempelvis blev det en tätare integration 

                                                           
33 Hans Baude, ”Linköpings högskolas bibliotek – LiHB: nuläge och framtidsperspektiv, Tidskrift för 
dokumentation 1972:2, s. 34. 
34 Arne Sträng, intervju från 2007 av Anna Orrghen, medie- och kommunikationsvetenskap, 
Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola, Stockholm, s. 8. 
35 Olsson (1995), s. 100. 
36 ”Vad händer? Librisprojektet”, Bibliotekariesamfundet meddelar 1971:1, s. 10. 
37 Linköpings högskolas bibliotek: verksamhetsberättelse 1969/70–1970/71 (Linköping, 1971), s. 15. 
38 Intervju med Bo Jernberg och Pia Milberg 2013-06-14. 
39 Baude (1972), s. 34. 
40 Hans Baude, ”LIBRIS i verkligheten: försöken i Linköping”, Biblioteksbladet 1975:14, s. 259. 
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mellan förvärv och katalogisering än vad som tidigare hade varit möjligt. Hans Baude 
förklarade i en artikel i Biblioteksbladet 1975 att katalogiseringen ”börjar med inlägg-
ande av en förvärvspost i LIBRIS”.41 Organisatoriskt fick LIBRIS som konsekvens att 
överbibliotekarien 1972/73 inrättade en ”integrerad storavdelning” för inre tjänst om-
fattande både förvärvs- och katalogiseringsrutiner.42 H. Peter Hallberg utsågs till av-
delningschef. Dessutom skulle den datoriserade katalogen fungera som en samman-
hållande länk för det decentraliserade systemet med kvartersbibliotek. 
 

 
Bild 6 Ingvar Lindberg, Inger Melin och Hans Baude i samband med en LIBRIS-demonstration 1972. Foto: okänd. 

LiHB i rampljuset 
Demonstrationer av datasystemet var ett återkommande inslag vid LiHB under 1970-
talets första år. Sträng erinrar hur delegationer från dåvarande Sovjetunionen och 
Tjeckoslovakien, samt Bulgarien, Rumänien och Frankrike kom till Linköping för att 
studera den nya tekniken.43 På programmet i Statskontorets demonstration den 24–
28 januari 1972 stod katalogisering med hålremsstans och via textskärm direkt till LIB-
RIS. Det var första gången denna typ av utrustning demonstrerades i LIBRIS-samman-
hang. Dessutom visades olika systemkomponenter som ännu bara fanns på ritbordet, 
bland annat hur LIBRIS skulle kunna kopplas upp mot andra sök- och biblioteks-

                                                           
41 Baude (1975), s. 259. 
42 Linköpings universitetsbibliotek, överbibliotekarien, Vissa erfarenheter av försök med 
sammanhållen förvärvs- och katalogiseringsavdelning 1977-05-26. 
43 Sträng (2007), s. 10. 
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system och den planerade lånerutinen där en ”ljuspenna för läsning av identitetsdata” 
användes.44 

Det var lite ”show” över det hela, berättar Inger Melin, som då var provanställd på 
LiHB och senare under året blev chef för bibliotekets kansli och tekniska tjänst. ”Hela 
bibliotekssverige var inbjudet. Vi satt där vid olika stationer och tyckte att det var lite 
kul”.45 Marianne Hällgren (då Nolstedt), som hade anställts vid LiHB i juni 1971, deltog 
i en demonstration av den LIBRIS-anslutna låneterminalen. För att visa hur utlåning i 
LIBRIS skulle kunna gå till hade man registrerat några böcker och låntagarposter i 
systemet. En ansluten elektronisk läspenna, även kallad ljuspenna, skulle användas 
och hade precis hämtats från USA. Riksbibliotekarien Uno Willers skulle vara med och 
få se lånefunktionen demonstrerad. Men systemet ville inte fungera. Teknikerna 
trodde sig ha lokaliserat felet, men pennan fungerade ändå inte. Just innan den rull-
stolsburne riksbibliotekarien rullade in hade man lyckats lösa problemet. Willers och 
de andra observatörerna kunde nu häpna över framtidens teknik.46  

När en PR-bild skulle tas året innan hade någon fungerande ljuspenna ännu inte 
funnits till hands. I det läget fick en lödkolv fungera som ersättning, avslöjar Marianne. 
”Det var ändå ingen som hade sett en läspenna, så det spelade ingen roll”.47 

 

 
Bild 7 Marianne Nolstedt lånar ut en bok i LIBRIS med hjälp av en elektronisk läspenna.  

Eller är det en lödkolv? Foto: Jan Olsson. 

Vid sidan av LIBRIS visades även annan spjutspetsteknik. På programmet i januari 
1972 stod en demonstration av LM Ericssons bildtelefon. Via bildtelefoner anslutna 
med koaxialkablar kunde två personer på ett sätt som påminner om dagens video-
samtal kommunicera med varandra från två olika platser i B-huset.  
 

                                                           
44 ”Preliminärt program för presentation av LIBRIS”, LiH meddelar 1971/72:9, s. 5. 
45 Intervju med Inger Melin 2018-04-19. 
46 Jfr Olsson (1995), s. 105. 
47 Intervju med Marianne Hällgren 2017-06-07. 
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LIBRIS II och III 
Den första versionen av LIBRIS ersattes sommaren 1975 med LIBRIS II. Den nya 
versionen sammanföll med införandet av de nya katalogiseringsreglerna och anpass-
ningen av systemet efter MARC-formatet. Tanken var nu att de anslutna biblioteken 
fullt ut skulle kunna katalogisera online. Lanseringen av LIBRIS II, ”Dagen K” kallad, 
blev uppskjuten flera gånger och innebar till slut inte den onlinekatalogisering på bred 
front som hade utlovats. 

Detta blev dock fullt ut möjligt när LIBRIS III lanserades 1980. Vid denna tid var 
21 forskningsbibliotek anslutna till systemet. Med version III hade LIBRIS fått sin de-
finitiva form som samkatalog och tankarna på ett integrerat bibliotekssystem hade 
övergetts definitivt.48 Systemet kördes nu på en IBM-dator placerad vid Datamaskin-
centralen för administrativ databehandling (DAFA) i Stockholm som kunde hantera så 
mycket som 150 terminaler utplacerade på de olika anslutna biblioteken. 

En begränsning med det tidiga LIBRIS var att det saknades en funktion för att göra 
ämnessökningar. Författare och titel utgjorde de enda sökbara fälten, vilket gjorde 
LIBRIS till ett beläggningshjälpmedel snarare än ett sökverktyg. Ämnessökning i data-
basen blev möjligt först 1985 med hjälp av IR-systemet IMDOC (Industrimatematiks 
dokumenthanteringssystem), som var ganska svårhanterligt och knappast anpassat 
efter vanliga biblioteksanvändare. 

Eftersom LIBRIS saknade en funktion för ämnesvisa sökningar kunde terminalerna 
vid LiHB:s kvartersbibliotek endast användas som ersättning för alfabetiska kort-
kataloger. Det var alltså nödvändigt att även hålla sig med systematiska kortkataloger. 
På Centralbiblioteket i B-huset på Campus Valla upprätthöll man också en fullständig 
alfabetisk katalog.49 Data från LIBRIS var inledningsvis dock inte bara en ersättning 
för kortkataloger utan användes också för produktion av katalogkort och för kataloger 
i formatet mikrofiche.   

 
Erfarenheter av LIBRIS 
Pia Milberg och Bo Jernberg har båda arbetat med katalogisering på LiUB sedan mitt-
en av 1970-talet och har mycket att berätta om denna period. De två LIBRIS-terminal-
erna återfanns i ett fönsterlöst rum mitt i Centralbibliotekets lokaler i B-huset. Efter-
som LIBRIS bara var tillgängligt ett begränsat antal timmar varje dag var man som 
katalogisatör tvungen att boka in sig för att få tillgång till terminalerna. Inmatningen 
skedde från särskilda blanketter med olika kataloguppgifter som man först fyllde i. In-
matningen skedde nu via terminaler av märket Incoterm (Bild 9). ”Det var vit text på 

                                                           
48 Olsson (1995), s. 186. 
49 Denna överfördes 1980 till Humanistiska biblioteket i D-huset. Se Linköpings universitetsbibliotek: 
Verksamhetsberättelse 1980–1981, Linköpings universitetsbibliotek, publikation nr 29 (Linköping, 
1981), s. 11. 
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grön botten”, berättar Bo Jernberg om terminalerna, som inte var särskilt uppskattade 
arbetsredskap bland katalogisatörerna.50 

Synen på LIBRIS skilde sig ganska 
mycket åt mellan de olika universitets-
biblioteken. I Linköping, betonar Pia 
och Bo, var LIBRIS intimt förbundet 
med bibliotekets organisation och blev 
ett självklart hjälpmedel i den dagliga 
verksamheten. Så var det dock inte på 
de andra universitetsbiblioteken. Me-
dan man i Linköping matade in mer 
material i LIBRIS-databasen än vad 
som gjordes vid något annat bibliotek, 
tog det lång tid innan övriga biblioteks-
sverige riktigt accepterade LIBRIS. 
Högskolebiblioteket i Linköping var, 
såsom Lena Olsson konstaterat i sin av-
handling om LIBRIS, det som bäst mot-
svarade Statskontorets modell av ett 
datoriserat och rationellt organiserat 
forskningsbibliotek.51 

 Bodil Gustavsson, en annan av 
bibliotekets katalogisatörer, hade an-
ställts på LiHB i februari 1972. I en in-
tervju med Anna Orrghen, Södertörns 
högskola, har hon berättat att det var en 

hel del diskussioner med de andra LIBRIS-biblioteken kring LiHB:s låga 
katalogiseringsnivå. När de nya gemensamma katalogiseringsreglerna infördes 1974 
motsvarade de poster man i Linköping dittills hade lagt in i LIBRIS inte de nya kraven. 
Vid LiHB katalogiserade man på en miniminivå eftersom man var beroende av att 
snabbt få in sitt bestånd i databasen. ”Man hade rätt att ha en lägre ambitionsnivå på 
registreringen, man behövde inte ha så utförlig information som de här traditionella 
universitetsbiblioteken tyckte att man skulle ha”.52 

Olika motstridiga uppfattningar om LIBRIS ledde bland annat till heta debatter i 
bibliotekspressen. Framför allt Tore Hagström, Uppsala universitetsbibliotek, var en 
oförtruten kritiker av LIBRIS-projektet.53 I en serie artiklar i Biblioteksbladet 1973–
1979 kritiserade han projektet för att inte ha levererat vad som utlovats och för att vara 
alltför kostsamt. Bodil Gustavsson, som ersatt Sträng som katalogiseringsansvarig vid 
                                                           
50 Intervju med Pia Milberg & Bo Jernberg 2013-06-14. 
51 Olsson (1995), s. 125. 
52 Bodil Gustavsson, intervju från 2007 av Anna Orrghen, medie- och kommunikationsvetenskap, 
Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola, Stockholm, s. 6. 
53 Se bl.a. ”En gräsrot ser på LIBRIS”, BBL 58(1973), s. 237–240, ”Varför jag grubblar över LIBRIS”, 
BBL 59 (1974), s. 229–232 och ”Nya tankar om LIBRIS”, BBL 1979:1, s. 6–7. Se även Bodil 
Gustavsson, ”Att samsas i en samkatalog: om katalogiseringssamarbete på 1970- och 2000-talet”, i: 
Att bryta ny marc: LIBRIS 40 (Stockholm: Kungl. Biblioteket, 2012), s. 90–99. 

Bild 8 Katalogisering i LIBRIS förbereddes med hjälp av 
blanketter med förifyllda kataloguppgifter. 
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LiUB, gav i sin replik ”Andra tankar om LIBRIS”, publicerad i Biblioteksbladet 1979, 
uttryck för den mer positiva inställningen till samkatalogen i Linköping. Bland annat 
konstaterade hon där att 

 
Linköpings universitetsbibliotek är kanske lika lite som Uppsala det mest repre-
sentativa LIBRIS-anslutna biblioteket. Men då Tore Hagström från Uppsala 
länge uttalat sina tankar är det kanske dags att synpunkter från Linköping också 
kommer fram. (Sanningen ligger väl som vanligt någonstans mittemellan.)54 
 

Även i Linköping var de driftmässiga problemen med LIBRIS dock bekymmersamma 
och att systemet inte motsvarade förväntningarna gav upphov till besvikelse. Enligt 
Statskontorets ursprungliga planer skulle ju även lån- och förvärvsfunktioner så små-
ningom utvecklas. Men LIBRIS blev aldrig något annat än ett system för katalogisering 
och samsökning av böcker. ”Ett gräsligt bedrägeri” kallade Hans Baude denna kurs-
ändring.55 
 
LIBRIS fortsatta utveckling 
Driftansvaret för LIBRIS överfördes från Statskontoret till Kungliga biblioteket 1977 
och Delegationen för teknisk och vetenskaplig informationsförsörjning (DFI) fick an-
svaret för den fortsatta systemutvecklingen. När DFI lades ner 1988 övertogs detta an-
svar formellt av BIBSAM.56 

För Linköpings universitetsbibliotek fortsatte LIBRIS att vara ett viktigt hjälp-
medel. Därför kom det som en chock när systemet avgiftsbelades 1981. Missnöjet från 
LiUB:s sida gick inte att ta miste på, här formulerat av dåvarande överbibliotekarie 
Kari Marklund: 

 
Avgiften infördes endast ett år efter att LIBRIS III tagits i drift och var i strid med 
de förespeglingar som gavs under utvecklingsarbetet. För Linköpings uni-
versitetsbibliotek fick detta svåra ekonomiska konsekvenser. Kostnadsökning-
arna första året blev 170%.57  
 

Marklund framhöll vidare att de eventuella besparingar ett bibliotek kunde göra på att 
fullt utnyttja LIBRIS inte gällde för LiUB, som redan från början tagit ut alla tänkbara 
rationaliseringsvinster innan avgiften infördes. År 1987 uppgick LiUB:s årliga kostnad 
för LIBRIS till 850 000 kronor, vilket var mer än ett helt lokalt bibliotekssystem be-
räknades kosta i drift.58 

LIBRIS förblev avgiftsbelagt fram till 1997, då regeringen meddelade att 30 miljo-
ner kronor avsattes för att göra LIBRIS avgiftsfritt och öppet tillgängligt på webben. 

                                                           
54 Bodil Gustavsson, ”Andra tankar om LIBRIS”, Biblioteksbladet 1979:7, s. 126. 
55 Berry (1985), s. 206. 
56 Kjell Nilsson, ”LIBRIS som jag minns det: spridda hågkomster från fyra årtionden”, i: Att bryta ny 
marc: LIBRIS 40 år: en jubileumsskrift (Stockholm: Kungliga biblioteket, 2012), s. 29. 
57 Kari Marklund, ”Förord”, i: Inger Helldén, Lokal produktion av katalogkort med mikrodator: 
systembeskrivning, Linköpings universitetsbibliotek, publikation nr 38 (Linköping, 1983). 
58 Birgitta Bergdahl, ”Rapport från ADB-gruppen”, Blink 1987: februari, s. 23. 
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Tio år senare lanserades det nya sökgränssnittet LIBRIS Webbsök. Med införandet av 
LIBRIS Voyager 2001 fick katalogisatörer en ny katalogiseringsklient att arbeta i.  

Sett ur ett längre perspektiv, går det att på något sätt sammanfatta hur 
katalogiseringsarbetet har förändrats sedan 1970-talet? Bo Jernberg konstaterar: 

 
Det är inte lika petigt längre. I början om man skulle ändra ett litet kommatecken 
eller stavfel så bad man hövligt om tillåtelse att göra detta i någon korrespondens. 
Numera ändrar man och så är det bra med det. Det har att göra med alla 
inmatchningar som man gör utifrån, så det går inte att upprätthålla ”hög katalog-
estetik”, som någon har benämnt det, att det ser exakt likadant ut. Det är inte 
rimligt att ha en sådan nivå.59 
 

Idag är LIBRIS alltjämt ett oundgängligt hjälpmedel i många delar av biblioteks-
arbetet, även om det bara är ett av flera viktiga system vid Linköpings universitets-
bibliotek. Från att ursprungligen ha intagit en särställning i LIBRIS-projektet är LiUB 
numera bara ett i raden av LIBRIS-bibliotek, som idag även innefattar åtskilliga folk-
bibliotek. 

Arbetet med katalogisering i LIBRIS utvecklas hela tiden. År 2017 infördes det nya 
katalogiseringsregelverket RDA (Resource Description and Access) och 2018 ersattes 
Voyager av en ny webbaserad katalogiseringsklient. MARC-formatet lämnas och 
övergång sker till en helt ny databasmodell som ett led i att bygga framtidens kataloger 
som bygger på nätverk av relationer och länkad data. Detta kommer bland annat att 
innebära att poster i LIBRIS i framtiden blir synligare i Google och andra sökmotorer. 
På så vis kan man säga att den gamla visionen om LIBRIS som en del i ett globalt 
informationsnätverk går i uppfyllelse.  

                                                           
59 Intervju med Pia Milberg & Bo Jernberg 2013-06-14. 
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Från datorisering till digitalisering 
 
Peter Igelström 
 
I oktober 1985 avrapporterade Kerstin Fridén i Linköpings universitetsbiblioteks 
personaltidning om det nyligen avslutade LIBCEPT-projektet. Projektets syfte hade 
varit att utveckla ett datorbaserat lånesystem genom att överföra poster från LIBRIS 
direkt till en lokal databas. Databasen skulle successivt byggas upp genom att ”knycka” 
eller genskjuta poster i LIBRIS varje gång en användare sökte i den lokala katalogen 
efter en bok som fanns i bibliotekets samlingar. I projektet hade förutom LiUB även 
Örebro högskolas bibliotek, Handelshögskolans bibliotek, Luleå högskolas bibliotek 
och Studsvikbiblioteket deltagit. Medel hade erhållits från Delegationen för teknisk 
och vetenskaplig informationsförsörjning (DFI) och en engelsk konsult hade anlitats 
för att arbeta med programvaran. 

Trots stora ansträngningar kunde LIBCEPT-projektet inte krönas med framgång. 
En av stötestenarna var att få programmet som skulle fånga in LIBRIS-posterna att 
fungera. Enligt den analys som gjordes var den viktigaste anledningen till projektets 
misslyckande svårigheten att sammankalla de berörda parterna, utspridda som de var 
i flera städer i två länder. Kerstin Fridén summerade lärdomen av LIBCEPT-projektet 
med ”att det minsann inte alltid går att realisera goda idéer”.60  

Trots projektets misslyckande är LIBCEPT ändå ett bra exempel på den rad av 
datoriseringsinitiativ som gjordes vid Linköpings universitetsbibliotek under 1980-tal-
et. Denna utveckling hade startat redan med LIBRIS i början av 1970-talet, men det är 
från och med omkring 1980 som datorer introducerades på bred front i allt fler delar 
av verksamheten. Idag har datoriseringen efterträtts av en alltmer långtgående digital-
isering. Denna begreppsförskjutning fångar ett centralt inslag i bibliotekens utveckling 
från 1980-tal till 2010-tal. 

  

1980-talets datorisering 
Under 1970-talet hade den överordnade visionen om forskningsbibliotekens dator-
isering antagit formen av ett integrerat bibliotekssystem som skulle omfatta 
katalogiseringsfunktioner, förvärvsfunktioner, fjärrlånefunktioner, sökmöjligheter 
och en lånefunktion. När LIBRIS blivit verklighet hade det dock bara omfattat en del 
av dessa funktioner och i början av 1980-talet hade flera svenska forskningsbibliotek 
börjat titta på andra alternativ, varav LIBCEPT hade varit ett. Decenniet blev en 
nyckelperiod i datoriseringen av forskningsbiblioteken. Vid Linköpings universitets-
bibliotek togs en rad system i drift med avsikten att underlätta enskilda arbetsmoment 
och rutiner. Till skillnad från 1970-talets vision om ett integrerat bibliotekssystem var 
det nu mikrodatorbaserade dellösningar som gällde.  

Under 1980–81 togs ett rapportregistreringssystem fram kallat MIS (Mannys in-
formations-system). Manny Jägerfeld, student vid universitetets systemvetenskapliga 
                                                           
60 Kerstin Fridén, ”Vad blev det av LIBCEPT?”, Blink 1985: oktober, s. 227. 
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linje, hade utfört programmeringen som sitt examensarbete på utbildningen. Syftet 
med MIS var att underlätta för bibliotekets personal att belägga och lokalisera en viss 
rapport, vilket tidigare ofta inneburit stora svårigheter enbart med hjälp av den in-
formation låntagarna kunde lämna om det arbete de sökte. Jägerfeld beskrev problem-
atiken i en rapport från 1981: 

 
Ibland visste man vilken institution som kunde ha utgett den, när ungefär 
rapporten gavs ut, vad den handlade om, vad någon författare hette i förnamn, 
att rapporten var tjock och blå eller att Folke Filbyter var tryckt på baksidan. All 
den informationen var värdelös för en beläggning av rapporten i det gamla 
systemet.61 
 

Ett egenutvecklat förvärvssystem, BokOrienterat BeställningsSystem (BOBS), hade ut-
vecklats på ett liknande sätt och användes för att omvandla utskrifter i MARC-format 
från LIBRIS till beställningsbrev färdiga att skickas till leverantören.62 Systemet, som 
började tas fram våren 1981 och driftsattes under 1982, kördes på en ABC 80, en dator-
modell från företaget Luxor. Även BOBS program gjordes av en student vid system-
vetenskapliga linjen, Bo Gustafson.63 Systemet fick därför internt även heta ”Bosses 
beställningssystem”.  
 

 
Bild 9 Personalen vid LiUB var bekanta med datorterminaler sedan 1970-talet.  

Här en Incoterm-terminal, sent 1970-tal. Foto: okänd. 

Till raden av egenutvecklade dataprogram kunde 1982 även tillfogas ett system för 
framställning av katalogkort. Systemet konverterade poster från LIBRIS till katalog-
kortsformat. Programmet hade skrivits i språket BASIC och kördes på en ABC 800, 

                                                           
61 Manny Jägerfeld, Vetenskapliga rapporter, MIS och systemanalys, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation 28, (Linköping, 1981), s 13. 
62 Bo Gustafson, Dokumentation av BOBS – ett bokorienterat beställningssystem, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 31 (Linköping, 1982). 
63 Linköpings universitetsbibliotek: verksamhetsberättelse 1980–1981, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 29 (Linköping, 1981), s. 13. 
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ytterligare en Luxordator; företaget innehade i början av 80-talet cirka 80 procent av 
den svenska mikrodatormarknaden.64 AFRIKA (Automatiska fjärrlånerutiner i ett 
kraftfullt arrangemang) var ett fjärrlånesystem som driftsattes under 1984. Detta hade 
sprungit ur projektet Bättre förvärvsbeslut med datorstödda fjärrlånerutiner och 
kördes på två separata persondatorer av typen Ericsson STEP 1, den ena för inmatning 
av beställningar och den andra för registrering av utlån. Eftersom en nätverks-
anslutning mellan de båda datorerna saknades använde man sig av disketter för 
kommunikationen mellan dem. Systemet rönte en viss uppmärksamhet även inter-
nationellt och beskrevs i en artikel i tidskriften Interlending and Document Supply 
från 1985.65 

 Ännu förekom dock en påtaglig ambivalens kring bibliotekens datorisering – och 
samhällets över lag. Bo Jernberg minns från tiden som student vid bibliotekarie-
utbildningen i mitten av 1970-talet att det fanns en utbredd uppfattning bland studie-
kamraterna att datorisering var något 
samhällsfientligt. ”Det skulle vara samarbete 
mellan människor, inte datorer emellan. Det 
var många som hade den åsikten”, säger han.66 
Också vid LiUB var införandet av datorer i 
biblioteksarbetet en omdiskuterad fråga. Inte 
minst diskuterade man vilka eventuella hälso-
effekter arbetet vid terminalerna kunde ha på 
längre sikt. I personaltidningen Blink skojades 
friskt om datorernas intåg. En illustration 
framställde en dator som en obevekligt 
framrullande stridsvagn och i en skämt-
teckning publicerad 1984 dyrkade biblioteks-
personalen sin nya dator men brydde sig inte 
längre om de väntande låntagarna.67 Ett 
centralt tema i diskussionen var i vilken grad 
datorisering och automatisering drevs för sin 
egen skull respektive i vilken utsträckning 
datorerna dikterade arbetet och vice versa.68 År 
1987 kände sig överbibliotekarie Birgitta 
Bergdahl föranledd att argumentera för da-
toriseringens fördelar, då hon citerade Harry 
Järvs ord: ”datorer kan vara dåliga, men för biblioteken är dom bra”.69 

Men vid LiUB fanns otvetydigt ett stort intresse för den senaste tekniken. I decem-
ber 1984 tillsattes en arbetsgrupp för ADB-frågor vars syfte var att bevaka utvecklingen 
                                                           
64 Kari Marklund, “Dimensional flowcharting to improve library performance”, Microcomputers for 
Information Management 2:2 (1985), s. 113. 
65 Stuart J. Ede & Michael L. Wheatly,”The use of microcomputers in interlibrary lending”, 
Interlending and Document Supply 13:3 (1985), s. 67.  
66 Intervju med Bo Jernberg, Anders Fåk & Thomas Trakell 2013-12-11. 
67 ”Framtidsvisionen”, Blink 1984: januari, s. 3. 
68 Peter Berry & Birgitta Olander, ”Diskussion om datorblink”, Blink 1987: februari, s. 57–59. 
69 Bergdahl (1987), s. 23. 

Bild 10 Personaltidningen Blink april 1988 där 
datorernas intåg liknas vid stridsvagnar. Bilden 

tecknades av Charlotte Kroon. 
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på området och diskutera olika lösningar som kunde bli aktuella för LiUB. I gruppen 
ingick bland annat överbibliotekarien, biblioteksingenjören och ytterligare 
representanter för de anställda respektive de fackliga organisationerna.70 ADB-grupp-
en var direkt underställd biblioteksnämnden, bibliotekets dåvarande beslutande or-
gan.71 Thomas Trakell, som var en av ADB-gruppens medlemmar, menar att man i bör-
jan satsade på att automatisera de befintliga manuella rutinerna men inte i särskilt hög 
utsträckning tänkte på hur man med övergången till datorbaserade system kunde för-
ändra själva rutinerna.72 Som exempel nämner han att datorer användes för att produ-
cera analoga katalogkort, istället för att ge tillgång till en datoriserad bibliotekskatalog. 
Men införandet av datorer som hjälpmedel i arbetet var ändå ett första steg i en ut-
veckling som på sikt skulle få långtgående konsekvenser. 

 

Datorbaserad informationssökning 
Datorer hade använts för informationssökning redan under tidigt 1970-tal. Vid Lin-
köpings högskolas bibliotek upprättades en dokumentalistfunktion där sökningar ut-
fördes för forskares räkning. Statens råd för vetenskaplig information och doku-
mentation (SINFDOK) anordnade en dokumentalistutbildning, och till den skickades 
Inger Melin, som då var amanuens vid LiHB, av överbibliotekarien Hans Baude. Efter 
utbildningen blev hon LiHB:s dokumentalist. Hon berättar att man i början främst 
satsade på en tjänst som kallades ”selektiv delgivning av information” (SDI), som inne-
bar att dokumentalisten för enskilda forskares räkning satte upp en sökprofil som se-
dan kördes mot magnetbandslagrad information vid Kungliga tekniska högskolan i 
Stockholm. Sommaren 1972 inleddes även försöksverksamhet med den biomedicinska 
databasen MEDLINE. Under verksamhetsåret 1972–1973 genomfördes i MEDLINE 
378 sökningar vid LiHB, vilket noggrant redovisades i bibliotekets verksamhets-
berättelse.73  

Årsskiftet 1975–1976 hade man tillgång till databaser även inom teknik, natur-
vetenskap och ekonomi och från 1984 inom humaniora och samhällsvetenskap. Data-
basleverantörerna hette Lockheed/DIALOG och ESA/RECON, namn som gav tydliga 
antydningar om deras högteknologiska påbrå. Som dokumentalist var det dock en ut-
maning att behärska samtliga ämnesområden, framhåller Inger. ”Man fick sitta och 
fejka på något sätt att man förstod vad det stod.”74 Lite enklare blev det när ytterligare 
dokumentalister anställdes och man kunde bli mer ämnesspecialiserad. 

Användningen av databaserna begränsades dock av långsamma uppkopplingar och 
höga kostnader. Enligt uppgifter från 1987 kunde en enda sökning i en databas kosta 
allting mellan 100 och 1500 kronor.75 Bo Jernberg, som började på LiUB 1975 och som 
dokumentalist utförde databassökningar, framhåller att detta ställde vissa krav på 
själva sökningarna: ”Man betalade en minuttaxa plus en taxa för varje post man tog 

                                                           
70 Biblioteksnämnden, Linköpings universitetsbibliotek, Tillsättande av arbetsgrupp inom biblioteket 
för ADB-frågor. Beslut 1984-12-03. Dnr BIBL 118/84 A.  
71 Birgitta Bergdahl, ”Överbibliotekariens rader…”, Blink 1989:1, s. 5. 
72 Intervju med Bo Jernberg, Thomas Trakell & Anders Fåk 2013-12-11. 
73 Linköpings högskolas bibliotek, Verksamhetsberättelse 1974–1975, s. 8. 
74 Intervju med Inger Melin 2018-04-19. 
75 Thomas Trakell, “Datorbaserad informationssökning”, Blink 1987: februari, s. 45. 
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fram. Det var inte som vi är vana med nu, att man slänger in någonting och får 50 000 
träffar och sedan bläddrar bland dem.”76  

Förutom att tiden som uppkopplad var dyrbar, kostade alltså varje postvisning ett 
visst fast belopp, vilket var detsamma oavsett om man tog fram samma information en 
eller flera gånger. Det blev därför av vikt att begränsa träffmängderna med hjälp av en 
precist formulerad sökfråga. Träfflistan kunde sedan skrivas ut på plats, men möjlig-
heten fanns även att beställa en mer högkvalitativ utskrift från databasleverantören, 
ofta hemmahörande i Kalifornien eller någon annan avlägsen plats i världen. En vecka 
senare levererades listan med post.  

Under 1980-talet introducerades databaser på CD-ROM. Medan de onlinebaserade 
databaserna främst hanterades av dokumentalisterna, medförde denna nya teknik att 
användarna i större utsträckning själva fick direkt tillgång till sökgränssnitten.77 Efter-
som enskilda sökningar inte kostade pengar blev denna faktor inte längre begränsande 
för användningen. 

Vid sidan av databaserad informationssökning var tryckta bibliografier och olika 
typer av referat- och indexpublikationer alltjämt viktiga arbetsredskap. Current Con-
tents hette en serie veckovis utgivna häften med innehållsförteckningarna ur de viktig-
aste tidskrifterna inom ett flertal ämnesområden. Bibliotekets kortkatalog var likaledes 
ett viktigt hjälpmedel då LIBRIS-terminalerna i början av 1980-talet ännu inte kunde 
användas för ämnesbaserade sökningar. 

 

Vägen till ett lokalt bibliotekssystem 
Vid sidan av förvärvssystemet BOBS fanns vid LiUB ett separat system för periodika-
förvärv, kallat BORST (Bevaknings- och registersystem för tidskrifter). BORST hade 
skapats 1976 med Saab-bibliotekets motsvarande system som modell.78 Under 1985 
togs detta ur drift. Tanken väcktes att ersätta BORST och BOBS med ett helt nytt för-
värvssystem.79 Efter en genomgång av olika alternativ beslöts att en projektgrupp 
skulle titta närmare på det kanadensiska företaget Geacs förvärvsmodul, som var en av 
delarna i ett integrerat bibliotekssystem som ursprungligen hade utvecklats som ett 
lager- och försäljningssystem för apoteksprodukter.80 Förvärvsmodulen bedömdes 
uppfylla de behov som LiUB hade av ett dylikt system och Biblioteksnämnden beslut-
ade därför att upphandling av Geac-systemet skulle inledas. Kontraktet med Geac 
signerades den 18 november 1986.  

Den nya förvärvsmodulen döptes internt till EMIL (Exklusivt om media i Lin-
köping). Ett aber gällde kommunikationen med LIBRIS, som till en början endast 
kunde lösas med ”skärmbildsöverföring” eller ”skärmstöld”. Metoden gick ut på att 
”lura” terminalen genom att beordra en utskrift som i själva verket inte skickades till 
en skrivare utan hamnade i en annan dator.81 

                                                           
76 Intervju med Bo Jernberg, Anders Fåk & Thomas Trakell 2013-12-11. 
77 Thomas Trakell, ”CD-ROM och biblioteken”, Blink 1986: april, s. 96. 
78 Lise-Lotte Thornell, ”BORST och BOBS”, Blink 1984: januari, s. 4. 
79 Inger Helldén, ”Geacs förvärvsmodul”, Blink 1986: maj-juni, s. 116. 
80 Nilsson (2012), s. 26. 
81 Inger Helldén, ”Kommunikation med LIBRIS”, Blink 1986: maj-juni, s. 106. 
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Medan LiUB i fråga om lånesystem alltså inledningsvis var ett av de bibliotek som 
hade satsat på egenutveckling av ett sådant, fanns det andra som valt att upphandla 
system på marknaden. Stockholms universitetsbibliotek (SUB) blev först bland de 
svenska vetenskapliga biblioteken med ett lokalt lånesystem genom att anskaffa Geacs 
lånemodul. Utlåningsmodul och katalog driftsattes där under 1985 och 1986.82 Efter 
att LIBCEPT-projektet avslutats blev denna väg aktuell även för LiUB, som 1987 erhöll 
medel från PKbanken för anskaffning av ett lokalt bibliotekssystem. Banken donerade 
som helhet nära 5 miljoner kronor till Linköpings universitet, varav 1,3 miljoner var 
reserverade för ett nytt biblioteksdatasystem.83 

Under 1988 beslutade en arbetsgrupp inom bibliotekets ADB-grupp i lånesystems-
frågan att rekommendera en riktad upphandling mot Geac.84 Att man redan använde 
sig av systemets förvärvsmodul var en av anledningarna till att även välja lånemodulen. 
Ett annat skäl var att systemet nu var i drift vid SUB och att man gemensamt skulle 
kunna upprätta ett svenskt användarnätverk.85 Vid det första nätverksmötet kom LiUB 
och SUB överens om att samarbeta kring en gemensam operatörsutbildning, använda 
varandras översättningar av ledtexter och kommandon samt gemensamt hitta tekniska 
lösningar som tillät att man körde systemet på persondatorer istället för på terminal-
er.86 

 

Farhågor och möjligheter 
1990-talet var ett årtionde då spelreglerna för bibliotekens verksamhet förändrades i 
grunden. Orsaken till detta i ett ord, stavas internet. Liksom många revolutioner stod 
dess exakta innebörd inte klar från första början. Att biblioteken skulle satsa på web-
ben var inledningsvis ingen självklarhet, kanske var internet när allt kom omkring bara 
en övergående fluga?  

Fokus förskjuts nu alltmer från det som brukar benämnas datorisering, att datorer 
tas i bruk för fler och fler uppgifter, till digitalisering, att information i allt större ut-
sträckning överförs till och produceras i digital form. Begreppet digitalisering har un-
der 2010-talet även kommit att användas i en bredare betydelse, vilken syftar på över-
gången till ett informationssamhälle. Båda dessa betydelser har hög relevans för biblio-
tekens del. Inom biblioteksvärlden i stort kan utvecklingen sägas ha bemötts av en 
blandning av förväntningar och bävan.  

Till att börja med har digitaliseringen inneburit att informationsspridningen inom 
och mellan biblioteken successivt har blivit alltmer IT-baserad. Olika system för 
elektronisk post hade funnits tillgängliga redan på 1980-talet. År 1987 hade LiUB till-
gång till fyra sådana, bland annat ett som hette LMED via LIBRIS.87 Av större betydelse 
för den interna informationsspridningen fick det 1997 implementerade intranätet, som 
väsentligt skulle komma att underlätta samarbete och integration mellan olika avdel-

                                                           
82 Inger Helldén, ”En svensk Geac-användargrupp”, Blink 1988: januari, s. 195. 
83 Blink 1987, s. 144. 
84 Linköpings universitetsbibliotek, ADB-gruppen, Äntligen ett lånesystem vid LiUB: riktad 
upphandling av Geac’s biblioteksdatasystem, Utvärderingsrapport 1988-12-15. 
85 Minnesanteckingar GEAC-projektmöte 1990-01-18 
86 Helldén (1988), s. 195. 
87 Thomas Trakell, ”Elektronisk post inom och utom LiUB”, Blink 1987: februari, s. 43. 
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ningar och kvartersbibliotek. LiUB blev därmed den första enheten på Linköpings 
universitet med ett aktivt intranät. 

Webbaserade tidskrifter började nu göra entré. De tidiga e-tidskrifterna publicera-
des antingen i form av e-postutskick, eller på fasta webbplatser. En av de första 
etablerade vetenskapliga tidskrifter som fanns tillgänglig i en elektronisk version var 
Applied Physics Letters. En förutsättning för att få tillgång till denna var att man hade 
en prenumeration på den tryckta versionen. Den elektroniska versionens största fördel 
var alltså inte att den skulle innebära en kostnadsbesparing utan framför allt de för-
bättrade sökmöjligheterna.88 De ständigt ökande priserna på tidskrifts-
prenumerationer och en hårdare reglering av användningen från förlagens sida kom 
att bli en allt större utmaning för biblioteken. Det var heller inte alla användare som 
accepterade tanken att e-tidskrifterna skulle vara ett fullgott alternativ till tryckta 
publikationer och menade att man ville fortsätta använda tryckta tidskrifter även om 
elektroniska skulle finnas till hands. Forskare varnade för att internet skulle innebära 
en försämring av möjligheterna att kvalitetsvärdera vetenskapliga källor.89  

Likväl blev e-tidskriften snart det dominerande formatet av vetenskaplig tidskrift 
och hade kring år 2000 fått ett allt större genomslag.90 

I december 1994 tillsatte Linköpings universitetsbiblioteks styrelse en ”Internet-
grupp” bestående av nio medlemmar och vars uppgift var att ”bevaka vad som händer 
och sker på Internet-fronten”.91 Gruppen skulle ”informera om Internets möjligheter 
och användningsområden” men fick också ett övergripande ansvar för den utåtriktade 

elektroniskt lagrade informationen 
om universitetsbiblioteket. En första 
hemsida för LiUB lades upp 1996.  
Bibliotekets intresse för webben inne-
bar att man skaffat sig en kompetens 
som ännu inte var allmänt spridd. 
Exempelvis kom personal vid 
Kvartersbibliotek A att undervisa an-
nan universitetspersonal om hur man 
kunde navigera på webben.92 

 Digitaliseringen visade sig således 
inte bara innebära risker för biblio-
tekens verksamhet utan bjöd också på 

nya möjligheter. I december 1995 började Humanistiska biblioteket att låna ut bärbara 
datorer till studenter. Ett elektroniskt förlag, Linköping University Electronic Press, 
inrättades vid Linköpings universitet i april 1996 och skulle sedermera komma att lägg-

                                                           
88 Bo Jernberg, ”Elektronisk version av Applied physics letters”, Blink 1995:3, s. 49ff. 
89 Ingrid Feldt, Krav och förväntningar på Linköpings universitetsbibliotek år 2000: sammanställning 
av intervjusvar och slutsatser 1995-03-13, s. 9f. 
90 Lennart Falklöf, ”Hämta artiklar direkt på nätet”, Lite Nytt 1998:13, s. 3. ”Elektroniska tidskrifter på 
biblioteket”, Lite Nytt 2000:2, s. 5. 
91 ”Internet-grupp bildad”, Blink 1995:1, s. 4, 12. 
92 Intervju med Beatrice Rågård, Anna Bladh & Per Eriksson 2013-06-17. 

Bild 11 Streckkodsmärkning av böcker på 1990-talet. Foto: okänd. 
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as under biblioteket. Ungefär vid samma tid började man på LiUB lägga upp så kallade 
ämnesportaler för att vägleda användarna i olika ämnesrelaterade resurser på internet. 

Under 1990-talet skedde även en trevande start för självservice och förbättrade 
stöldskyddssystem för de fysiska samlingarna. I mitten av 1990-talet restes krav från 
studenter om bättre stöldskydd på kvartersbiblioteken vid LiU och studenttidningen 
Linsen rapporterade om omfattande stölder av kurslitteratur och andra böcker.93 Som 
ett svar på studenternas önskemål installerades stöldskyddsbågar på Humanistiska 
biblioteket och böckerna började magnetmärkas.94 Streckkodsmärkning av biblioteks-
material innebar en förenklad systemmässig hantering och att självutlånings-
automater kunde tas i drift. 

 

Sju nyanser av digitalisering 
Under 2000-talets två första decennier har digitaliseringen haft stor påverkan på 
traditionella bibliotekstjänster, men har också inneburit att biblioteken hittat nya roll-
er och funktioner. Det förstnämnda gäller inte minst i form av en omfattande tillväxt 
av de elektroniska samlingarna, det vill säga e-tidskrifter och e-böcker. År 2001 ut-
gjorde e-resursernas andel av LiUB:s mediakostnader 14 procent, vilka hade ökat till 
hela 76 procent år 2011.95 Medan e-tidskrifterna ganska snabbt kom att ersätta de 
tryckta tidskrifterna inom de flesta forskningsområden, har e-böckerna haft svårare att 
etablera sig som det självklara alternativet. Olika IT-lösningar har även fått stor be-
tydelse för hanteringen av de fysiska samlingarna. LiUB var det första forsknings-
biblioteket i Sverige som började använda RFID (Radio Frequency Identification). Ge-
nom en koncentrerad insats från personalen försågs sommaren 2006 merparten ex-
emplar i bibliotekets samlingar, närmare 425 000 böcker, med RFID-chip.96 RFID-
tekniken har i kombination med utlåningsautomater och återlämningsmaskiner ytter-
ligare underlättat självservice vid lån och återlämning av biblioteksmaterial, och har 
därför karaktäriserats som en mindre revolution. 

Flytande samlingar, att bibliotekets böcker inte har fasta hembibliotek utan stannar 
på det LiU-bibliotek där de återlämnas, infördes i samband med övergången från SAB-
systemet till Dewey decimalklassifikation (DDK) som hylluppställningssystem för 
böcker år 2011.97 Med hjälp av den lokala katalogen eller söktjänsten UniSearch kan 
ett exemplars aktuella placering alltid kontrolleras och sedan beställas till det bibliotek 
låntagaren så önskar. Den främsta effekten av införandet av flytande samlingar är att 
transporterna mellan biblioteken minskat avsevärt.98 

                                                           
93 Anna Preutz, ”Studenter stjäl litteratur”, Linsen 1995:4, s. 4. Sara Löftås Bohlin, ”Stora mängder 
böcker stjäls”, Linsen 1996:3, s. 14. 
94 Lars Svensson, ”Stopp för tjuvar på HB”, Blink 1996:5, s. 114. 
95 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 2011, s. 13. 
96 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 2006, s. 4. 
97 LiUB var ett av de svenska forskningsbibliotek som valde att övergå till DDK efter Kungliga 
bibliotekets beslut om detta. Det systematiska arbetet med att ändra uppställningar från SAB till DDK 
avslutades vid LiUB under 2017, då resterande SAB-uppställda böcker – huvudsakligen lågfrekvent 
utnyttjat material – flyttades till magasin (periodika och skönlitteratur undantaget). 
98 Emma Burman & Christina Brage, “Implementing floating collections: to float or to sink? A case 
study”, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 5 (2016), s. 206. 
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Ett annat område där digitaliseringen fortgått som en förlängning av datoriseringen 
är implementeringen av olika system. I en rapport från 2014 listades 43 olika system 
som personalen vid Linköpings universitetsbibliotek jobbade med i sitt dagliga arbete, 

och detta, konstaterade rapportens för-
fattare, representerade bara ett urval av det 
totala antalet.99 Av dessa klassificerades 31 
som interna system och 12 som externa. 
Datasystemen, som till en början främst ut-
gjorde stödverktyg för personalens arbete, 
har alltmer blivit en avgörande förutsättning 
för användarnas möjligheter att ta del av 
bibliotekets tjänster. Idag sker en stor del av 
interaktionen mellan bibliotek och an-
vändare via webbaserade söktjänster, 
kontaktkanaler som e-post och chatt, bok-
nings- och beställningsformulär, liksom ut-
lånings- och återlämningsmaskiner. För 
biblioteken har detta inneburit att systemens 
funktionalitet blivit av allt större betydelse. 
LiUB startade 2014 därför med användbar-
hetstester av olika webbaserade tjänster med 
syftet att förbättra deras funktionalitet och 
tillgänglighet för användarna. Med hjälp av 
för ändamålet rekryterade testdeltagare, ofta 
studenter, testas olika system genom att låta 
testdeltagaren utföra ett antal uppgifter som 

följs av observatörer på plats och ytterligare personer via fjärranslutning. Genom att 
testdeltagaren uppmanas att tänka högt vid genomförandet av de olika uppgifterna kan 
man identifiera brister i systemen som annars inte skulle ha uppmärksammats.100 

Informationssökning är idag för många synonymt med att googla, vilket i sin tur 
påverkar studenternas förväntningar på de sökverktyg de möter i sina studier. Under 
2010-talet har många svenska forskningsbibliotek skaffat så kallade discoverysystem, 
som tillåter integrerad sökning i bibliotekets katalog och flertalet tillgängliga databaser 
med hjälp av gemensamma sökbara index. För användarna innebär det att man inte 
behöver välja en specifik databas utan kan hitta vad man behöver i en samlad söktjänst 
och sedan länkas vidare därifrån till önskad artikel, rapport eller bok. Discovery-
systemen har i viss utsträckning utformats att efterlikna upplevelsen av att söka i 
Google.101 

                                                           
99 Anna Bladh, Anneli Friberg & Eva Sejmyr, FRONT2014 LiUB: projektrapport, s. 5. 
100 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 2015, s. 6. 
101 Magnus Andersson & Petter Foldevi, ”Det är lite avskräckande innan man har koll”: en 
användbarhetsstudie av discoverysystemet UniSearch, kandidatuppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås 
2016:10, s. 4. 

Bild 12 Återlämnningsmaskin på Vallabiblioteket.  
Foto: Peter Karlsson. 
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Linköpings universitetsbiblioteks första discoverysystem, LiUBSearch, togs i drift 
2008. År 2012 upphandlade man EBSCO:s discoverytjänst, som lokalt döptes till Uni-
Search. Systemet har med hjälp av leverantören genomgått en rad lokala anpassningar 
vad gäller gränssnitt och sökfunktionalitet. Delvis som ett resultat av implement-
erandet av sitt discoverysystem beslöt LiUB år 2015 att avveckla sin dåvarande sepa-
rata onlinekatalog.  

Egenutvecklade system, som var vanligt förekommande under det tidiga 1980-talet, 
har även sett dagens ljus på 2010-talet. Årsskiftet 2013–2014 togs ett nytt fjärrlåne-
system i drift som en ersättning för SAGA-systemet, som höll på att avvecklas i sin 
dåvarande form. SAGA, som var utvecklat vid Karolinska institutets bibliotek, använ-
des av ett konsortium bestående av 13 universitets- och högskolebibliotek i Sverige, 
däribland LiUB som hade anslutit sig 2003. Medan flera tidigare SAGA-bibliotek lade 
ner ett stort arbete på att ta fram helt nya fjärrlånesystem från grunden, valde LiUB en 
mer minimalistisk lösning som byggde på rutiner i LIBRIS fjärrlån i kombination med 
bibliotekets lokala system Symphony. Den bärande idén ”var att inte skapa ett nytt 
gränssnitt för användarna utan istället använda befintliga funktioner”.102  

Mycket av bibliotekets verksamhet har också indirekt berörts av digitaliseringen. 
Inom universitetsvärlden har det blivit vanligt att mäta och utvärdera forskares 
publiceringsproduktivitet med hjälp av bibliometri. Bibliometriska analyser av insti-
tutioner och forskargrupper utförs sedan 2008 vid LiUB med hjälp av citeringsdata 
hämtad från externa databaser och egenutvecklade beräkningsprogram. Arbetet mot 
plagiering, ett ökande problem inom universitetsvärlden, är en annan nisch där biblio-
teket har profilerat sig under senare år, bland annat genom undervisnings- och 
informationsinsatser liksom webbaserade stödresurser. Bibliotekets kompetens inom 
detta område började mer systematiskt byggas upp från slutet av 2008, bland annat 
genom deltagande i Högskoleverkets seminarieserie om plagiering.103 Likaså har LiUB 
liksom många andra universitets- och högskolebibliotek börjat undervisa i och erbjuda 
support för referenshanteringsprogram, det vill säga programvaror som hjälper till att 
organisera dokument och korrekt formatera referenser och litteraturlistor. Det yttersta 
syftet med detta är att höja kvalitén på studenternas examensarbeten. 

 
Nya arenor för forskningsbiblioteken 
En aspekt av digitaliseringen är att biblioteken behövt anpassa sig efter en snabbt för-
änderlig omvärld där deras identitet inte längre är lika självklar som tidigare. Samtidigt 
har detta inneburit att man kunnat vidga sin verksamhet till nya områden. Kommuni-
kationen med användarna får därmed en särskilt betydelsefull roll, vilket idag bland 
annat tar sig uttryck i användarundersökningar i form av enkäter, intervjustudier och 
så kallad UX-metodik104 samt att biblioteken är aktiva på sociala medier. Idag satsar 
flera universitetsbibliotek på digitala labb och så kallade makerspaces, verksamheter 
som på förhand kanske inte har varit självklara att organisera inom bibliotekens ram. 

                                                           
102 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse LiUB 2013, s. 15. 
103 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse LiUB 2008, s. 11. 
104 UX står för User Experience och omfattar olika metoder för att utröna användares känslor och 
attityder till olika tjänster eller produkter. 
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Så har tidigare också varit fallet med numera väletablerade verksamheter såsom biblio-
metri och arbetet mot plagiering.  

Digitalisering är således en utveckling som berör i stort sett samtliga bibliotekets 
verksamheter, något som också satt sina spår i vår inställning till tekniken. Det som 
kanske framför allt skiljer dagens diskussion kring digitalisering från den på 1980-talet 
om datorisering är att vi tar denna utveckling för självklar och given. Under 1980-talet 
kunde man ännu diskutera datoriseringens för- och nackdelar. Någon motsvarande 
diskussion kring digitalisering finns knappast idag, kanske främst därför att olika digi-
tala miljöer numera helt genomsyrar vår vardag. Systemen har blivit en självklar del av 
biblioteksarbetet, och kanske också en del av oss som jobbar i dem. 1980-talet var, kan 
vi i efterhand konstatera, en period då fler och fler arbetsmoment automatiserades, 
vilket inte bara förändrade arbetet utan på sikt också förändrade biblioteken i grunden. 
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KVARTERS- OCH CAMPUSBIBLIOTEK 
Om de olika kvartersbiblioteken vid LiUB, som en gång var 
elva till antalet, om hur LiUB blev studenternas bibliotek och 
hur Linköpingsmodellen med tiden övergavs. 

 

Bild 13 En översikt över LiUB:s kvartersbibliotek från 1996.  



38 
 

Biblioteken på Campus Valla 
 
Peter Igelström 
 
När Linköpings högskolas bibliotek vid starten 1969 inrymdes i den gamla linnefabrik-
ens lokaler på Platensgatan 26 var detta endast en temporär lösning. Nybyggnationen 
på Vallaområdet i början av 1970-talet blev det första steget i att samla högskolans 
verksamhet vid de tekniska och filosofiska fakulteterna på ett campus. Planer fanns 
även att Lärarhögskolans verksamhet på sikt skulle förläggas till Valla.105  

I anslutning till högskolans nya lokaler behövde således även en biblioteksverk-
samhet byggas upp. Ett mindre bibliotek med teknisk litteratur och endast ett fåtal 
läsplatser etablerades i hus A på Valla under 1970 och sommaren 1971 flyttade också 
bibliotekets centrala funktioner från Platensgatan till det nya campusområdet i Lin-
köpings sydöstra del. 

Högskolans lokalmässiga utbyggnad planerades i så kallade lokal- och utrustnings-
program (LUP). LUP-kommittén för Linköping föreslog i februari 1972 ”en lokalmässig 
decentralisering av biblioteksservicen inom Vallaområdet”.106 I de bibliotek som eta-
blerades på Valla finner vi därför de bästa exemplen på Linköpingsmodellens kvarters-
bibliotek. 

 
Biblioteksuppbyggnad på Valla 1971–1980 
Högskolans uppbyggnad på Valla inleddes i början av 1970-talet med tre byggnader, 
från början namngivna enligt principen numrerade kvarter men från och med starten 
av höstterminen 1972 omdöpta till hus A, B och C.  

 
Bild 14 Kartskiss över det till hälften färdiga B-huset publicerad i LiH meddelar 1971/72:1 (s. 5). Notera att huset fortfarande 

går under benämningen Kvarter 2. 

Centralbiblioteket flyttade in i sina lokaler om cirka 2000 kvadratmeter i det som 
då hette kvarter 2, men som snart skulle döpas om till hus B, sommaren 1971. Endast 
omkring halva byggnaden var vid det här laget uppförd och i dess södra del, med utsikt 
mot parkeringen där idag hus Zenit står, flyttade biblioteksorganisationens ledning, 

                                                           
105 Birgitta Wolrath, Lokalprogram för biblioteksorganisationen vid högskolenheten i Linköping (LiH 
bibliotek) 1972-02-01, s. 4. 
106 Wolrath (1972), s. 6. 
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administration, vaktmästeri, förvärvsfunktion, katalogisering, bokvård och fjärrlåne-
verksamhet. Vid flytten omvandlades lokalerna på Platensgatan till ett kvarters-
bibliotek för humaniora och samhällsvetenskap. Då Centralbiblioteket även skulle 
fungera som kvartersbibliotek för forskningsverksamheter och utbildningar förlagda 
till B-huset samlades där den ekonomiska, tekniska och naturvetenskapliga littera-
turen. Bibliotekets placering i byggnadens södra ända uppfattades dock som olycklig 
eftersom den innebar att det hamnade i det som då tillhörde Vallaområdets periferi.107 

Att bygga upp ett tekniskt-naturvetenskapligt bibliotek som motsvarade behoven 
hos den forskning som nu växte fram innebar flera utmaningar. Eftersom bibliotekets 
egna samlingar till en början var blygsamma blev fjärrlåneverksamheten – eller inter-
urbanlån med dåtidens terminologi – omfattande. Därtill gällde det att bygga upp per-
sonalens kompetens kring de referat-, index- och konferenspublikationer som var av 
central betydelse för den tekniska och naturvetenskapliga forskningen.108 
 

 
Bild 15 Centralbiblioteket i B-huset, 1970-tal. Foto: okänd. 

Biblioteket kunde även stå till tjänst med annan service. I det interna informations-
organet LiH meddelar kunde högskolans anställda i september 1971 läsa att en telex 
nu installerats i Centralbiblioteket. Denna användes i första hand för att skicka 
fjärrlånebeställningar till andra bibliotek men var även tillgänglig för anställda som 
behövde skicka meddelanden. En avgift på 50 öre per sändningsminut debiterades för 
den som använde den.109 I september 1972 startade biblioteket även försöks-

                                                           
107 Hans Baude, H. Peter Hallberg & Arne Sträng, Universitetsbibliotek under uppbyggnad: rapport 
från försöksverksamheten vid Linköpings högskolas bibliotek (Uppsala, 1974), s. 11. 
108 Intervju med Marianne Hällgren 2017-06-07. 
109 ”Telex, ändrade kopiepriser, lördagsöppet”, LiH meddelar 1971/72:3, s. 8. 



40 
 

verksamhet med telefax. ”Telefaksimilnätverket” omfattade dock ännu så länge bara 
fem bibliotek i Sverige, Norge, Finland och Danmark.110 

År 1973 inrättades även ett kvartersbibliotek i hus A. Syftet med detta var att betjäna 
Ekonomiska institutionen (EKI) och Institutionen för konstruktions- och produktions-
teknik (IKP). En del av Centralbibliotekets samlingar flyttades till A-huset, som till-
sammans med böcker och tidskrifter från de båda institutionerna kom att utgöra 
stomme i det nya kvartersbibliotekets samlingar. Kvartersbibliotek A (KA) var således 
både ett bibliotek för ekonomi och för teknik. Biblioteket, med lokalytor omfattade 360 
kvadratmeter, öppnade sina portar den 17 december 1973 med formell start den 1 janu-
ari 1974. 

Enligt de ursprungliga expansionsplanerna för Campus Valla skulle ”kvarter 3” vara 
uppfört 1978/79 och i detta ett nytt humanistiskt bibliotek inrymt. Projektet blev dock 
försenat och slutfördes först i juni 1980. Huset hade under tiden istället erhållit be-
teckningen D, eller Dagny efter universitetslektorn i kulturgeografi Dagny Torbrand.  

Humanistiska biblioteket skulle enligt 1972 års lokalprogram vid inflyttningen 
också överta funktionen som centralbibliotek. Sommaren 1980 överflyttades därför ut-
över samlingarna från biblioteket på Platensgatan personal från det tidigare central-
biblioteket i B-huset, som nu omvandlades till Kvartersbibliotek B (KB). Även maga-
sinerad litteratur, referenslitteratur och bibliografier samt kortkatalogen överfördes 
från hus B till det nya biblioteket i hus D.  

Humanistiska biblioteket (HB) förfogade när det flyttade in i D-huset över en lokal-
yta av cirka 3500 kvadratmeter och därutöver 1000 kvadratmeter administrations-
lokaler.111 Detta var dock mindre än vad som ursprungligen hade utlovats, men enligt 
vad som överbibliotekarie Kari Marklund har karaktäriserat som en kupp tillfogades 
biblioteket en entresolvåning, som väsentligt bidrog med ett tillskott av lokalyta. Lär-
domen av detta, enligt Marklund, var att ”mycket händer impulsmässigt”.112  

Jämfört med de mer industriliknande bibliotekslokalerna i B-huset fick de i D-huset 
en mer utpräglat estetisk utformning, bland annat med hjälp av framträdande konst-
verk. Besökare som steg in genom entrédörrarna möttes av Ikaros, ”en skulptural ut-
smyckning i form av flygkroppar och intarsiagolv” av konstnären Eberhard Höll. Verk-
et hade dock tillkommit utifrån ett missförstånd från konstnärens sida, som har berätt-
at att han uppfattat att biblioteket skulle vara tekniskt-naturvetenskapligt.113 I andra 
ändan av lokalen kunde man skåda Nils G. Stenqvists Ancylus, ett verk bland annat 
bestående av runda stenar placerade i en stenkista som skulle erinra om den så kallade 
Ancylussjöns forna strandlinje som ska ha gått alldeles i närheten. Konstnären har där-
med velat uppmuntra biblioteksbesökare till att stanna upp och göra en reflektion över 
tiden och dess gång.114 

 
 

                                                           
110 ”Biblioteket informerar om lån och dokumentation”, LiH meddelar 1972:12, s. 12. 
111 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1979–1980, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 25 (Linköping, 1980), s. 2. 
112 Berry (1985), s. 209.  
113 Eberhard Höll, “Ljusschaktet”, Blink 1990:2, s. 56. 
114 Nils G. Stenqvist, ”Ancylus”, Blink 1990:2, s. 58. 
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Bild 17 Bokvagnar använda vid flytten från B-huset till D-huset 1980. 

Foto: troligen Vit Aspanius. 

 
Bild 18 Vy från Humanistiska bibliotekets entré med konstverket 

Ikaros i förgrunden. Foto: troligen Vit Aspanius. 

Förändringar av verksamhet och organisation 
Redan när de första biblioteken på Valla byggdes upp i början av 1970-talet var den 
tekniska utvecklingen en drivande faktor för hur verksamheten organiserades. 
Exempelvis var tanken att Kvartersbibliotek A skulle klara sig utan en konventionell 
kortkatalog. I verksamhetsberättelsen för 1972–1973 skriver överbibliotekarien Hans 
Baude att ”inom ramen för LIBRIS-projektet kommer för första gången en fullständig 
katalogprodukt i mikroformat att uttagas från bibliotekets magnetbandslagrade 
kataloginformation”.115 KA var det enda kvartersbiblioteket som när det startade inte 
ens hade en kortkatalog över sitt eget bestånd. 

Framväxten av elektronisk publicering och webbens genomslag på 1990-talet inne-
bar genomgripande och snabba förändringar för forskningsbiblioteken. KA investera-
de 1996 i en samling om 600 CD-ROM-skivor med ekonomitidskrifter. Att ha tidskrift-
erna tillgängliga elektroniskt sågs som ett stort framsteg ur sökbarhets- och 
tillgänglighetsperspektiv. Ekonomernas forskarskola IMIE trodde också på idén och 

                                                           
115 Hans Baude, ”Allmänt om verksamheten”, i: Linköpings högskolas bibliotek: 
verksamhetsberättelse 1972–1973 (Linköping, 1974), s. 1. 

Figur 2 Ytterligare en bild från flytten 1980. Rolf 
Ennerberg mottar tidskriftskapsel från en kollega. 
Foto: troligen Vit Aspanius. 

Bild 16 En bild från flytten 1980. Rolf Ennerberg tar 
emot en tidskriftskapsel från en kollega.  

Foto: troligen Vit Aspanius. 
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bidrog med 200 000 kronor för inköpet.116 Föga anade bibliotekspersonal och student-
er att e-publicering via CD-ROM snart skulle vara överspelat av en utveckling mot web-
baserade tidskrifter. 

Kvartersbiblioteken har förstås också behövt anpassa sig efter den omgivande ut-
vecklingen vid LiU som helhet. KB var det av kvartersbiblioteken som servade Insti-
tutionen för datavetenskap (IDA) sedan den tillkommit som den första inom den disci-
plinen i Sverige 1975. Därför blev det också naturligt att Linköpings universitets-
bibliotek fick ett särskilt ansvar för tidskrifter inom datavetenskap och elektronik i det 
under 1990-talet startade nätverket TeknologiBiblioteken, ett samarbete mellan sex 
specialbibliotek med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Även KA kom med tid-
en att få ett breddat uppdrag bland annat som en följd av den 1994 tillkomna 
utbildningen i affärsjuridik. År 1996 fick LiUB status som European Documentation 
Centre (EDC), vilket innebär att det ingår i ett nätverk av bibliotek som erhåller och 
tillgängliggör officiella publikationer från Europeiska unionens publikationsbyrå. Vid 
invigningen i februari 1996 var LiUB det nionde biblioteket i Sverige som erhöll EDC-
status. Samlingen inrymdes i ett särskilt rum på KA och till EDC-bibliotekarie utsågs 
Anna Bladh.117 

Humanistiska biblioteket kom med flytten till Valla 1980 att organisatoriskt inta 
rollen av huvudbibliotek för hela LiUB, men fick därmed också ett breddat kund-
underlag. Under 2003 uppmättes det genomsnittliga besöksantalet på HB till 7500 per 
vecka.118 Trots att det länge varit det största biblioteket vid LiU har det kanske inte 
alltid ansetts leva upp till bilden av ett traditionellt bibliotek för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Här en forskarröst på detta tema från 1980-talet: 
 

Som ett allmänt referensbibliotek och som ett fungerande bibliotek för de stu-
derande duger det utmärkt. Något forskningsbibliotek är det inte. Alltför mycket 
slängs. Man får ibland intrycket att det är viktigare att hålla plats på hyllorna är 
att fylla utrymmena.119 
 

Efter 1986 års omorganisation hade LiUB organiserats i olika ämnesbaserade kund-
tjänstenheter, vilket exempelvis innebar att KA kom att ingå både i enheten Tek-
nik/naturvetenskap och i Humaniora/samhällsvetenskap och Tema. År 2000 
avskaffades kundtjänstenheterna till förmån för en campusbaserad organisation. För 
de Vallabaserade bibliotekens del innebar det att Kvartersbiliotek A och B samt 
Humanistiska biblioteket gjordes till en gemensam avdelning med namnet Campus 
Valla. Helena Wedborn blev Campus Vallas första avdelningschef.120 Själva begreppet 
kvartersbibliotek ansågs vid det här laget överspelat och 2003 utlystes en tävling om 
nya namn på Kvartersbibliotek B och Humanistiska biblioteket. Enligt ett förslag från 
LiUB-medarbetaren Ursula Nielsen döptes Kvartersbibliotek B om till Teknisk-
naturvetenskapliga biblioteket, förkortat TekNat (internt även kallat TB), samtidigt 
                                                           
116 Anika Agebjörn, ”Ekonomitidskrifter på CD-skivor”, Lite Nytt 1996:9, s. 3.  
117 Lennart Falklöf, ”Guldgruva för EU-intresserade”, Lite Nytt 1996:3, s. 2. 
118 Campus Valla 2003: beskrivning över avdelningens verksamhet, s. 8. 
119 ”Tankar om biblioteket”, Lite Nytt 1986:7, s. 14.  
120 Helena Wedborn efterträddes i december 2011 av Christina Brage som ny avdelningschef, som i sin 
tur efterträddes av Ann Tobin i september 2017. 
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som Humanistiska biblioteket blev Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket, 
HumSam.121 
 

 
Bild 19 Humanistiska bibliotekets lånedisk. Foto: okänd. 

Från forskarbibliotek till studentbibliotek 
Centralbiblioteket i B-huset hade när det inrättades 1971 en särskild avdelning med 
kurslitteratur men det var ändå tydligt att studenterna utgjorde en underordnad an-
vändarkategori i förhållande till forskarna. Det något senare tillkomna grannbiblio-
teket i A-huset var i större utsträckning såväl ett forskar- som studentbibliotek. Enligt 
en undersökning från 1983 utgjorde studenterna 49 procent av kundunderlaget vid 
KA:s informations- och lånedisk.122 Motsvarande siffra för KB var 35 procent. Student-
erna var också flitiga nyttjare av bibliotekets kopiatorer och i ett inlägg i personal-
tidningen LiUB-bladet 1978 rapporteras från KA att ”eftersom kopieringen av icke-
biblioteksmaterial antagit sådana proportioner att den klart stör biblioteks-
verksamheten diskuteras också möjligheten att överföra denna typ av kopiering till an-
nan huvudman”.123 

Flera faktorer kom att ändra på bilden av kvartersbiblioteken som huvudsakligen 
forskarbibliotek. Marianne Nordlander, numera Hällgren, var föreståndare på KB un-
der 1970- och 80-talen och överbibliotekarie under 1990- och 2000-talet. Hon ser 
denna utveckling främst som en generationsfråga och framhåller att ”många av de som 
var forskare här på LiU på 70-, 80- och 90-talet kunde ju inte förstå att studenterna 
ville sitta på biblioteket, för det hade inte de gjort själva.”124 Under 1990-talet skedde 
en omfattande tillväxt av antalet studenter och denna studentgeneration, framhåller 

                                                           
121 Helena Wedborn, Avdelning Campus Valla: liten historik på dagen för firandet av avdelningens 
tioårsjubileum 2010-05-06, s. 4. 
122 Linköpings universitetsbibliotek: verksamhetsberättelse 1983–1984, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 42 (Linköping, 1984), s. 11. 
123 ”Hus Adam”, LiUB-bladet 1978:1, s. [1]. 
124 Intervju med Marianne Hällgren 2017-06-07. 
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Marianne, kom att uppfatta studierna mer som ett jobb och biblioteket och andra 
läsplatser på campus fick alltmer en funktion som arbetsplats. Studenterna kom att 
ägna allt mer tid åt att sitta och plugga på biblioteket snarare än hemma i student-
bostaden.  

 

 
Bild 20 Kvartersbibliotek B hade före ombyggnationen i slutet av 1990-talet två våningsplan. 

Foto: okänd. 

Samtidigt har utvecklingen mot elektroniska tidskrifter medfört att forskarna inom 
de tidskriftscentrerade disciplinerna inte längre behöver gå till biblioteket för att läsa 
de senaste forskningsrönen. Tack vare bibliotekets prenumerationer kommer de åt e-
tidskrifterna på sina tjänsterum eller var helst de råkar befinna sig. Det vore förstås för 
mycket sagt att forskarna helt slutat komma till biblioteket, men med den ökande till-
strömningen av studenter har de i den fysiska biblioteksmiljön helt klart fått stå till-
baka som forskningsbibliotekens dominerande användargrupp. 

Eftersom kvartersbiblioteken i stor utsträckning på 1990-talet omvandlats till 
studentbibliotek blev det alltmer angeläget att marknadsföra dem även bland student-
grupper som av tradition inte var de mest flitiga biblioteksnyttjarna, exempelvis den 
tekniska fakultetens studenter. År 2007 blev Teknisk-naturvetenskapliga biblioteket 
en av hållplatserna på faddermottagningarna av nya teknologstudenter. I början av 
höstterminen 2007 välkomnades 700 studenter med en kort biblioteksintroduktion,125 
en tradition som upprepats varje år sedan dess. 

Bilden ser liknande ut för de allra flesta biblioteken vid LiU under 1990-talet och 
idag står studenterna och deras behov i självklart centrum vid planering och utform-
ning av det fysiska biblioteksrummet, vilket bland annat återspeglas i att antalet 
läsplatser idag är större än någonsin tidigare. 
 
Ombyggnationer och sammanslagningar 
Historien om kvartersbiblioteken på Valla är också den om åtskilliga ombyggnationer 
och sammanslagningar. Efter att Humanistiska biblioteket flyttat till D-huset och över-
                                                           
125 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 2007, s. 11. 
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tagit det tidigare Centralbibliotekets roll fanns B-husets bibliotek kvar i sina nu ganska 
överdimensionerade lokaler fram till oktober 1982. En ombyggnation av hus B innebar 
att biblioteket under en längre tid fick inrymmas i tillfälliga lokaler, det så kallade mini-
KB (vilket återuppstod vid en ombyggnation omkring tjugo år senare). I detta kunde 
endast den senaste årgången av tidskrifterna samt en del av bokbeståndet inrymmas 
medan en stor del av samlingarna fick magasineras. 

Vid årsskiftet 1983–1984 flyttade biblioteket in i sina nya lokaler med en yta av cirka 
800 kvadratmeter fördelat på två våningsplan, centralt belägna i B-huset. Verk-
samhetsberättelsen från 1983–1984 kunde rapportera om en väsentligt förbättrad 
situation: 

Det strategiska läget mitt i huset och de fräscha, ändamålsenliga lokalerna har 
redan visat sig ha stor genomslagskraft: biblioteket har vidgat sin kundkrets och 
utlånen har stadigt ökat under våren.126 
 

Under 1992–1993 genomfördes en ombyggnation då en ny läsesal tillkom, låne-
expedition och informationsdisk flyttades och personalen fick nya tjänsterum.127   

Nästa större ombyggnadsfas inföll under perioden kring sekelskiftet 2000. Under 
en ombyggnation åren 1998–2000 ändrades bibliotekets planlösning. Från att tidigare 
ha varit fördelad på två våningar förlades lokalen till ett enda plan. År 2003 konverte-
rades bibliotekets läsesal till att även kunna fungera som undervisningslokal. År 2011 
förminskades och omdisponerades bibliotekets ytor som en kedjereaktion på fram-
förda önskemål om studentkök. Då Institutionen för systemteknik (ISY) behövt avsätta 
möteslokaler för detta ändamål togs delar av bibliotekets yta i besittning som kompen-
sation. Trots en minskning av TekNat:s ytor med 20 procent utökades även vid denna 
ombyggnation antalet läsplatser.128 Bernt Håkansson, som började på KB 1987, erinrar 
att han möttes av ett bibliotek ”med många hyllor och ett fåtal platser att sitta vid”. 
Under hans tid som platschef vid biblioteket hann dock antalet läsplatser utökas rejält. 
TekNat blev successivt en alltmer populär studieplats, inte minst för internationella 
studenter på magisternivå.129   

Lokalerna skulle också komma att utgöra en nyckelfråga vid Kvartersbibliotek A. 
Inflöde av dagsljus saknades inledningsvis helt, taket läckte med resultat att det bilda-
des pölar i lokalen vid nederbörd, och personalen hade sina arbetsplatser ute i bok-
hallen.130 Arbetsmiljön för personal och besökare var således långt ifrån idealisk. 
Hösten 1983 byggdes biblioteket om, vilket ledde till en förbättring av den fysiska mil-
jön.131 Trots det framstod KA:s lokaler och resurser mot slutet av 1980-talet som otill-
räckliga för att tillgodose behoven. Verksamhetsberättelsen för 1989–1990 pekade på 
det skriande behovet av läsplatser: 
 

                                                           
126 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1983–1984, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 42 (Linköping: Linköpings universitetsbibliotek, 1984), s. 12. 
127 Universitetsbiblioteket i Linköping, Verksamhetsberättelse 1992–1993 (Linköping, 1993), s. 17. 
128 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 2011, s. 9. 
129 Intervju med Kristin Krantz 2013-12-11. 
130 Intervju med Beatrice Rågård, Anna Bladh & Per Eriksson 2013-06-17. 
131 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1983–1984, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 42 (Linköping, 1984), s. 12, 18. 
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Det är däremot mycket problematiskt, att universitetet inte heller under detta år funnit 
en långsiktig lösning för kvartersbibliotek A (KA), där situationen nu är ohållbar. Det 
finns allt som allt 32 läsplatser istället för de 200 som med hänsyn till studerande-
underlaget borde finnas enligt gällande (ganska snävt tilltagna) normer. 132 

 

 
Bild 21 Kvartersbibliotek A. Foto: okänd. 

Även bristen på arbetsrum och en underdimensionerad personalstyrka framstod med 
tiden som pressande problem som krävde åtgärd. Beatrice Rågård och Anna Bladh, 
som då tillhörde personalstyrkan på KA, har vittnat om en alltmer ohållbar situation.133 
Diskussioner med EKI och IKP om bibliotekets framtida verksamhet i A-huset ledde 
inte till önskvärda framsteg. Olika planer dryftades, varav den längst framskridna 
gällde en lösning som gick ut på att slå samman KA med KB i en gemensam lokal i hus 
C. Planen kunde dock inte realiseras, bland annat på grund av motstånd från flera insti-
tutioner att behöva offra undervisningslokaler i C-huset.134  Då varken en samman-
slagning eller personalförstärkning gick att få till stånd togs beslutet om nedläggning 
av KA i december 2000.135 Samlingar och personal fördelades under våren 2001 på 
biblioteken i B-huset och D-huset. Till Kvartersbibliotek B överfördes den tekniska 
litteraturen och till Humanistiska biblioteket den ekonomiska.  

Nedläggningen väckte protester från institutions- och studenthåll. Som en 
kompromissåtgärd tillsattes en arbetsgrupp bestående av prefekter, student-
representanter och bibliotekarier för att diskutera utnyttjandet av de tidigare biblio-

                                                           
132 Linköpings universitetsbibliotek: verksamhetsberättelse 1989–1990 (Linköping, 1990), s. 4. 
133 Intervju med Beatrice Rågård, Anna Bladh & Per Eriksson 2013-06-17. 
134 Malin Algotson, ”Tveksamhet kring biblioteksflytt”, Lite Nytt 1997:16, s. 5. 
135 Wedborn (2010), s. 3. 
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tekslokalerna i A-huset. Ett projekt kallat Det virtuella studielanskapet initierades. Det 
gick ut på att skapa webbsidor med biblioteksresurser kopplade till enskilda kurser 
samt att i KA:s tidigare lokaler inrätta en studieverkstad utrustad med datorer, viss 
referenslitteratur, ett urval tidskrifter och dagstidningar. Studieverkstaden skulle vara 
tillgänglig för studenter dygnet runt och två timmar varje dag bemannad av biblio-
tekarier för att på plats även fortsättningsvis kunna hjälpa studenter och anställda med 
informationssökning. Tanken var att skapa en ny sorts arena för interaktion mellan 
kontaktbibliotekarier, studenter och anställda. Studieverkstaden blev dock aldrig den 
mötesplats som man hade hoppats på och var efter en tid helt avvecklad.136 

D-husets bibliotek har genomgått en utveckling där det expanderat både när det 
gäller ytor och avseende samlingar. Efter en utbyggnad av D-huset invigdes en tillbygg-
nad av bibliotekslokalen den 11 september 1998. Tillbyggnaden följdes av en renove-
ring av den äldre delen av lokalen då en stor del av samlingarna magasinerades.137 Om-
byggnationen innebar förutom en utökning av lokalytorna, tillkomsten av nya läsesal-
ar, grupprum och undervisningslokaler samt att bibliotekets entré flyttades mot det 
centrala stråket på Campus Valla, Corson. Nyinvigningen av det ombyggda D-huset 
ägde rum den 17 september 1999. Biblioteket hade med ombyggnationen blivit till 
”hjärtat i nygamla hus D”.138   

 
Bild 22 D-huset utökas med tillbyggnad 1998. Foto: okänd. 

Även om bibliotekets samlingar genom sin ämnesinriktning mot humaniora och 
samhällsvetenskap redan från starten hade en betydande bredd, kom med tiden också 
samlingarna att vidgas ytterligare då flera av de övriga kvartersbiblioteken integrera-
des med HB. Humanistiska biblioteket, från 2003 omdöpt till Humanistisk-samhälls-
vetenskapliga, har genom åren införlivat följande kvartersbibliotek: 

                                                           
136 Anna Karin Malmborg, Det virtuella studielandskapet: en utvärdering av ett projekt vid 
Linköpings universitetsbibliotek, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 2004:33, s. 51. 
137 ”Böcker flyttas till magasin”, Lite Nytt 1998:12, s. 1, Gunilla Pravitz, ”Stora bokflytten har nu 
börjat”, Lite Nytt 1998:14, s. 5 
138 Eva Bergstedt, ”Ett luftigt hus med biblioteket i centrum”, Lite nytt 1999:8. 
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• Beteendevetenskapliga biblioteket när Beteendevetenskapliga institutionen 

flyttade från Sveagatan (via Platensgatan) till Campus Valla 1989. 
• Temabiblioteket lades ner och flyttade till grannen i D-huset 1998. 
• En sedan långt tillbaka planerad flytt av lärarutbildningarna till Valla genom-

fördes år 2000, då Lärarutbildningsbiblioteket och dess personal integrerades 
med HB.  

• När Kvartersbibliotek A stängde 2001 flyttades delar av dess samlingar och per-
sonal till HB.  

• Slöjdbiblioteket, som dessförinnan funnits i anslutning till moderinstitutionen 
på företagsområdet Mjärdevi, införlivades 2004.  
 

I december 2014 slogs slutligen även TekNat och HumSam samman till ett bibliotek i 
D-huset med namnet Vallabiblioteket. Möjligheten att i besparingssyfte samla biblio-
teksverksamheten vid Valla till ett bibliotek hade framförts i början av 1980-talet,139 så 
tanken var långt ifrån ny när dåvarande överbibliotekarie Margaretha Grahn tog detta 
beslut under en ekonomiskt pressad situation 2014.  

År 2017 togs det första spadtaget för ett studenthus som beräknas stå klart under 
2019, och dit Vallabiblioteket då kommer att flytta från sina nuvarande lokaler i D-
huset. De nya lokalmässiga förutsättningarna, och den nya kontexten för verksam-
heten, kommer säkerligen att förändra bibliotekets roll på campus. 
 
Slutet för Linköpingsmodellen 
Linköpingsmodellen gick ut på att erbjuda decentraliserad biblioteksservice vid ett an-
tal kvartersbibliotek inom ramen för en central biblioteksorganisation. En bredare 
analys av orsakerna till att man alltmer gått ifrån denna modell ligger utanför ramarna 
för denna framställning. Den främsta utmaningen med modellen var dock hur man 
skulle klara av att bemanna en utspridd biblioteksverksamhet med begränsade resurs-
er. Att koncentrera servicen till ett färre antal bibliotek har således blivit ett sätt att 
rationalisera verksamheten, åtminstone i ekonomiska termer. Huruvida användarna 
har önskat den centralisering som ägt rum är naturligtvis svårt att uttala sig om. Svaret 
kan säkert variera beroende på vem man frågar. 
 
 

 

  

                                                           
139 Linköpings universitetsbibliotek, Anslagsframställning 1980–1981, bilaga 3. 
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Utbildningssektorns bibliotek 
 
Peter Igelström 

Med Högskolereformen i juli 1977 (H-77) inordnades lärar- och förskollärar-
utbildningarna i högskolan. H-77 innebar även att högskolebiblioteken underställdes 
de lokala lärosätenas styrelser. 

För LiUB:s del innebar det att Lärarhögskolans bibliotek i Linköping, Slöjdlärar-
seminariets bibliotek i Linköping och Förskollärarseminariets bibliotek i Norrköping 
blev en del av dess organisation. Dessa bibliotek skiljde sig på flera sätt från de 
kvartersbibliotek som hade inrättats i början av 1970-talet på Valla. De har bland annat 
beskrivits som mer lika skol- eller folkbibliotek i sina rutiner än de datoriserade 
kvartersbiblioteken i A-huset och B-huset. Studenterna utgjorde deras helt domine-
rande användarkategori.140 

Inom Linköpings universitetsbiblioteks organisation användes ”Utbildnings-
sektorn” eller ”U-sektorn” som gemensam benämning på denna grupp av bibliotek. Till 
U-sektorn räknades även det beteendevetenskapliga bibliotek som hörde till Insti-
tutionen för pedagogik och psykologi, vars upprinnelse var en helt annan än lärar-
utbildningsbibliotekens. 
 
Lärarutbildningsbiblioteket och Norrköpingsbiblioteket 

Med folkskolestadgan från 1842 infördes för första 
gången i Sverige obligatorisk folkundervisning. För 
att utbilda lärare till det nya utbildningssystemet 
etablerades seminarier i stiftsstäderna och i Stock-
holm. I Linköping inrättades ett lärarseminarium 
1843 under domprostens ledning.141 Verksamheten 
var till en början relativt blygsam men fick bättre 
styrfart under 1860-talet då utbildningen förläng-
des till tre år och en ökad statlig kontroll över semi-
narierna infördes.  

Under de första decennierna fick en rad olika 
byggnader runt om i Linköping tjänstgöra som 
seminarielokal. Inledningsvis hade folkskole-
seminariet inhysts i Ljungstedtska friskolan på 
Djurgårdsgatan. Åren 1867–1869 uppfördes den 

första byggnaden som tillkommit i syftet att fungera som lärarseminarium. Byggnaden 
uppfördes på Drottninggatan 14 och hade ritats av Helgo Zetterwall, som idag är mest 
känd för sina genomgripande restaureringar av äldre kyrkobyggnader. Zetterwalls 

                                                           
140 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1983–1984, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation, 42 (Linköping, 1984), s. 11. 
141 Sven Hellström, ”Lärarutbildning i Linköping: en översikt”, i: Lära in lära ut: lärarutbildningen i 
Linköping 150 år (Linköping, 1993), s. 9. 

Figur 3 Helgo Zetterwalls seminariebyggnad på 
Drottninggatan, uppförd 1867-1869. Foto: Peter 
Igelström. 

Bild 23 Helgo Zetterwalls seminariebyggnad på 
Drottninggatan, uppförd 1867–1869.  

Foto: Peter Igelström. 
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seminariebyggnad planerades med en särskild lokal ägnad ”bibliotek och sam-
lingar”.142 Biblioteket hade från början upprättats på enskilt initiativ och sedan under-
hållits med enskilda bidrag. Med hjälp av statsanslag hade det i början av 1900-talet 
kunnat utökas betydligt.143 

Lokalerna på Drottninggatan upplevdes redan i slutet av 1800-talet som otillräck-
liga för seminariets verksamhet. Vid årsskiftet 1926/27 kunde man flytta in i en nyupp-
förd byggnad på Östgötagatan 12, ritad av Ture Ryberg (1888–1961).144 Ryberg var en 
av mellankrigstidens svenska arkitekter som verkade i övergången mellan nyklassicism 
och modernism och blev i synnerhet känd för sina skolbyggnader.145 En glimt av biblio-
teket vid seminariet såsom det tedde sig 1939 kan man få i Håkan Cronsioes film-
dokumentär Där Magistern går i skolan. Bilderna visar ett ”välutrustat” bibliotek med 
bokhyllor fyllda med tjocka volymer. Bibliotekarien Birger Grefbäck presenteras som 
”den som ansvarade för ordning och reda i hyllorna”. Inslaget avslutas med orden: 
”Kanske var det inte så lätt att förstå elevernas val av litteratur, men det var ju inte 
bibliotekariens uppgift. Huvudsaken var att han fick kvitto på utlånade böcker”.146 
 

 
Bild 24 Före detta Lärarhögskolan på Östgötagatan, idag Internationella engelska skolan.  

Foto: Peter Igelström. 

                                                           
142 Åke Alvtegen, ”Var höll vi hus förut?”, i: Glimtar från lärarutbildningen i Linköping 1843–1993, 
sammanställda av Åke Alvtegen (Linköping: Linköpings universitet, 1993), s. 5f. 
143 Agne Hage, ”Några ord om Linköpings Folkskollärareseminarium (1918)”, i: Glimtar från 
lärarutbildningen i Linköping 1843–1993, sammanställda av Åke Alvtegen (Linköping: Linköpings 
universitet, 1993), s. 18. 
144 Åke Alvtegen, ”Här håller vi hus nu”, i: Glimtar från lärarutbildningen i Linköping 1843–1993, 
sammanställda av Åke Alvtegen (Linköping: Linköpings universitet, 1993), s. 24. 
145 Göran Falkenberg, Lars Helin, Jan Lindsten, Daniel Normark & Marie Oscarsson, I skuggan av ett 
boktorn (Stockholm: Hagströmerbiblioteket, 2013), s. 46ff. 
146 Där Magistern går i skolan: en filmrapsodi från Linköpings folkskollärarseminarium, foto och 
regi: Håkan Cronsoie. 
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Lärarseminariet ombildades 1968 till lärar-
högskola, vars främsta konsekvens var att 
forskningsresurser knöts till verksamheten 
och att Skolöverstyrelsen tog över huvud-
mannaskapet.  

Det bibliotek som hörde till Lärar-
högskolan och dess föregångare hade alltså en 
lång historia innan det 1977 omvandlades till 
kvartersbibliotek inom LiUB med namnet 
Lärarutbildningsbiblioteket (LB). Personalen 
omfattade vid övergången en bibliotekarie, en 
biblioteksassistent, en assistent och en 
bibliotekstjänsteman.147  

Också vid förskollärarutbildningen på 
Fotbollsgatan 2 i Norrköping fanns ett biblio-
tek som i och med H-77 inrättades bland 

LiUB:s kvartersbibliotek. Förskollärarutbildningen hade sina rötter i en utbildning till 
kindergartenlärarinna som hade tillkommit kring sekelskiftet som den första i sitt slag 
i Sverige. Utbildningen hade drivits av Fröbelinstitutet mellan 1909 och 1949, då den 
kommunaliserades. Skolöverstyrelsen hade varit huvudman mellan 1963 och 1977. 

Innan biblioteket vid Institutionen för förskollärarutbildning blev en del av LiUB 
med namnet Norrköpingsbiblioteket (NB) hade det saknat en tjänstgörande biblio-
tekarie. I november 1977 inrättades en bibliotekarietjänst på halvtid. Uppgiften för Maj 
Klasson sedan hon tillträtt på denna post blev att med knappa resurser bygga upp verk-
samheten till ett fungerade kvarters-
bibliotek inom LiUB:s organisation. 
Biblioteket tjänade vid den här tiden cirka 
500 personer vid förskollärarutbildningen 
och mer än 700 studenter vid fristående 
kurser.148 

Ett samarbete mellan Utbildnings-
sektorns bibliotek för att samordna in-
köpen av litteratur kom snart igång, vilket 
vidareutvecklades till en stödgrupp för 
biblioteken inom sektorn. Gruppen hade i 
början av 1980-talet möten ungefär två 
gånger varje månad.149 Ett av syftena med 
att upprätta ett antal kundtjänstenheter 
vid LiUB:s omorganisation 1986 var att 
åstadkomma bärkraftigare enheter än de i 
                                                           
147 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1977–1978, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 17 (Linköping, 1978), s. 1. 
148 Maj Klasson, Högskolebibliotek i förändring, Diss. Lund, Studia psychologica et paedagogica LXXI 
(Malmö: Gleerup, 1984), s. 131. 
149 U-sektorns budgetgrupp, U-sektorn: underlag för budgetarbetet 1981/1982, s. 4. 

Figur 5 Interiör från Lärarutbildningsbiblioteket. 1990-tal. 
Foto: Rolf Ennerberg. 

Figur 4 Barnboksavdelningen på 
Lärarutbildningsbiblioteket. Foto: Rolf Ennerberg. 

Bild 25 Barnboksavdelningen på Lärarutbildnings-
biblioteket. Foto: okänd. 

Bild 26 Interiör från Lärarutbildningsbiblioteket.  
Foto: okänd. 
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många fall underbemannade kvartersbiblioteken. U-sektorbiblioteken LB, NB och ISL 
(senare SB) kom i den nya organisationen att utgöra kundtjänstenheten Lärar-
utbildningarna. Därmed fanns en större personalpool att spela med, vilket ibland 
kunde lösa akuta bemanningsproblem. 

Lärar- och förskollärarutbildningsbibliotekens samlingar hade delvis ett annat fok-
us än de som fanns på de andra kvartersbiblioteken. Läromedel, barnböcker och 
populärlitteratur var litteraturtyper som normalt inte togs in på kvartersbiblioteken 
men var viktiga resurser på lärarutbildningarna, där man behövde tillgång till ett be-
stånd som i någon mening återspeglade hela samhället.150 Syftet med den anskaffade 
populärlitteraturen var dock inte att den skulle fungera som förströelseläsning. Snar-
are handlade det om att tillhandahålla ”skräplitteratur” för att kunna ”visa på av-
skräckande exempel”, enligt en utredning om U-sektorn från 1987.151 Kännetecknande 
för lärarutbildningsbibliotekens förvärv var också att man i regel köpte in fler exemplar 
av varje titel än vad som var brukligt inom LiUB och att Bibliotekstjänsts listor flitigt 
användes som inköpshjälpmedel av bibliotekens personal.152 

Ett problem som i synnerhet drabbade Utbildningssektorns bibliotek var att Lin-
köpingsmodellen föreskrev att man i möjligaste mån skulle undvika ”onödiga” 
dubbleringar, det vill säga att en viss litteratur skulle ha sin hemvist på bara ett av 
kvartersbiblioteken. U-sektorbibliotekens inträde i organisationen hade till viss del 
rubbat på denna modell då deras användare i mångt och mycket hade behov av samma 
litteratur, vilket ibland kunde leda till diskussioner sinsemellan om vilket av biblio-
teken som skulle erhålla pliktexemplaren, som LiUB blivit mottagare av 1979.153  

 Med sina förhållandevis gamla anor hade både biblioteket vid Lärarhögskolan och 
det vid förskollärarutbildningen i Norrköping äldre litteraturbestånd från tiden innan 
de blev en del av LiUB. Det vid Lärarhögskolan kunde med hjälp av ett stipendiebidrag 
inventeras under 1983/84. De gamla volymerna hade länge förvarats på skolans vinds-
utrymme, vilket knappast var lämpligt som bokmagasin. Bland fågelspillning och 
damm lyckades man dock rädda ett antal titlar som var i så pass gott skick att de kunde 
inkorporeras i universitetsbibliotekets samlingar.154 Detta äldre material är idag inte 
minst intressant ur ett utbildningshistoriskt perspektiv. En av Lärarhögskolans gamla 
luntor, K. Bormanns Schulkunde für evangelische Volksschullehrer (1862), som 
införskaffats av C. L. Anjou, lärarseminariets rektor 1864–1896, kan exempelvis ses 
som ett uttryck för det preussiska inflytandet på det svenska utbildningsväsendet 
under 1800-talet.155 

                                                           
150 Intervju med Rolf Ennerberg, Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. 
151 Maj Klasson, BV/U-sektorns lokala och (inter)nationella roll idag och i framtiden? : en 
utvärdering av bibliotekssektorn för beteendevetenskap och undervisningsyrken vid Linköpings 
universitet 1987-01-30, s. 31. 
152 Intervju med Rolf Ennerberg, Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. 
153 Intervju med Marianne Plymoth & Ann Dagnell 2014-02-12. 
154 Intervju med Rolf Ennerberg, Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. Se även 
Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1983–1984, Linköpings universitetsbibliotek, 
publikation nr 42 (Linköping, 1984), s. 13. 
155 Sven G. Hartman och Sven Nilsson, ”Seminaristerna”, i: Lära in lära ut (Linköping, 1993), s. 60. 
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Vad kännetecknade då 
Lärarhögskolan som arbets-
plats? Lena Hansen Trakell, 
som började på LB 1994, berät-
tar att hon särskilt uppskattade 
det nära samarbetet och den 
sociala samvaron med lärare 
och annan personal. Tidigare 
LB-medarbetare erinrar gärna 
den tilltalande fysiska miljön 
på Östgötagatan: Rybergs ståt-
liga seminariebyggnad, äppel-
trädgården och det årliga 
stämningsfulla luciafirandet. 
”Det var en väldigt trevlig 
atmosfär på Lärarhögskolan”, 
minns Marie Wiberg.156 

En annan aspekt av arbetet vid lärarutbildningsbiblioteken rapporteras av 
Christina Demel vid Norrköpingsbiblioteket, som berättar att ”man var aldrig riktigt 
ledig”.157 Som bibliotekarie blev man ständigt ansatt med frågor från personalen på 
institutionen och under lunch och håltimmar kom strida strömmar av studenter till 
biblioteket för att söka information och hitta den litteratur man behövde för att lösa 
sina uppgifter.  

I slutet av 1970-talet började inrättandet av mediotek (senare kallat mediatek) vid 
lärarutbildningarna att diskuteras. En referensgrupp för medioteket på Östgötagatan 
tillsattes 1981 med Gunnel Nilsson, föreståndare på LB, som sekreterare. De främsta 
skälen som åberopades för ett mediotek i referensgruppens yttrande var det ökade in-
slaget av självständigt arbete för studenterna och en ökad förekomst av ämnes-
övergripande projekt inom lärarutbildningarna. Orsaker till denna utveckling var en 
krympande ekonomi i högskoleutbildningen och därmed en reducerad volym lärarledd 
undervisning samt att den nya läroplanen Lgr 80 betonade grupp- och projektarbeten 
och kunskaper om bild- och ljudmedier.158 För bibliotekens del skulle detta innebära 
en utvidgad funktion som medieverkstad och utlåningscentral för A/V-media. Efter en 
långdragen utredningsprocess förverkligades mediateket vid LB först 1993.159 Utlåning 
av bandspelare, videoboxar, kameror och TV-apparater blev nu ett betydande inslag i 
personalens arbetsuppgifter. 

I fråga om kataloger och datautrustning låg U-sektorbiblioteken steget efter 
kvartersbiblioteken på Valla. LB datoriserades under sommaren 1992 men bristfälliga 
datakommunikationer utgjorde länge ett problem i lokalerna på Östgötagatan.160 

                                                           
156 Intervju med Marie Wiberg, Eva Larsson & Evy Boström Ohlsson 2013-10-02. 
157 Intervju med Christina Demel 2017-12-19. 
158 Medioteket Östgötagatan 12: Referensgruppens yttrande 1 1982-05-19, s. 1. 
159 Universitetsbiblioteket i Linköping: Verksamhetsberättelse 1992–1993 (Linköping, 1993), s. 20. 
160 Universitetsbiblioteket i Linköping, Verksamhetsberättelse 1991–1992 (Linköping, 1992), s. 1. 
Intervju med Rolf Ennerberg, Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. 

Figur 6 En böckerna som härstammar från lärarseminariet: den romerske 
författaren och politiken Ciceros brev, som länge utgjorde en hörnsten i 
latinundervisningen . Foto: Peter Igelström. 

Bild 27 Bok härstammande från lärarseminariet: utgåva med den romerske 
författaren och politiken Ciceros brev, som länge utgjorde en hörnsten i 

latinundervisningen. Foto: Peter Igelström. 
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Långt innan H-77 sattes i verket hade det funnits planer på en flytt av Lärar-
högskolan. Byggnadsstyrelsen hade av Kungl Maj:t i ett beslut från den 29 juni 1970 
fått i uppdrag att projektera för en nybyggnad av Lärarhögskolan på Vallaområdet.161 I 
lokalprogrammet för Linköpings högskolas bibliotek från 1972 talas om ”en enhet för 
de beteendevetenskapliga ämnena i anslutning till lärarhögskolans byggnad i kvarteret 
6”.162 När detta kvarter väl stod färdigt skulle det vara under namnet hus Key. Lärar-
utbildningarnas omlokalisering till Valla genomfördes sommaren 2000, men utan att 
vare sig ett separat lärarutbildningsbibliotek eller en planerad biblioteksläsesal 
inrättades i Key-huset.163 LB:s personal och samlingar integrerades istället med 
Humanistiska biblioteket (HB) i det intilliggande hus D.   

Farhågor att det skulle uppstå en ”vi och dom”-känsla mellan LB-personalen och 
HB-personalen hade förekommit inför flytten men infriades lyckligtvis inte.164 Vissa 
arbetssätt som var inarbetade bland bibliotekarierna på Lärarhögskolan, såsom att 
man undervisade två och två, bibehölls efter att man kommit till Valla.  

Även i Norrköping skedde en utveckling mot en koncentrering av biblioteks-
verksamheten. LiU:s rektor Anders Flodström lanserade sin vision om ett samlat cam-
pus i staden. ”Det var jättekul att höra, för då förstod man ju att det skulle bli ett nytt 
bibliotek och man skulle få vara med om att skapa något nytt”, berättar Christina Dem-
el. I samband med Campus Norrköpings tillkomst gick NB 1998 samman med det 1992 
inrättade Norrköpingsbiblioteket teknik (NBT).   

 
Slöjdbiblioteket  
Ett slöjdseminarium startade i Linköping 1960, vilket hade sina rötter i en slöjdskola 
vid Nääs strax utanför Göteborg som hade inrättats på 1870-talet. En del böcker från 
Nääs tillsammans med samlingar från Kvinnliga folkskoleseminariet, vars lokaler på 
Linnégatan slöjdseminariet övertog när det flyttade till Linköping, utgjorde stommen 
i bibliotekets bestånd. Biblioteket sköttes vid denna tid av teckningslärarna Ove Nåbo 
och Jan Sjögren.165 

Slöjdlärarseminariet blev Institutionen för slöjd och hantverk (ISL) när det in-
ordnades i universitetets organisation. Biblioteket hade till en början status av 
institutionsbibliotek men bemannades av personal från universitetsbiblioteket två 
dagar i veckan och stod under övrig tid öppet utan bemanning. Under 1980-talet 
arbetade personal från LiUB med att bygga upp bibliotekets samlingar, först Ursula 
Nielsen, som 1985 också upprättade en bibliografi över ett urval av Slöjdbibliotekets 
samlingar.166 Hon efterträddes av Katarina Lewis. Biblioteket innehöll ”förmodligen 
landets bästa samling slöjdlitteratur” enligt Lars Johnsson, metodiklektor vid 
institutionen, som citerades i universitetstidningen Lite Nytt 1986.167 
                                                           
161 Wolrath (1972), s. 4. 
162 Wolrath (1972), s. 6. 
163 Långt framskrivna planer på en läsesal skrotades strax innan flytten. Intervju med Rolf Ennerberg, 
Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. 
164 Intervju med Rolf Ennerberg, Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. 
165 Ann-Katrin Perselli, Kort om Slöjdbibliotekets historia. 
166 Ursula Nielsen, Slöjdlitteratur, Linköpings universitetsbibliotek, publikation nr 43 (Linköping, 
1985). 
167 ”Tankar om biblioteket”, Lite Nytt 1986:7, s. 14. 
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De till en början mycket begränsade lokalerna utvidgades 1987.168 Biblioteket be-
stod nu av två sammanhängande rum och ett mindre kontor, vilket tillät en viss tillväxt 
i samlingarna. Textillärarutbildningens tillkomst 1988 föranledde en uppbyggnad av 
ett bestånd med inriktning mot textil som ombesörjdes av Charlotte Kroon.  

År 1994 flyttade ISL från Linnégatan till Mjärdevi, ett företagsområde i Linköping i 
närheten av Valla. Biblioteket fick en central placering mitt i institutionens hus. ”Det 
kan inte ha varit mer än 25 kvadratmeter”, minns Eva Sejmyr, som började på biblio-
teket som studentmedhjälpare i mitten av 1990-talet, men tillägger att ytorna var maxi-
malt utnyttjade. Ett misstag vid byggnationen hade dock lett till att de planerade tak-
fönstren byggdes för, vilket fick som effekt en mörkare lokal än vad man hade räknat 
med. Ann-Katrin Perselli var nu tjänstgörande bibliotekarie och förde under sin tid vid 
biblioteket ett idogt arbete med att ordna med möblering för att lokalerna skulle fung-
era på bästa sätt. Margaretha Grahn, som 1998 blev prefekt vid den nybildade Estetiska 
institutionen, erinrar en aktiv kontaktbibliotekarieverksamhet och en ständigt på-
gående dialog mellan bibliotekarie och lärare kring inköp av litteratur.169  

Från att dittills gått under institutionsnamnet ISL fick biblioteket nu namnet Slöjd-
biblioteket (SB). Liksom inom övriga U-sektorn hade bibliotekspersonalen en person-
lig relation till sina primära användargrupper, främst institutionens personal. Biblio-
teket blev ”ett sorts hjärta på institutionen”, berättar Charlotte Kroon.170 Som biblio-
teksanställd fick man en god uppfattning om användarnas behov och intressen, vilket 
banade väg för en individanpassad service: ”Fick man in någon bok som man visste låg 
nära deras intressen så gick man och sa till. Eller också knackade man när de gick förbi: 
’det har kommit något som passar dig’” (Eva Sejmyr). Det rådde en familjär atmosfär i 
lokalerna på Mjärdevi och även studenter som inte läste vid institutionen uppehöll sig 
gärna på ”Slöjdis”.  

Formellt var SB underordnat LB och budgeten för inköp av litteratur fördelades 
därifrån. I övrigt var man ganska självständiga vid biblioteket på Mjärdevi. 

För slöjdstudenterna var det kanske inte främst den vetenskapliga litteraturen som 
var av intresse utan bildverk där man kunde hitta inspiration till sina egna arbeten. 
Katalogiserande bibliotekarier arbetade med att särskilt beskriva litteraturen med lo-
kala ämnesord som ”stolar”, ”träskärning” och ”hörnsammansättning” för att göra 
samlingarna mer tillgängliga för studenterna. Vad gällde monografierna täckte plikt-
leveranserna i stor utsträckning bibliotekets behov. Tidskrifterna upptog ungefär en 
fjärdedel av biblioteksytan och liksom var fallet med den övriga litteraturen var det 
illustrationerna i exempelvis modetidningar och det praktiskt orienterade innehållet 
som tilldrog sig störst intresse. 

Inför slöjdutbildningarnas flytt till Valla blev Slöjdbiblioteket en del av LiUB:s av-
delning Campus Valla och när flytten genomfördes 2004 uppgick SB och dess sam-
lingar i HumSam-biblioteket i D-huset.  

 

                                                           
168 ”Slöjdis får ny lokal”, Blink 1987: maj–sept, s. 101. 
169 Intervju med Margaretha Grahn 2017-06-22. 
170 Intervju med Charlotte Kroon & Eva Sejmyr 2013-09-30. 
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Beteendevetenskapliga biblioteket 
LB, NB och SB var alla kopplade till utbildningar som integrerades med universitetet 
som ett resultat av H-77. En pedagogisk institution hade även inrättats vid högskolan 
redan 1971, förlagd till den tidigare universitetsfilialens lokaler på Sveagatan. Ett från 
början framlagt förslag från Lärarhögskolan och Linköpings högskola om att starta en 
gemensam pedagogisk institution hade avslagits av Skolöverstyrelsen, som fram till 
1977 var lärarhögskolornas huvudman.171  

Vid den pedagogiska institutionens lokaler på Sveagatan inrättades ett bibliotek 
1972. Lena Olsson, som då arbetade som biblioteksbiträde på Humanistiska biblioteket 
på Platensgatan, fick av överbibliotekarien uppdraget att bygga upp ett så kallat 
Beteendevetenskapligt centrum (BVC). Förutom böcker skulle detta omfatta material 
såsom film, ljud- och bildband. Bokbeståndet inrymdes till en början i institutionens 
sammanträdeslokal, vilket var en begränsning för tillgängligheten vid de tillfällen när 
möten hölls.172   

Pedagogiska institutionen (PEK) tillfördes 1983 ämnet psykologi och kom att gå 
under benämningen Institutionen för pedagogik och psykologi (IPP). Biblioteket kom 
att gå under namnet Beteendevetenskapliga biblioteket (BV). 

Som bibliotekslokaler betraktade var barackerna på Sveagatan i högsta grad 
problematiska; fuktskador behövde återkommande åtgärdas och mögelproblemen ut-
gjorde under vissa perioder en ren hälsofara för den personal som jobbade där.173 Dess-
utom hade inredningen påtagliga brister. I Maj Klassons utredning av U-sektor-
biblioteken från 1987 konstaterades att ”Med sex sorters olika hylltyper etc. liknar 
bibliotekslokalen närmast militärens överskottslager”.174 

Verksamheten vid biblioteket hade något av provisorium över sig men fyllde ändå 
en viktig funktion i institutionens dagliga liv. En bristfällig yttre miljö kompenserades 
i viss mån av sammanhållning och god stämning inom personalgruppen, minns Agneta 
Lantz, som var föreståndare vid BV i slutet av 1970-talet. Kännetecknande för BV var 
att det i stor utsträckning var ett bibliotek för forskare snarare än studenter och på 
många sätt fungerade som ett institutionsbibliotek. Att arbeta ”inbäddad” i institution-
ens dagliga liv innebar enligt vittnesmål från flera bibliotekarier som jobbat där att det 
inte alltid var lätt att balansera vad som var institutionsangelägenheter och vad som 
var biblioteksangelägenheter. ”Det handlade om att gå en liten snitslad bana där, 
balansera lite rätt, och ha lite känsla för vad som var i görningen”, menar Agneta. 

Från tiden på Sveagatan har hon också med sig ett antal oförglömliga minnen: 
starka karaktärer bland professorerna, tal på flytande latin, upptåg och fester. Biblio-
tekarien Ursula Nielsen har berättat om ett tillfälle då hon framträdde i rollen som 
Lucia i en alldeles egen stil: 

 

                                                           
171 Göran Graninger, ”Att skapa identitet: Filosofiska fakultetens första fem år”, i: Perspektiv på en 25-
åring: Linköpings universitet 1975–2000, Kvalitetsarbete vid Linköpings universitet, 18 (Linköping: 
Linköpings universitet, 2000), s. 32. 
172 Lena Olsson, ”Kvartersbiblioteket BVC – BV: minnen och reflektioner”, i: Linköpings 
universitetsbiblioteks historia avspeglad i barackerna på Sveagatan, s. 34f. 
173 Intervju med Marie-Louise Axelsson & Agneta Lantz 2013-12-18. 
174 Klasson (1987). 
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Det året klev en punkdrottning in med svart 
kort-kort klänning med rött sidenband och hår 
som lyste i grönt, svart och gult. Efter ett be-
jublat framträdande återtog lucian skepnaden 
av Sveagatans bibliotekarie och en student 
myntade de oförglömliga orden: ”Det var en d-
a ful lucia i år. Undrar vem hon var?”175 
 
En sammanslagning av IPP och den 
tidigare lärarhögskolans pedagogiska 
institution ägde slutligen rum 1988. 
Den därmed uppkomna institutionen 
inhystes tillfälligt på Platensgatan in-
nan flytten gick till Valla 1989. BV kom 
då att integreras med Humanistiska 
biblioteket (HB). Marie-Louise Axel-
sson, som var bibliotekarie vid BV vid 
tiden för flytten, menar att samman-
slagningen med HB innebar en klar för-
bättring av arbetsförhållandena: ”Jag 
längtade ut till Valla, till arbets-
kamrater! För det var så ensamt ur 
bibliotekssynpunkt.” Trots det nära 
samarbetet och samvaron med den öv-
riga institutionspersonalen saknades 
kollegor inom facket att diskutera med. 
”De där rent professionella grejerna 

som man vill diskutera med kollegor, det fanns ju inte där”, säger Marie-Louise.176 I 
samband med den förestående flytten till Valla 1989 tecknades Sveagatans 
bibliotekshistoria i gravölsskriften Linköpings universitetsbiblioteks historia speglad 
i barackerna på Sveagatan, red: Maj Klasson och Monika Rudbeck i samarbete med 
Bodil Gustavsson. 

  

                                                           
175 Ursula Nielsen, ”Bibliotekarievikarien Ursula Nielsen: Jag minns”, i: Linköpings 
universitetsbiblioteks historia speglad i barackerna på Sveagatan, s. 40. 
176 Intervju med Marie-Louise Axelsson & Agneta Lantz 2013-12-18. 

Bild 28 Marie-Louise Axelsson var med om BV:s flytt och 
integrering med Humanistiska biblioteket 1989.  

Foto: Göran Lindgren. 
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Biblioteket integrerat i utbildningen -
mina år på MB och HUB 
 

Eva Sofia Welander 

Som nyutbildad bibliotekarie började jag i januari 1984 på Linköpings universitets 
medicinska bibliotek vid Regionsjukhuset i Linköping. Jag anställdes i princip bara för 
att sätta upp böcker under två månader och var tvungen att avbryta en projekt-
anställning på Länsstyrelsen för arbetslösa bibliotekarier, eftersom det här var ett vi-
kariat för en ”riktig” tjänst. Det var jag bara glad för, för bland uppgifterna på Läns-
styrelsen ingick att katalogisera tunna rapporter från inventeringar runt om i länet av 
kalkkärlsväxter och annan flora, och katalogisering var inte riktigt min grej.  

Jag hade valt inriktningen för folk- och skolbibliotekarie vid Bibliotekshögskolan, 
inte vetenskaplig bibliotekarie, men tänkte att jag till nöds nog kunde sätta upp lite 
böcker på Medicinska biblioteket under två månader. Men jag blev kvar och 2003 blev 
jag avdelningschef efter Kerstin Fridén. 
 
De första åren på MB 
Annika Ekström var chef för Medicinska biblioteket när jag började 1984. Biblioteket 
hade öppet vanliga kontorstider, från åtta på morgonen till fem på eftermiddagen. 
Lokalen var väldigt mysig, med mycket fönster och en fin veranda utanför. Besökarna 
var mest personal i vita rockar. Eftersom biblioteket låg två våningar ovanför restau-
rangen så det var enkelt att titta in till oss i samband med lunchen.  

De studenter som då läste medicin i Linköping hade läst sina första fem terminer i 
Uppsala och avslutade sin läkarutbildning här. Dessa studenter såg man väldigt sällan 
i biblioteket eftersom de mest var ute på klinikerna och dessutom var få till antalet. 
Däremot var det ganska mycket jobb gentemot doktoranderna. Vi hade undervisning 
med dem om hur man skulle söka i tryckta index såsom Current Contents, Chemical 
Abstracts och Index Medicus samt i bibliotekets kortkatalog.  

Vid utlån och beställningar fyllde man i ett blankettset som bestod av fyra olikfärg-
ade lappar. En av lapparna följde med låntagaren och resten av setet stoppades ner i 
en låda. När någon ställde sig i kö på en utlånad bok satte man beställningen bakom 
lappen med ett gem och en rosa lapp skickades som ett krav till den låntagaren som 
hade boken, om lånetiden gått ut förstås. Detta system med utlån och kravhantering 
krävde daglig genomgång av en massa kvitton i ett stort register. Vi fick in många be-
ställningar på artiklar och böcker vi inte hade så det blev många fjärrlånebeställningar, 
och för att belägga och lokalisera dessa sökte vi i många olika tryckta kataloger, till 
exempel List BioMed. Varje beställning stämplades med ett nummer så att man kunde 
kontrollera hur många beställningar det kom varje dag.  

Vi jobbade mycket gentemot Landstinget i Östergötland och stora samlingar fanns 
också ute på klinikerna. Eftersom vi hanterade även alla deras prenumerationer hade 
vi en accessionskatalog, en så kallad Viscard, i ett stort plåtskåp där varje nytt tid-
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skriftshäfte registrerades och sedan skickades ut till respektive klinik. Vi samarbetade 
till viss del med det dåvarande Sjukhusbiblioteket som var beläget i det så kallade 
Huvudblocket på Regionsjukhuset.     

 
Hälsouniversitetets tillkomst 
Det blev drygt tre år på gamla MB för min del. Planeringen av det nya Hälso-
universitetet (HU) hade då inletts och Kerstin Fridén, då chef för LiUB:s kundtjänst 
ute på Valla, fick en projektanställning för att planera ett helt nytt bibliotek där hon 
senare blev chef. 

Hälsouniversitetet skulle använda sig av PBI (Problembaserad inlärning, som i dag 
kallas Problembaserat lärande, PBL). Det fanns dock inte så mycket att inspireras av 
då inget bibliotek tidigare varit utformat utifrån en pedagogisk modell. Kerstin fick 
därför börja med att ta reda på vad det betydde att studera enligt PBL och hur biblio-
tekets roll kunde utformas i den kontexten. Hon gjorde därmed en banbrytande insats 
och betydelsen av hennes öppna attityd och förmåga att kommunicera och föra fram 
biblioteket kan inte nog understrykas. Det skulle bli många bibliotekskollegor från alla 
världens hörn som inspirerades av vårt sätt att arbeta och många gjorde studiebesök 
hos oss. 

När biblioteket flyttade in i de nya lokalerna 1987, kändes det verkligen som att vi 
var pionjärer och att det var något helt nytt. Vi bytte samtidigt namn till Hälso-
universitetets bibliotek, HUB.  

Ledordet var tillgänglighet - av litteratur, av lokaler och av personal. Vi var väldigt 
måna om att inte sitta bakom några stängda dörrar och vara osynliga, utan vi ville vara 
tillgängliga för våra användare. Biblioteket hade från början öppet från klockan 08.00 
till 22.00 måndag till torsdag och till klockan 16.30 på fredagarna. Vi hade även lör-
dags- och söndagsöppet klockan 11–15.  

Samtidigt som vi nu hade den nya ”PBI-läkarutbildningen” fanns också den gamla 
läkarutbildningen kvar, så vi hade även den kurslitteraturen att hantera. Eftersom ut-
bildningarna gick omlott var det lite rörigt under en period. 
 
Betydelsen av PBL 
Vad HU skulle komma att innebära för oss på biblioteket förstod vi ju inte alls från 
början men att vi skulle få en viktig roll gick upp för oss ganska snart. PBL förutsätter 
att studenterna själva söker sin kunskap och då behöver de både förstå sitt 
informationsbehov och tillägna sig kunskaper och verktyg för att kunna söka inform-
ation. De behöver också ha informationen och litteraturen lättillgänglig och nära.   

En annan sak som har präglat HU är det interprofessionella lärandet (IPL) - 
patienten sätts i centrum och olika professioner ser tillsammans till att patienten om-
händertas på bästa sätt. Den tanken låg bakom den kurs som från början hette Männi-
ska och samhälle (MoS), senare Hälsa, etik och lärande (HEL) och nu IPL. Det var den 
första kursen som de nya HU-studenterna läste. Biblioteket var med i planeringen av 
kursen och samarbetade med Pedagogiskt centrum; vi hade många överläggningar om 
de teoretiska resonemangen kring PBL med bland andra Lars Uhlin och Charlotte Si-
lén. 
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Bibliotekarierna blev alltmer integrerade och involverade. Alla studenter blev 
schemalagda med undervisning i informationssökning på flera nivåer i utbildningarna 
och vi deltog på olika sätt i tentamina och kunskapskontroller, vilket innebar att både 
studenter och lärare såg oss som en självklar del av utbildningarna. Jag har blivit så 
bortskämd med detta att jag har svårt att förstå att inte alla utbildningsprogram vid 
LiU ser vilken potential samarbetet med biblioteket har. 

 

 
Bild 29 Hälsouniversitetets bibliotek blev vid tillkomsten 1987 snabbt en populär studiemiljö.  
Även studenter vid andra fakulteter vid LiU satt gärna på HUB och läste. Foto: Peter Karlsson. 

Undervisning och studentsamverkan 
All vår undervisning är schemalagd och har så varit från första början. Bibliotekarier 
är ofta med i programmens lärarförteckningar vilket innebär att studenterna ser oss 
som en del av lärarlaget. Eftersom vi medverkar på olika nivåer på programmen och vi 
därmed träffas flera gånger under deras studietid lär studenterna ofta känna igen oss.  

En annan betydelsefull kontaktyta har varit den stadietenta som vi har haft med 
läkarstudenterna i över 25 år. Under examinationstillfället satt en lärare och en biblio-
tekarie tillsammans med en student som under en halvtimma fick redovisa hur hen 
hade löst en sökuppgift samt tankegångar och reflektioner kring det. Som bibliotekarie 
samarbetade man med läraren med att ställa frågor, ge återkoppling till studenten och 
bedömning av hur, och om, man behövde stöd inför eventuell omtenta.  

År 2007 lade jag, tillsammans med studentkårens dåvarande vice ordförande, 
läkarstudenten Kenneth Csiffary, fram ett förslag till dåvarande grundutbildnings-
nämnden att alla program bör ha någon sorts kunskapskontroll i informationssökning. 
Förslaget mottogs positivt och flera lösningar har diskuterats och genomförts på olika 
sätt genom åren.  

Medicinsk biologi hade en snarlik tentamen, fast gruppvis. Sjuksköterske-
programmet hade en skriftlig uppgift, hygienrapport, där bibliotekarierna gav feed-
back till studenterna på hur de hade klarat av att göra sökningar och skriva referens-
listor.  
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Kerstin var mycket mån om kontakten med studenterna och bjöd ofta in student-
kåren och de olika sektionerna till möten och visade tydligt att vi ville veta vad de tyckte 
om biblioteket och hur vi kunde utveckla verksamheten. Själv hade jag en skylt på dörr-
en där det stod: ”stör gärna!”. Många undrade över den. Varför vill du bli störd? Men 
det var en invit, och det var aldrig någon som störde i onödan. Vill man inte bli störd 
så får man i så fall dra ner rullgardinen eller göra någonting som visar att man inte är 
tillgänglig. Studenterna är oerhört viktiga för biblioteket, utan dem är vi ingenting. 
 
Kontaktarbete på flera plan 
Att ha olika kontaktytor mot fakulteten är oerhört viktigt annars blir det svårt att ge 
och få nödvändig och nyttig information samt att göra sin röst hörd. Det duger inte att 
bara skicka mail, man måste faktiskt också ses. Att exempelvis stå i kön på restau-
rangen kan göra att man får en inbjudan till något möte för att presentera nyheter från 
biblioteket. Man kanske bara får tio minuter eller en kvart till sitt förfogande men de 
där minuterna är oerhört betydelsefulla. Vi kan också bli inbjudna, eller bjuda in oss 
själva, till programråd, grundutbildningsnämnden, temagrupper, forskargrupper och 
så vidare för att berätta om e-böcker, databaser, referenshantering, undervisnings-
upplägg eller något annat. 

Som avdelningschef ingick jag i fakultetens ledningsråd, där jag träffade fakultets-
ledningen samt prefekter och proprefekter vilket var mycket givande. 

Dåvarande Pedagogiskt centrum hade under en period en seminarieserie där vi 
hade välbesökta seminarier om hur man som lärare kan hitta och använda bilder i 
undervisningen. I samband med det gjorde vi också en välbesökt ämnesguide om bild-
er och multimedia inom medicin, vård och hälsa. 

För att upprätthålla en god kontakt med våra användare startade jag som ny chef 
ett biblioteksråd med representanter från institutionerna och studentkåren. Vi träffa-
des sedan varje termin för att diskutera frågor som berörde media, servicenivåer och 
annat samt utbyta information som kunde vara av ömsesidig nytta.  

Kontakt med doktoranderna vid fakulteten fick vi automatiskt i och med den obli-
gatoriska forskarutbildningskurs i informationssökning och vetenskaplig information 
som vi bibliotekarier höll varje termin tillsammans med fakulteten.  

Biblioteket var alltså inte bara en serviceorganisation vid sidan av, utan en väl-
integrerad del av fakultetens verksamhet. Det var inte något vi tog för givet utan aktivt 
arbetade med. En enkel men viktig del i detta är att man helt enkelt lämnade biblioteket 
och visade sig där övrig verksamhet pågick och visade nyfikenhet och intresse för det. 

 
Ombyggnationer och namnbyte 
När Birgittaskolan och S:t Olofsskolan (Norrköping) blev en del av HU/LiU vid slutet 
av 90-talet ingick deras bibliotek i universitetsbiblioteket och under en period hade vi 
utbytestjänstgöringar hos varandra. Det blev mer spännvidd i ämnena och kontakt-
bibliotekarierna blev därmed fler. Birgittaskolans bibliotekspersonal och det mesta av 
litteraturen flyttades senare över till HUB. 

År 2004 byggdes HUB om, vilket bland annat innebar att vi fick en helt ny entré 
samt en läsesal på våningen ovanför. Detta blev mycket bra då vi vid stängningsdags 
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kunde hänvisa till läsesalen ovanför och att studenterna då kunde ta med sig referens-
litteraturen dit upp men givetvis nogsamt lämna tillbaka i bokinkasten innan de gick 
hem. Ombyggnationen innebar att vi fick in mer dagsljus och även fick en ny lånedisk 
längre ut i lokalen, vilket gjorde att vi fick ytterligare ett arbetsrum för personalen. 
Undervisningsrummet byggdes också om, så att vi fick in ljus även där. Visserligen inte 
dagsljus, men med ljusinsläpp från övriga lokalen blev det ett trevligare undervisnings-
rum.  

Tio år senare, sommaren 2014, genomgick biblioteket en omfattande renovering 
och uppfräschning på studenternas initiativ. Det kändes väldigt bra att initiativet kom 
från dem; det var ett kvitto på att de uppfattade biblioteket som en mycket angelägen 
del av deras studietillvaro. Deras engagemang och stöd under den ganska påfrestande 
ombyggnadsperioden var mycket betydelsefull och dessutom avgörande för att det 
skulle bli bra.   

Året efter bytte Hälsouniversitetet namn till Medicinska fakulteten, vilket innebar 
att även biblioteket fick byta namn. Efter att vi utlyst en tävling för att få in förslag från 
studenter föll valet på det nygamla Medicinska biblioteket – MB. 
 

 
Bild 30 HUB före ombyggnationen 2014. Foto: Peter Karlsson. 

 

 
Bild 31 HUB efter ombyggnationen 2014. Foto: Peter Karlsson. 



63 
 

Biblioteket ifrågasatt 
Jag efterträdde Kerstin Fridén som chef på HUB år 2003. Det blev en tung start då det, 
förutom en mycket omfattande ombyggnation på hela campusområdet inklusive 
biblioteket, även kom ett stort besparingsprogram på HU. Detta innebar att det mesta 
ifrågasattes, biblioteket inte minst. Väldigt fort insåg jag att man aldrig ska ta sig själv 
och sin verksamhet för given. Man bör alltid se till att man har förankring ute i den 
verksamhet man verkar inom, och att man har vänner ute i organisationen som kan 
hjälpa till att föra ens talan.  

I samband med besparingarna var jag tvungen att göra flera utredningar. Jag be-
svarade frågor som: för vilka finns ni? Vad gör/är en bibliotekarie? Vart exakt går 
pengarna? Hur mycket/vad gör ni för forskare respektive studenter? 

På den tiden fick vi pengar direkt från fakulteten, så de såg väldigt tydligt en summa 
som skulle kunna sparas in på. Exempel på kommentarer som vi fick: ”Nu finns allt ju 
på Nätet, kan man då inte klara sig utan ett bibliotek?” eller ” Det är hälsosamt att röra 
på sig så studenterna kan väl cykla genom Vallaskogen till biblioteket på campus-
området?”. 

Biblioteket blev ifrågasatt och jag blev ganska hårt åtgången. Studenterna 
protesterade starkt mot fakultetens hot om stora neddragningar på biblioteket. Det var 
tufft att bli chef i det här skedet. Dåvarande överbibliotekarie Marianne Nordlander 
(sedermera Hällgren) var skicklig på att visa att vi inte kunde dra ner på varken person-
al eller lokaler, och prenumerationerna var ju redan betalda. Det som var möjligt att 
dra in på var medlen för timanställda och bokinköp. Det blev sammantaget några 
hundra tusen, så det var inte så mycket. Jag hörde med studenterna vad de ansåg att 
vi skulle prioritera, böcker eller öppethållandet? De tyckte att vi skulle prioritera öppet-
hållandet. Vi gjorde därför inga inköp av böcker efter april under 2004. Då student-
kåren, Consensus, förde detta vidare blev studenterna införstådda med vad som gällde 
och de och vi fick foga oss. 
 
Inte bara universitetet 
Det som skiljer MB från de andra LiU-biblioteken, förutom att vi verkar mot en enda 
fakultet, är att vi jobbar mot (och lokalmässigt inom) en organisation utanför univer-
sitetet: Region Östergötland (RÖ). Det är också där många av studenterna hamnar när 
de kommer ut i yrkeslivet. Vi träffar dem alltså från deras första terminer på 
utbildningarna och sedan som verksamma inom de olika professionerna. Vi träffar 
även de som forskar och går olika specialistutbildningar och FoU-kurser inom RÖ samt 
sjukvårdspersonal på sjukhuset och runt om i länet. Att träffa yrkesverksamma är nå-
got vi har stor nytta av när vi planerar vår undervisning för studenterna. 

För de som är regionanställda kan det bli frustrerande att inte ha tillgång till samma 
informationsresurser som när de studerade. Undervisningen ska ju ge förutsättningar 
för ett livslångt lärande, men tyvärr är tillgången till vetenskaplig information inte all-
tid lika lättillgänglig efter studierna. Inom regionen finns dock informationsresursen, 
EiRA, som årligen blir alltmer matnyttig och nu innehåller flera tjänster som 
universitetsbiblioteket inte har. Denna resurs informerar vi hälso- och sjukvårdens 
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personal inom RÖ om tillsammans med bibliotekarierna på sjukhusbiblioteken i Norr-
köping och Motala. 

Fast jag var på Medicinska biblioteket i över trettio år så är det ingen överdrift att 
säga att jag lärde mig något nytt varje dag. Det gäller att vara ödmjuk mot experterna 
som kan sitt ämne och dess kontext men som inte är insatta i alla sökvägar och sök-
resurser. I alla möten finns något att lära så man bör vara nyfiken, ställa frågor, lyssna 
och ställa frågor igen. Först när vi vet ungefär vad det handlar om och hur deras behov 
ser ut kan vår insats bli rätt.   
 

 
Bild 32 Rektor Helen Dannetun (till vänster) och Eva Sofia Welander  
vid invigningen av det renoverade HUB 2014. Foto: Peter Karlsson. 
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Mitt liv som Tema-bibliotekarie 
 

Christina Brage 

 
I augusti 1984 flyttade jag ned till Temainstitutionen förlagd till den gamla linne-
fabriken på Platensgatan 26 där tidigare humanistiska biblioteket hade huserat. Innan 
dess var jag föreståndare för det ekonomiska biblioteket (KA), numera i salig åminn-
else, och före det ansvarig för fjärrlån. Vid den tiden var Tema Teknik och social för-
ändring (Tema T) samt Tema Vatten i natur och samhälle (Tema V), Tema Kommuni-
kation (Tema K) och Tema Hälsa (Tema H) redan etablerade, vilka kom att följas av 
Tema Barn (Tema B). År 1987 gick flytten upp till Campus Valla och där kom ytterligare 
två teman att etableras: Tema Genus och Tema Mat (Tema M). På senare år har ytter-
ligare två teman tillkommit: Tema Etnicitet med placering i Norrköping samt Tema 
Kulturarv och kulturproduktion med delad placering i Linköping och Norrköping. Av 
olika anledningar har Tema H och Tema M upphört.  

Under åren som passerat har jag varit bibliotekarie för nästan samtliga teman i olika 
omgångar. Som Tema-bibliotekarie har jag haft möjligheten att på nära håll följa forsk-
ningens eller rättare sagt forskares vedermödor och glädjeämnen. Tvärvetenskap är 
och har alltid varit ett centralt begrepp och kännetecken för institutionen ända sedan 
dess start i början på 80-talet. De ämnesområden som fanns företrädda inom de teman 
jag jobbat med var allt ifrån ren naturvetenskap till humaniora. Detta innebar natur-
ligtvis att någon ämnesexpert kunde jag inte vara. Mitt sista uppdrag var att fungera 
som bibliotekarie för Tema Vatten i natur och samhälle, som numer bytt namn till 
Tema Miljöförändring.  

 
Ett annorlunda sätt att organisera forskning 
Vad var det då som var speciellt med den organisation jag verkade mot? De krav som 
ställdes på ett tema var att: 

• Det skulle ge utrymme för samhällsrelevant forskning 
• Forskningen inom temat skulle ha inomvetenskaplig betydelse 
• Verksamheten inom temat borde kunna bli relativt långsiktig 
• Forskningskontakt för grundläggande utbildning skulle vara möjlig 
• Forskarutbildning skulle kunna ges inom temat 

 
Istället för att ha en disciplinorienterad fakultetsnämnd inrättades ett temaråd. Detta 
råd skulle bestå av en företrädare för den grundläggande utbildningen och i övrigt av 
tre lika stora delar temaforskare, forskare utanför universitetet och externa ledamöter. 
Anledningen till denna fördelning var att man var angelägen om en god intern och ex-
tern förankring samt en hög förändringsberedskap. Temarådet svarade för vissa över-
gripande frågor såsom anslagsframställningar och rambudgetar. Därutöver hade man 
i uppgift att fatta beslut om tillsättning av sakkunniga, fakultetsopponenter och betygs-
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nämnder samt fördela utbildningsbidrag för doktorander. För det löpande arbetet 
ansvarade en forskningsledare, en avdelningsdirektör samt en förste byråsekreterare.  

Ytterst ansvariga för institutionen var en styrelse och en prefekt. Styrelsen var vald 
av olika korporationer och prefekten var utsedd för en tid av tre år efter förslag från 
institutionen. Prefekten hade till sin hjälp en proprefekt som ersatte den förre vid even-
tuellt förfall. För varje Tema fanns en ansvarig lärare och en temanämnd som i princip 
var ett rådgivande organ för den ansvarige läraren. 

Temainstitutionens forskarutbildning var i huvudsak organiserad enligt de princip-
er som utmärker så kallade forskarskolor. Doktorander med varierande bakgrund del-
tog i ett antal gemensamma kurser och seminarieserier samtidigt som de genom sina 
olika avhandlingsarbeten och i samverkan med handledare och projektkollegor ut-
vecklade en mer specialiserad kompetens. En viktig princip var att endast anta så 
många doktorander som kunde ges god handledning, utbildningsbidrag eller lön samt 
tilldelad arbetsplats med för forskningsuppgiften adekvat utrustning. 

Tema kom att stå för ett annorlunda sätt att organisera forskning och har utgjort 
ett komplement till traditionell ämnesbaserad forskning. Möjlighet till nytänkande i 
mötet mellan de traditionella disciplinerna utnyttjades i breda tvärvetenskapliga 
problemområden. 
 
Tema-bibliotekariens roll i forskningsprocessen 
I Betänkande av Forskningsorganisatoriska gruppen (FOG) från 1976 konstateras:  
 

• En temaorienterad forskning kommer att ställa stora krav på service från universitets-
biblioteket.  

• Ett system med särskilda Tema-bibliotekarier bör prövas.  
• Forskare ställer idag krav på en aktiv service från biblioteket, främst som ett resultat av 

informationsmassans snabba tillväxt. 
• Då en ny forskningsorganisation ska byggas upp, är det angeläget att från början kart-

lägga bibliotekets möjligheter att aktivt medverka i och ge förutsättningar för forsk-
ningen.  

• Det kan dessutom diskuteras om en temaorienterad forskning ställer andra krav på 
biblioteksservice än en disciplinorienterad. ... En Tema-bibliotekarie bör arbeta till-
sammans med forskarna inom Temainstitutionens ram och om möjligt deltaga aktivt i 
forskningsarbetet, i diskussioner om problemval och problemformulering. Utöver ren 
litteraturbevakning bör en Tema-bibliotekarie kunna svara för en del av temats externa 
kontakter, samt ansvara för Temainstitutionens undervisning i biblioteksanvändning 
och informationssökning. En angelägen uppgift för en Tema-bibliotekarie är att orga-
nisera mindre system för Information Retrieval (IR-system), till exempel dator-
baserade ämneskataloger. …  

• En Tema-bibliotekarie bör vara anställd av universitetsbiblioteket, men arbeta vid in-
stitutionen. (FOG, 1976, p. 142).  

 
I stort sett kom verksamheten att bli sådan som den skisserades i utredningen. 

Bara som en liten utvikning kan nämnas att Ingemar Gunnarsson i Universitets-
läraren nr 14, 2010 skriver om en undersökning som visat att forskare är positiva till 
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ett närmande mellan universitetsbibliotek och forskarvärlden. En möjlighet, menar 
Gunnarsson vidare, är att bilda så kallade projektallianser, en idé från Universitets-
biblioteket i Växjö. Tanken är att bibliotekarier från början ska ingå i forskningsprojekt 
för att säkra tillgången på korrekt information. En idé från Växjö 34 år efter Tema-
bibliotekarietanken! 

Redan vid planeringen av denna institution fanns alltså biblioteket med som en 
central resurs. Med andra ord skulle vi kunna tala om en funktion som inbäddad biblio-
tekarie där man integreras i andra arbetslag än bibliotekets egna. Det handlade om att 
synas i forskningssammanhang samt att skapa relationer med forskare och forsknings-
grupper. För min del handlade det om att delta i forskningsseminarier och olika 
personalmöten. Exempelvis har jag varit opponent vid 60-procentseminarier, en av de 
milstolpar doktoranderna genomgår i sin utbildning.  

Tanken från början var att samtliga Teman skulle ha en egen bibliotekarie som för-
utom rena bibliotekarieuppgifter också skulle kunna bedriva egen forskning, men fullt 
så bra blev nu inte verkligheten. Bibliotekets roll i verksamheten gjordes det dock inga 
avkall på. När nya forskningsprojekt skulle dras igång fanns jag ofta med på ett väldigt 
tidigt stadium. Mitt bidrag handlade då om att sondera terrängen litteraturmässigt för 
att undvika att hjulet uppfanns på nytt eller kontrollera att projektet över huvud taget 
gick att beforska. Att komma in så tidigt i ett projekt var naturligtvis oerhört inspi-
rerande och positivt. Jag kände att jag var en del i det stora maskineriet och, utan att 
vilja att låta alltför skrytsam, en viktig kugge. Sedan följde jag projektet, till och från, 
under dess livstid fram till vad det sedan månde bliva: en avhandling, en artikel eller 
rapport. Tack vare att jag hade så mycket bakgrundsinformation om projekten innebar 
det att jag kunde bevaka och köpa in relevant litteratur på området tämligen 
bekymmersfritt. 

När det gäller den egna forskningen, har jag haft förmånen att få vara med i ett par 
olika projekt, till exempel det om Göta Kanal, vilket resulterat i ett antal egen-
producerade skrifter, radio- och TV-program. Det har varit oerhört nyttigt och lärorikt 
för mig att få vara med under hela projektet alltifrån att söka pengar till att genomföra 
själva forskningsuppgiften. Göta Kanal-projektet var ett samarbetsprojekt mellan 
Tema T och Tema V samt Kulturvetarlinjen och Institutionen för samhällsvetenskap. 
Det som skiljde projektet från ”vanliga” forskningsprojekt var en öppnare attityd mot 
tänkta avnämare, inte minst turisterna. Kanalbolaget och de institutioner och myndig-
heter som hade med kanalen att göra skulle tänkas kunna dra nytta av forsknings-
resultaten. Projektet kom senare att ingå i ett EU-finansierat större projekt kallat 
Living Waterways och som innebar att jag fick möjlighet att delta i olika konferenser 
men också tjänstledigt för att kunna producera en bibliografi (numera online). Utöver 
detta fick jag förmånen att vistas i Storbritannien under tre veckor för att bland annat 
besöka nationalbiblioteken i Skottland och Wales. 

Jag har haft min arbetsplats på institutionen, vilket underlättat de dagliga kontakt-
erna med forskarna och doktoranderna. Detta innebar att jag fanns tillgänglig på ett 
naturligt sätt, jag var en del av institutionen även om jag lönemässigt och organisato-
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riskt tillhörde biblioteksorganisationen. Fördelen med en sådan befattning är att man 
står i direkt kontakt med forskarnas verklighet. 
  De olika Temana brukade ha regelmässiga planeringsdagar av verksamheten och 
då brukade jag få möjlighet att vara med. Oerhört betydelsefullt! Jag fick på detta sätt 
inte bara veta vad som skulle ske i den närmast förestående framtiden utan även de 
långsiktiga planerna.  
 
Tema-bibliotekariens arbetsuppgifter 
Om jag nu skulle försöka ge en beskrivning av mina huvudsakliga arbetsuppgifter så 
kan vi börja med att jag fick göra omfattande litteratursökningar, framför allt för 
doktorandernas räkning men även för etablerade forskare, inte minst i tider när det 
var dags att söka finansiering. När det gällde doktoranderna så gjorde jag sökningar 
under hela tiden avhandlingsarbetet pågick och fungerade som ett filter i detta 
sammanhang. Den viktigaste sökningen jag gjorde var nog den i slutfasen av 
avhandlingsarbetet då en sista kontroll gjordes så att man inte missat något väsentligt. 
Visst uppmanade jag dem att söka själva, och så skedde ofta, men när det blev knepigt 
brukade jag få ta över.  

Bild 33 En av många skrifter som förtecknades i Göta kanal-bibliografin: Anteckningar för passagerare, hvilka med 
ångfartygen göra resor canalvägen emellan Stockholm och Götheborg (1837). 
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 I internets barndom fanns en rad problem i samband med informationssökning, i 
synnerhet att ringa in forskningen inom ett bestämt ämnesområde. Här fick jag ofta 
komma in och ibland behövde jag ta fram pekpinnen och visa på alternativa 
möjligheter, det vill säga de etablerade bibliografiska databaserna, vilket borde vara en 
självklarhet alla redan från början.  

Jag fungerade också många gånger som ett bollplank och det visade sig att det inte 
var så dumt att ta hjälp av lekmannen. Inte alltför sällan bidrog detta till att problem-
formuleringen blev tydligare för doktoranden själv genom att jag kunde ställa frågor 
på ett sätt som pekade på olika perspektiv och därmed bidrog till att mejsla ut problem-
et. Det är förmodligen främst i inledningen av sin forskarkarriär som doktoranden har 
störst hjälpbehov, då man ofta har ett svävande fokus och endast vaga sökbegrepp att 
bidra med. Detta innebar en utmaning för mig. Det handlade då om att på bästa sätt ta 
hand om den ”ofokuserade begreppsförvirrade doktoranden”.  

Jag hade även mycket undervisning på min lott både i organiserade och i oorgani-
serade former. Det senare innebar att jag bara undervisade en person i taget. Dagligen 
informerade jag om nya sökmöjligheter och verktyg samt hjälpte till att utveckla 
sökstrategier. Forskarutbildningen tog för givet att doktoranden behärskade sökteknik 
och verktyg men så var det nog inte alltid. Den stora skillnaden som inträffat när det 
gäller informationssökning under åren är att man förr letade litteratur medan man 
idag behöver sålla.  

En av många saker som vi på Tema var tidiga med var att ha undervisning om hur 
man undviker att plagiera. Anledningen var att vi upptäckte att våra internationella 
magisterstuderande hade problem med detta och att de inte förstod hur det svenska 
akademiska systemet fungerade. Jag höll därför undervisning i hur man citerar och 
refererar på ett hederligt sätt. Vid dessa tillfällen fanns även ansvarig lärare på plats 
för att understryka vikten av vad som sades. Utöver detta fick studenterna skriva på en 
överenskommelse i två uppsättningar där de intygade att de förstått vad som sagts och 
vilka konsekvenserna var om de inte hörsammade detta. Ett exemplar av överens-
kommelsen behöll studenten, det andra behöll institutionen.  

Vi, ansvarig lärare och bibliotekarie, prövade också olika vägar att undervisa dokto-
rander. Exempelvis hade vi en uppgift som examinerades gemensamt av oss där dokto-
randerna skulle skriva en forskningsansökning. Detta innebar att doktoranderna be-
hövde ringa in ett problemområde och söka litteratur runt detta för att sedan formulera 
sin ansökan. Jag hade också en mycket omfattande kurs för doktorander om akade-
miskt skrivande på engelska. Kursen bestod bland annat av följande inslag: choosing 
a topic, language, academic tone and style, grammar, transition markers, subjective 
comparison, linking ideas together, modes of arrangements, interrogating sources 
och understanding and avoiding plagiarism. 

Jag fungerade också som nyhetsbevakare på olika nivåer och försåg forskar-
grupperna med information i form av artiklar, webbsidor eller annat, som jag av en 
eller annan anledning funnit. Jag fick också möjligheten att få vara med när den nya 
delen av universitetet planerades, den som var förlagd till Norrköping. Där var jag med 
som resurs inför planeringen av själva utbildningens innehåll. 
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Förutom rena bibliotekarieuppgifter 
har jag haft en hel del hedersuppdrag 
under åren av en mer festlig art, till 
exempel att fungera som toastmaster 
vid ett antal disputationsfester och som 
lagledare för TIF, Temas idrotts-
förening, som också under några år 
drev caféet i Temahuset där jag var 
kassör. Jag har även ingått i grund-
utbildningsnämnden och andra 
planeringsorgan vid Tema, det vill säga 
arbetsuppgifter utanför det rent ”biblio-
tekariska”. Erfarenheter av att jobba 
som Tema-bibliotekarie har under åren 
rönt ett visst intresse i Sverige, vilket 
inneburit att jag har varit inbjuden till 
olika evenemang, bland annat Nordisk 
sommarskola, Forskarkonferens vid 
BHS samt en hel del uppdrag från 
biblioteksföreningar. 

 
En Tema-bibliotekaries dagbok 
Vid en utvärdering av bibliotekets verk-
samhet 1998 ombads vi skriva ned vad 

vi gjorde under tre dagar och här följer min sammanställning från en av dessa dagar: 
 

• J. ringde och pratade om avhandlingen. Han mailar den till mig. 
• Organisationskommittén för Temas 20-årsjubileum kontaktade mig och ville ha hjälp. 

Inbjudningarna ska ut till personer som varit anställda på Tema under åren. Tack 
vare att jag varit så länge på Tema har jag en tämligen god personkännedom. 

• A. kom in och ville ha hjälp med en formulering till ett utskick. 
• Kollade mailen. 
• B. kom in och diskuterade utfallet av sökningen på Atatürkdammen som jag hade bli-

vit ombedd att göra. Det var många aspekter som skulle belysas, sociala, ekonomiska, 
politiska samt rent tekniska. Fick gå in i många olika databaser. Hon var mycket nöjd. 

• Gjorde några fjärrlånebeställningar. 
• Kaffe som smakade vedervärdigt. 
• Pratade med några personer om informationsförmedling, om Tema i allmänhet samt 

om doktorandantagningen m.m. 
• Påbörjade en sökning om skolor, elitism och vardagsliv utifrån ett etnografiskt per-

spektiv. Fick avbryta. 
• Några av de nyantagna doktoranderna på Tema V kom in och ville ha repetition av 

hur man söker i databaserna. 
• A. på EU-enheten ringde och pratade om publicering av Göta Kanal-material. 
• Ringde en kontakt på IDA angående Göta Kanal. 

Bild 34 Christina Brage vid Nordiska Vetenskapliga 
Bibliotekarieförbundets medlemsmöte i Linköping 1990.  

Foto: okänd. 



71 
 

• G. (LiU-nytt) ringde om Göta Kanal 
• Äntligen lunch. 
• Demonstrerade några elektroniska tidskrifter för några av lärarna på Tema V. 
• Diskuterade resultatet av en tidigare gjord sökning med en doktorand på Tema B. 
• C. E. ringde och pratade om utvärderingen av Tema T, vilket innebar att jag behövde 

göra en ny citeringsanalys. 
• Tittade över ”noterna” i J:s avhandling, såg ganska bra ut, lite justeringar. 
• Diskuterade strategin för en ”jättesökning” åt SGI. 
• Köpte in några böcker. 
• Kaffe. 
• Pratade med prefekten om Temas dystra ekonomiska läge. 
• Pratade med U. om ett vattenärende. 
• Planerade tillsammans med U. T. en ny sökning och hon berättade var hon befann sig 

i skrivandet. 
• A. L. kom in och ville ha hjälp i en språkfråga. 
• A. S. ringde och ville ha hjälp med en sökning om gentekniken i det offentliga samta-

let. 
• Hann inte öppna posten idag heller. 
• Träffade C. och berättade om en bok jag beställt som jag tror skulle passa henne. 

 
Utöver detta var det minst 10–15 personer som varje dag stack in huvudet, ibland för 
att bara säga hej men också för att ge snabbinfo av något slag. Även om dessa dagboks-
anteckningar har några år på nacken så är de ändå mycket representativa för hur arbe-
tet som Tema-bibliotekarie sett ut. 
 
Framgångsfaktorer för forskarstöd 
Det som varit en framgångsfaktor bland många för temabibliotekarieverksamheten är 
insikten att forskarstöd till stor del handlar om relationsskapande mellan biblio-
tekarier och forskare. Sådana relationer ger värdefull kunskap för biblioteket om såväl 
forskningsområde, informations- och kommunikationskanaler som vilka behov forsk-
are har i olika perioder. Närheten mellan forskare och bibliotekarie skapar dessutom 
en mer långsiktig förståelse för ett forskningsområde, vilket kan ge bibliotekarien en 
möjlighet att arbeta proaktivt i sitt forskarstöd. Närheten ger också forskarna en 
möjlighet att få ett strategiskt, individuellt anpassat stöd vid rätt tid och i rätt format. 
Just det proaktiva omnämns ofta i litteraturen, det vill säga att förutse framtida behov 
och agera så att behoven kan tillfredsställas när de väl uppstår. Men även ”reactive 
services” behövs, vilket handlar om att man reagerar på direkta behov genom att visa 
att man är tillgänglig och villig att hjälpa till. Det handlar om, tror jag, att utveckla 
stödformer till forskarna på platser utanför bibliotekets lokaler och erbjuda fler tjänst-
er i forskarnas direkta närhet. Vidare att möjliggöra informations- och undervisnings-
tillfällen för forskare, lärare och doktorander, där formerna anpassas till målgruppen. 
Forskningsstödet måste nå forskarna där de är och när de behöver det för att vara rele-
vant för dem. Men det behövs också att bibliotekets personal får möjlighet att bättre 
möta forskarens behov och vardag genom olika former av kompetensutveckling, 
kompetensutväxling och genom att uppmuntra till deltagande i forskningsverksamhet. 
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En aspekt som inte så ofta sätts under luppen är att kontakten med biblioteket ofta 
är personavhängig. Tröskeln in till biblioteket eller bibliotekarien verkar bli högre ju 
länge bort från det fysiska rummet eller en faktisk person som forskaren kommer. I en 
studie för några år sedan från Lund påpekade forskarna vikten av att ha en biblioteka-
rie som jobbar specifikt med forskarfrågor och att denna någon sitter geografiskt nära 
och är känd för forskarna. Som särskilt viktigt betonades det personliga mötet och det 
dagliga samtalet. Det finns ett stort värde i att skapa en dialog med forskaren och att 
som bibliotekarie själv orientera sig i kunskapsproduktionens strukturer inom 
användarens område. I det här sammanhanget skulle man kunna kalla bibliotekarier 
för informationssökningsexperter, men en sådan expertis behöver enligt Sundin 
(2005) kunskaper om strukturen hos de ämnesområden inom vilka informationen 
söks och om användarnas förutsättningar för produktion och användning av kunskap. 
Att genom egeninitierad informationssökning hålla sig uppdaterad med biblioteks-
relaterad forskning är angeläget för vår yrkespraktik. På så vis kan praktiken ämnes-
förankras och akademins spelregler relateras till yrkesutövningen. Detta kallar Sundin 
(2005) för ett kommunikativt förhållningssätt som betonar en förståelse som delvis 
kan uppnås genom att ta del av forskning och delvis genom en direkt dialog med 
forskaren, vilket jag tror att jag som Tema-bibliotekarie gjort utan att ha satt ord på 
det. 
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Campus Norrköpings bibliotek –  
de första 20 åren 
 
Anne Söderholm & Peter Igelström 
 
Under 2017 firade Campus Norrköping 20 år, ett jubileum som lördagen den 18 mars 
uppmärksammades med populärvetenskapliga föreläsningar, guidade turer, öppet hus 
och filmvisningar. På Campus Norrköpings bibliotek (CNB) visades Sanna drömmar i 
kvarteret Oron, Toumo Haapalas film om invigningen av Campus Norrköping i sep-
tember 1998.  

Och nog fanns det anledning att fira! Satsningen på ett samlat campus för Linköp-
ings universitet (LiU) i Norrköping inleddes med regeringens sysselsättnings-
proposition i juni 1996. Tre civilingenjörsutbildningar och tre filosofiska magister-
program etablerades nu i Norrköping. Liksom ett nytt campusgemensamt bibliotek. 
Under åren har LiU:s expansion i Norrköping lett till att antalet studenter vuxit från 
1400 vårterminen 1997 till cirka 5000 idag och antalet anställda från 150 till 500, vilket 
motsvarar en femtedel av verksamheten vid hela Linköpings universitet.  

Vad har då kännetecknat Campus Norrköpings bibliotek under de första 20 åren av 
dess existens? 
 

 
Bild 35 Campus Norrköping ligger vid Motala ström mitt i centrala Norrköping. Foto: Peter Karlsson. 

 
Tre bibliotek blir ett 
Före CNB:s tillkomst fanns tre av universitetets kvartersbibliotek på olika platser i 
Norrköping: Norrköpingsbiblioteket (NB), Norrköpingsbiblioteket teknik (NBT) och 
Norrköpingsbiblioteket hälsa (NBH). 

Förskollärarutbildningen på Fotbollsgatan 2 och dess bibliotek (NB) hade startat 
1977. NBH hade sitt ursprung i biblioteket vid S:t Olofskolan (Vårdhögskolan i Norr-
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köping) som 1987 blev en del av Hälsouniversitetet vid LiU. Högskoleingenjörsutbild-
ningar med därtill hörande bibliotek (NBT) hade funnits i kvarteret Drags sedan 1992. 

Sommaren 1998 flyttade NB och NBT in i gemensamma lokaler i Kåkenhus vid 
LiU:s nya campus. Enligt planerna skulle då en tillbyggnad (Hus 6) mot Skvallertorget 
genomföras under 1999, där ytterligare lokaler för biblioteket skulle ingå. När dessa 
planer lades på is fick biblioteket istället växa i befintliga lokaler på plan 4 i Hus 4 och 
Hus 5. 

Sommaren 2000 flyttade även NBH in och personalstyrkan växte därmed ytterlig-
are, vilket spädde på behovet av en utökning av bibliotekets kontorsutrymmen.  

 
Lokaler och ombyggnationer 

Campus Norrköping utgör något av 
en unik skapelse: ett samlat univer-
sitetsområde inrymt i gamla textil-
industribyggnader mitt i kärnan av 
en större stad. Kåkenhus – campus-
områdets främsta symbolbyggnad – 
består av sju separata huskroppar 
varav den äldsta är från 1890 och 
den yngsta från 2008. Byggnaden 
har under sin historia använts för 
textilproduktion av YFA (Förenade 
Yllefabrikerna) och för elektronik-
tillverkning av Ericsson. Ännu idag 
sitter väggklockor från Ericsson-
tiden kvar i bibliotekets lokaler. 

I takt med Campus Norrköpings 
utveckling har nya lokaler uppförts, 
befintliga lokaler byggts om och 
andra har lämnats helt. Ombygg-
nationerna har genom åren även 
omfattat CNB. Sommaren 2002 ut-
ökades biblioteket med 200 
kvadratmeter och en ny trappa 
byggdes i bibliotekslokalen för att 

sammanbinda de båda våningsplanen. Tidigare hade en brandtrappa utnyttjats av per-
sonal och användare som behövde ta sig mellan våningarna. År 2006 började äntligen 
den sedan länge planerade projekteringen för Hus 6 med en tillbyggnad mot Skvaller-
torget. De gamla biblioteksritningarna kunde nu realiseras.  

I september 2008 flyttade biblioteket in i det nybyggda huset och lämnade helt 
lokalerna i Hus 4 medan lokalerna i Hus 5 byggdes om. När lokalerna i Hus 5 hade 
färdigrenoverats invigdes en ny entré till biblioteket den 2 november 2009. 

År 2012 inleddes planeringen för en ny ombyggnad av Kåkenhus. I planerna ingick 
att forskningsinstitutet Acreo skulle flytta in i lokalen utanför bibliotekets entré i Hus 

Figur 7 Trappan som sammanbinder våningsplanen på CNB 
uppfördes 2002. Foto: Peter Karlsson. 
Bild 36 Trappan som sammanbinder våningsplanen på CNB uppfördes 

2002. Foto: Peter Karlsson. 
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4, där det nu var ett öppet studierum, den så kallade Öknen. Detta medförde en flytt av 
bibliotekets entré och en ombyggnad av bibliotekets informations- och lånedisk. Den 
nya entrén öppnades i september 2013, och den officiella nyinvigningen av Kåkenhus 
ägde rum den 27 januari 2014. 

Genom dessa ombyggnationer har verksamheten hela tiden varit tvungen att upp-
rätthållas under mindre än optimala omständigheter, vilket ibland frestat på tålamodet 
hos såväl biblioteksbesökare som personal. Slutresultatet har dock blivit en attraktiv 
och uppskattad biblioteksmiljö. 

 

 

Bild 37 Interiör från Campus Norrköping bibliotek. Foto: Peter Karlsson. 

Fröbelsamlingen 
Campus Norrköping omfattar utbildningar från LiU:s samtliga fakulteter och biblio-
tekets samlingar har därför ett brett fokus på vård, teknik, pedagogik och samhälls-
vetenskap.  CNB är även hem för det bibliotek som härstammar från Norrköpings 
Fröbelinstitut. 

År 1899 startade Maria Moberg (1877–1949) en barnträdgård i sitt hem i Norr-
köping inspirerad av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782–1852), vars revo-
lutionerande barnsyn och tankar om kindergarten fick stort genomslag även i Sverige. 
I en stad där textilindustrin blomstrade och kvinnor rekryterades som arbetskraft var 
behovet av barnomsorg stort. Tillsammans med sin syster Ellen (1874–1955) utveckla-
de Maria Moberg 1904 verksamheten till Sveriges första folkkindergarten, ”Fröbel-
stugan”.  

Systrarna Moberg etablerade även en utbildning för kindergartenlärarinnor, Sve-
riges äldsta förskollärarutbildning, som kom att drivas av en förening som 1909 antog 
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namnet Fröbelinstitutet. Institutet och dess bibliotek var verksamt fram till 1949, då 
verksamheten övergick i kommunal regi. 

Fröbelsamlingen består av böcker från Fröbelinstitutets bibliotek som i olika om-
gångar införlivats i LiUB:s samlingar. Delar av samlingen ingick i NB:s bestånd. År 
2006 mottog Campus Norrköpings bibliotek en donation med en stor del av böckerna 
från det tidigare Fröbelinstitutet. Samlingen ger intressanta inblickar i förskole-
pedagogiken under de år institutet var verksamt och omfattar litteratur inom förskole-
pedagogik, barnuppfostran, psykologi och religion samt barnböcker. Förutom böcker 
på svenska ingår framför allt titlar på tyska, men även på engelska, danska, norska och 
franska.  

Arbetet med att katalogisera denna del av Fröbelsamlingen slutfördes 2016. Böck-
erna finns idag tillgängliga för läsning på plats i biblioteket. Sommaren 2017 fick CNB 
även överta omkring 400 barnböcker härstammande från Fröbelinstitutet som tidigare 
förvarats på Norrköpings stadsarkiv. 

Mer om Fröbelinstitutet och dess boksamling går att läsa i Fröbelinstitutets biblio-
tek 1909–1949: 1000 böcker ur Norrköpings förskollärarutbildnings historia av Maj 
Klasson och Monika Rudbeck.177  

 
Användare och personal 
Ett särskilt kännetecken för CNB är att det betjänar LiU:s samtliga fakulteter, vilket 
innebär en stor bredd både vad gäller samlingar och användare. Biblioteket har av sin 
nuvarande chef Kajsa Gustafsson Åman av denna anledning karaktäriserats som 
”Campus Norrköpings diversehandel”.178 I augusti 2013 prövades för första gången 
öppet hus på biblioteket för nya studenter, vilket sedan dess blivit en årligen åter-
kommande tradition.   

Det centralt belägna CNB är öppet för allmänheten och nyttjas också av Norrköp-
ingsbor utan koppling till universitetet. Mellan 2000 och 2007 hade biblioteket ett av-
tal med det nyetablerade Integrationsverket, där en halv bibliotekarietjänst veks åt att 
serva verket med biblioteksservice från CNB och resten av LiUB. Avtalet upphörde i 
samband med Integrationsverkets nedläggning vid halvårsskiftet 2007. 

Vid inflyttningen i Kåkenhus 1998 bestod CNB:s personalstyrka av sju personer. 
Antalet anställda har därefter successivt ökat för att under senare år minska något. I 
april 2017 var det 14 personer som arbetade på CNB. Förutom denna personal beman-
nas biblioteket även av studentmedhjälpare, som jobbar extra vid sidan av sina studier 
med bland annat bokuppsättning och bemanning av biblioteket på kvällar och lör-
dagar.  

Marianne Auby Huddén blev CNB:s första chef vid Campus Norrköpings tillkomst. 
Steingrimur Jonsson, som närmast kom från Lunds universitetsbibliotek, tillträdde 
som ny avdelningschef i augusti 2002. Anneli Friberg, som tidigare bland annat hade 
varit bibliotekschef i Mjölby kommun, var CNB:s chef mellan 2011 och 2012, varefter 

                                                           
177 Maj Klasson & Monika Rudbeck, Fröbelinstitutets bibliotek 1909–1949: 1000 böcker ur 
Norrköpings förskollärarutbildnings historia av Maj Klasson & Monika Rudbeck, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 33 (Linköping, 1982). 
178 Intervju med Kajsa Gustafsson Åman, Elisabeth Antonsson & Anne Söderholm 2014-02-24. 
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hon fortsatte inom LiUB:s organisation som funktionsansvarig för användarmötet. 
Elisabeth Malmhester tjänstgjorde som chef mellan 2013 och oktober 2014. Kajsa 
Gustafsson Åman, som arbetat vid CNB sedan 1996, tillträdde som ny avdelningschef 
i december 2014.    
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VERKSAMHETER 
En genomgång av användarundervisningens historia, hur 
LiUB blev pliktbibliotek, gav poänggivande kurser, kom 
att driva ett elektroniskt förlag och utföra bibliometriska 
analyser. 
 

 

Bild 38 Användarundervisning, pliktleveranshantering och bibliometriska analyser är några verksamheter på dagens LiUB. 
Bildkomposition: Ulf Lindgren. Foto (nertill, höger): Peter Karlsson.  
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Från bibliotekskunskap till  
informationskompetens  
Nedslag i användarundervisningens idéhistoria 
 

Christina Brage 

 
Vid universitet och högskolor förväntas studenterna utveckla förmågor och förhåll-
ningssätt som är anpassade till vad som kommer att krävas av dem i ett framtida yrkes-
liv. De studerande ska tillägna sig förmågan att lära av nya erfarenheter och möta olika 
situationer i livet utanför universitetet. Att förbereda för det okända och oväntade 
gäller som mål även för bibliotekets undervisning. Ett centralt inslag i denna förmåga 
är det vi idag kallar för ”informationskompetens”.   

Begreppet har genom åren diskuterats flitigt och fått olika definitioner. Men oavsett 
dess innebörd är det något som vi bibliotekarier måste ta ställning till i vårt yrkes-
verksamma liv. I likhet med de flesta andra begrepp har informationskompetens inte 
fötts utan en förhistoria. Det är delar av denna historia som jag vill diskutera i detta 
avsnitt. Nedan följer några nedslag i användarundervisningens historia och den littera-
tur som fungerat som inspirationskälla vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB). 
Framför oss har vi en resa via begrepp som bok- och bibliotekskunskap, biblioteks-
orientering, informationssökning, informationshantering, låntagarundervisning och 
användarundervisning.  

I de fall jag ansett att definitioner eller citat förlorat på översättning till svenska har 
jag använt mig av originalspråk.  

 

1700- och 1800-talen 
Redan under 1700-talet i Tyskland gavs föreläsningar i bibliotekskunskap för student-
er (Ewert, 1986) och under senare delen av århundradet var särskilt universiteten i 
Göttingen, Erlangen, Ingolstadt och Greifswald framstående i denna typ av under-
visning. I USA förekom biblioteksinformation i form av storföreläsningar redan under 
1820-talet. De flesta bibliotekarierna under den tiden var professorer som arbetade 
deltid med bibliotekariesysslor. En person värd att nämna är Justin Winsor som talade 
om bibliotekarien som en lärare och påpekade vikten av samarbete mellan 
biblioteket och lärarna vid universiteten (Winsor, 1880). Winsor var också en 
förgrundsfigur för det aktiva lärandet då han menade att man skulle ge studenterna 
en uppgift som de sedan självständigt skulle hitta ett svar på bland hyllorna i biblio-
teket. År 1881 talade Otis Hall Robinson, verksam vid University of Rochester, på en 
ALA-konferens (American Library Association Conference) om nödvändigheten av att 
ge studenter instruktioner i hur man nyttjar biblioteket och dess resurser. Hans 
utgångspunkter var: 
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1) Students need to develop the art of discrimination to be able to judge the value of 

books (to develop critical judgement) 
2) Students need to become independent learners (to teach themselves) 
3) Students need to continue to read and study (to become lifelong learners) 

 
Är det möjligen här som begreppet informationskompetens har sina rötter?  

Hall Robinson menade vidare att bibliotekarien var att betrakta som en lärare och 
inte bara en förvaltare av böcker, något som tidigare hade uppmärksammats av Dewey 
(1876): ”…when the library is a school, […] the librarian is in the highest sense a tea-
cher”. 
 

Sekelskiftet 1900 
I slutet av 1800-talet erbjöd en del bibliotek i USA poänggivande kurser som bestod 
av en del som handlade om böcker och publicering och en annan del om hur man an-
vänder biblioteket på bästa sätt. Men vid 1900-talets början slutade man att ge dessa 
kurser. Det fanns dock fortfarande klara tankar om att man borde vidareutveckla 
biblioteksundervisningen, vilket bland annat återspeglas i ett uttalande 1902 av rek-
torn vid Chicagouniversitetet: 
 

…The equipment of the library will not be finished until it shall have upon its staff 
men and women whose entire work shall be, not the care of books, not the cata-
loguing of books, but the giving of instruction concerning their use… (Brough, 
1953) 
 

William Warner Bishop (1912) var inne på samma linje och ville få till stånd själv-
ständiga och självgående studenter i informationssökning. Han menade vidare 
att undervisningen måste starta redan i unga år. 

Under åren närmast efter sekelskiftet 1900 i Sverige fanns knappast någon organi-
serad utbildning av bibliotekarier och därmed inte heller någon bibliotekskunskap för 
elever och studenter. Valfrid Palmgren, en förgrundsfigur inom biblioteksvärlden i 
Sverige, presenterade sina intryck från studiebesök i USA hösten 1907 i rapporten 
Bibliotek och folkuppfostran: anteckningar från en studieresa i Amerikas förenta 
stater. Inspirerad av ”the library spirit” i USA kom hon 1908 att hålla en 14-dagarskurs 
i biblioteksteknik för lärare och lärarinnor vid de allmänna läroverken och 1909 en 
sexveckorskurs för personal som ville arbeta på folkbibliotek.  

Vid en ALA-konferens 1913 talade Lucy Salmon om vikten av att få in bibliotekets 
undervisning i kurserna, ”so that the knowledge acquired would fall naturally into 
its place in connection within a definite concrete work…” (Hardesty, Schmitt & Tucker, 
1986). Detta har vi också under alla år fått kämpa med. 

 

1920- och 1930-talen 
I USA 1922 framfördes ett förslag, vilket delvis antogs, om obligatorisk biblioteks-
undervisning av lärarkandidater. Raymond Walkley beskrev i en artikel från 



82 
 

1924 sina erfarenheter av bibliotekets undervisning av första-årsstudenter under 
orienteringsveckan. Detta program bestod av tre delar, en föreläsning, en guidad tur i 
biblioteket samt en session där studenterna fick besvara frågor på vad de hade lärt sig.  

Redan 1930 nämner James Ingersoll Wyer den pedagogiska nyttan av själv-
hjälp, ett synsätt som LiUB senare också kom att anamma. Wyer påpekade att den 
överlägsna pedagogiska metoden var att undervisa om hur man finner, utvärderar och 
nyttjar information, det vill säga hjälp till självhjälp, över att få informationen serverad 
(Rothstein, 1955). Johnson (1933), som var bibliotekarie men även ”dean of instruc-
tion”, såg till att bibliotekets undervisning integrerades i kurserna genom att 
kontakta professorerna redan när de höll på med att planera sin undervisning. Peyton 
Hurt beskriver i en bok från 1936 behovet av samarbete mellan utbildnings-
ansvariga och bibliotekarier för att få in bibliotekets undervisning i kurserna. Har-
vie Branscomb (1940) var inne på samma linje och menade att det inte enbart handlar 
om att bibliotekarierna ska undervisa (helst poänggivande kurser) utan att de också 
måste marknadsföra och sälja in sin undervisning till de utbildningsansvariga. 

 

1940- och 1950-talen 
Den internationella forskningen inom området biblioteks- och informationsvetenskap 
tog sin början under det tidiga 1940-talet med några få publicerade översikter och vid 
en konferens i London 1948, Royal Society Scientific Information Conference, där olika 
yrkesgrupper med ett intresse för information i olika kontexter möttes. I Stor-
britannien föreslog Library Association, University and Research Section redan 1949 
att man skulle inrätta ett tre-stegsprogram för användarundervisning. Tre problem 
förelåg dock: bristfällig finansiering, svårt att få tid för undervisningen samt olikheter 
inom den akademiska sfären (läs professorer och andra akademiska lärare kontra 
bibliotekarier).  

Den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen expanderade ytter-
ligare under 1950-talet då en stor del av intresset kretsade runt frågor som berörde 
informationsbehov och informationssökning; även informations-
användning om än i mindre utsträckning. Dessa tre nära sammankopplade begrepp 
kan ses som en förutsättning för framväxten av begreppet informationskompetens. 

Man började nu mer och mer att uppmärksamma användarnas informationsbehov 
och informationsåtervinning med utgångspunkt i olika yrkeskategorier. Även 
informationssystemets relevans utvärderades utifrån ett användarperspektiv, ofta bas-
erat på relativt enkla kvantitativa metoder. (Brage, 2005) 

Ett förslag som dök upp i Sverige var att bibliotekskunskap skulle inrättas som ett 
fristående ämne vid universiteten och att bibliotekarier skulle kunna erhålla en 
licentiatexamen efter genomförd utbildning. Förslaget kom dock aldrig att genom-
föras. 

I en artikel från 1958 står att läsa att man vid Pennsylvania State University nu bör-
jat introducera TV i undervisningen. En majoritet av studenterna lär ha uppskattat 
TV-programmet, som innehöll information om bibliotekets service samt en rundtur i 
bibliotekslokalen. (McComb, 1958) 
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1960-talet 
Under 1960-talet började man alltmer förstå komplexiteten i fenomenen informations-
behov och informationssökning och att det fanns ett viktigt samband mellan 
informationssökningen och dess belastningsgrad. Informationskällornas 
lättillgänglighet påverkar med andra ord informationssökningen. (Brage, 2005).  

Under inflytande av förändringarna inom den högre utbildningen under 60-talet 
kom biblioteksundervisningen att bli mer specialiserad och allt mer intresse lades ned 
på dess innehåll. Exempelvis Patricia Knapp betonade vikten av att öva studenternas 
problemlösningsförmåga. Knapp ville också se att bibliotekets undervisning 
synliggjordes i kursplaner och hade en vision där biblioteket skulle bli det nya centrat 
för den högre utbildningen. Studenterna var, enligt Knapp, alltför okritiska vid val av 
sina källor och ofta nöjda med ett begränsat antal träffar kring det ämne de sökt oavsett 
källornas reliabilitet och validitet. Kanske vågar vi se Knapp som den som lade grunden 
till den moderna användarundervisningen (Grassian & Kaplowitz, 2001).  

Det var också under 1960-talet som en rörelse uppstod som ville befria studenterna 
från textböcker och ämnen för uppsatser som var förutbestämda av lärarna, det vill 
säga få studenterna att bli självständiga. Detta innebar att bibliotekens undervisning 
kom att bli än mer värdefull. (Hopkins, 1981). Man blev under den här tiden också mer 
intresserad av att experimentera med undervisningen. Nya hjälpmedel fanns nu att 
tillgå, exempelvis OH-projektorer och instruktionsfilmer av olika slag. Dessutom 
började man tala om att studenten behövde mer än ett tillfälle av bibliotekets under-
visning. Tankar om progression började dyka upp. 

De vetenskapliga bibliotekens framtida roll i Sverige diskuterades i Prop. 1965:1, 
bilaga 10 där det går att läsa:   

 
…De vetenskapliga biblioteken kommer inom överskådlig framtid att utgöra 
kärnan i förmedlingen av information. Det primära målet bör därför vara att göra 
dem bättre rustade att svara mot de ökade anspråken genom en utvidgad 
forskarservice… 
 

Dessvärre skrev man inget om studenterna. 
I Storbritannien liksom i USA under åren 1966–70 började man i allt större ut-

sträckning ge nya studenter orientering i biblioteket, vilket något senare även hände i 
Sverige. Även så kallad ”one-shot class instruction” introducerades. Vid universitetet i 
Surrey började man 1967 ge en introduktionskurs för i princip alla nya studenter. Efter 
denna första introduktionskurs fortsatte undervisningen med nya inslag varje år i en 
tydlig progression (Chesshyre & Hills, 1970). 

Det var vid den här tiden det kommande Linköpings högskolas bibliotek (LiHB) 
började planeras. Gösta Ottervik förordade i sin utredning om högskolas biblioteks-
verksamhet att stor vikt bör ”läggas på handledning av biblioteksbesökarna och på 
undervisning i elementär bibliotekskunskap och dokumentationsmetodik” (Ottervik, 
1967). 

Ett datorbaserat system, MEDLARS, introducerades på försök vid Karolinska insti-
tutet 1966 och året efter började det användas på reguljär basis. En av de första kurser-
na i online-sökning gavs vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) 1968. Slutomdömet 
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från de 18 deltagare som hade gått den två månader långa kursen var att den här typen 
av kurser borde vara obligatoriska på alla nivåer i det akademiska livet. 

Trots sådana initiativ under senare delen av 60-talet kunde Phipps (1968) konsta-
tera att många undervisande bibliotekarier kände sig besvikna och frustrerade på 
grund av ”…lack of staff, lack of time, lack of money for experimentation, lack of coop-
eration and interest from the faculty and the administration”. 

 
1970-talet  
Under 1970-talet ökade intresset för användarutbildning, inte minst i de nordiska 
länderna. Många vägledningar skrevs om att söka information och om informations-
källor inom olika ämnen, en hel del var mycket bra och användbara. Fokus låg ofta på 
en så kallad biblioteksorientering där man undervisade om hur man skulle använda 
tryckta abstract- och indexpublikationer. Relativt lite fokuserade på online-sökningar 
förutom vid de universitet där undervisning i medicin, naturvetenskap och teknik be-
drevs. Föga underligt eftersom det var just inom dessa ämnesområden som databas-
erna fanns. 

På 1970-talet expanderade också forskningen om informationssökning, som i högre 
grad än tidigare placerades i kontexten för olika arbetsuppgifter. Man studerade 
också så kallade vanliga medborgares informationsbehov och informationssöknings-
strategier. Forskning om icke-arbetsrelaterade informationsbehov och icke-arbets-
relaterad informationssökning var framför allt vanlig i USA, där man genomförde om-
fattande intervju- och enkätundersökningar av befolkningen. Dessa tidiga studier lade 
i mångt och mycket grunden till våra dagars teori- och skolbildningar inom forsk-
ningen.  

Det är också nu som man började sätta in informationens betydelse i ett 
samhällsperspektiv och undersöka den praktiska tillämpningen av information. 
Man konstaterade att nya kompetenser behövdes för att kunna få till stånd en effektiv 
användning av information men också för att kunna hantera de vetenskapliga databas-
er som nu började få en allt större spridning. En ny yrkesgrupp kom att uppstå: 
dokumentalister eller informatiker.  

Förväntningarna på datateknikens utvecklingspotential var höga. De bibliografiska 
referenshjälpmedel som i bokform registrerade tidskriftsartiklar inom olika ämnes-
områden, till exempel Chemical Abstracts och Engineering Index, lades nu upp som 
sökbara databaser. Genom att ringa upp en dator i Kalifornien fick bibliotekari-
en/dokumentalisten en möjlighet att söka i en mängd databaser vars innehåll inte 
fanns i den lokala samlingen. För bibliotekens användare betydde det att de var bero-
ende av personalen för att få tillgång till informationen. 

En möjlighet i Sverige att göra sökningar online startade redan i början av 1970-
talet, vilket kom att förändra låntagarundervisningen. Dels handlade det om att lära 
användarna att hantera en terminal, dels om att ge dem verktyg så att de kunde lägga 
upp en sökstrategi samt kunskap om hur man kunde utvärdera den framvunna 
informationen. 

Det var också under 70-talet som man började producera ett antal audio-visuella 
stillfilmer som behandlade olika aspekter av biblioteksundervisning. Chalmers hade 
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köpt in ett flertal ifrån framför allt Storbritannien. Dessa kunde övriga bibliotek i land-
et låna från Chalmers under 14 dagar via fjärrlån. 
 

 
Bild 39 Biblioteksundervisning vid LiU under sent 1970-tal. Annika Lindberg/Ekström föreläser. Foto: okänd. 

Användarundervisning startar på LiHB 
I början av 1970-talet startades användarundervisningen vid Linköpings högskolas 
bibliotek så smått. Under 1971 erbjöds biblioteksorienteringar vid Centralbiblioteket 
på Valla och vid Humanistiska biblioteket på Platensgatan. Syftet var att hjälpa lån-
tagare finna sig tillrätta i biblioteket. Under 1973 skisserades tre nivåer på 
undervisningen: 1) Orientering för nya studenter, 2) Kurs i informationssökning och 
biblioteksanvändning för studenter som står i färd med att skriva ett eget arbete, 3) 
Kurs i vetenskaplig kommunikation för doktorander.  

I orienteringskursen fick de nya studenterna veta hur man hittar i biblioteket, hur 
katalogerna fungerar och vilken service som erbjuds. I den bästa av världar hade man 
ett par timmar till sitt förfogande och planerade den schemalagda biblioteks-
informationen tillsammans med ansvarig lärare. Nivå 2 innehöll en demonstration av 
olika hjälpmedel och övningsuppgifter för deltagarna med anknytning till det aktuella 
ämnet.  

Vid utvärderingar av de första årens undervisning visade det sig att man borde und-
vika långa och faktaspäckade föreläsningar. Vid LiHB/LiUB sattes en gräns vid 30 
studenter för hur stora grupperna fick vara. Under övningar och demonstrationer dela-
des deltagarna upp i smågrupper om 7–8 studenter. Biblioteksledningen såg mycket 
positivt på denna utveckling och efterhand inrättades en tjänst med ansvar för plan-
ering och utveckling av användarundervisningen. 
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Under de första åren valde LiUB att upprätta ett an-
tal kompendier för undervisningen, några mer allmänt 
hållna men också specialkompendier med beskriv-
ningar av olika ämnesområden. Vid guidning av större 
grupper och som ett komplement till demonstrationer 
framställdes ett bildband som fungerade som en intro-
duktion till den rundvandring i biblioteket som följde 
därpå. Man framställde också ett videoprogram i sam-
arbete med Saab:s bibliotek i Linköping: Litteratur-
sökning på bibliotek. 

Chalmers bibliotek, som sedan början av 1970-talet 
erbjudit kurser i informationssökning, var många 
gånger en förebild för den undervisning som gavs vid 
LiUB och hade också olika nivåer på sin undervisning 
som mycket påminner om dem som LiUB upprättade. 
Det hela startade 1971 då Chalmers bibliotek kontakt-
ades av Institutionen för Teknisk fysik, som efter-
frågade doktorandkurser och kurser i biblioteks-

orientering. Bibliotekets dåvarande chef Nancy Fjällbrant påtalade 1976 vikten av att 
integrera området i all utbildning på Chalmers. Under 1973 och 1974 höll hon även 
kurser i informationssökning och biblioteksanvändning för teknologer i Linköping. År 
1977 beskrev hon i en artikel i European Journal of Engineering Education den kurs 
som biblioteket gav studenterna från Teknisk fysik. Den var 49 timmar lång och inne-
höll kunskaper i biblioteksadministration, katalogisering, indexering, litteratur-
sökning och rapportskrivande med mera. Så omfattande var dock inte LiUB:s under-
visning.  

 

 
Bild 41 Undervisning för mindre studentgrupp vid LiUB under sent 1970-tal.  

Bo Jernberg demonstrerar indexpublikationer. Foto: okänd. 

Bild 40 Kompendium om informations-
sökning inom pedagogik/psykologi utgivet 

i LiUB:s publikationsserie 1976. 



87 
 

Begreppet informationskompetens myntas 
År 1972 kritiserade Palmer i USA bibliotekarierna för att undervisa i ett vakuum, att 
för mycket energi lades på att visa kortkataloger och att det fanns en övertro på att det 
skulle räcka med en timmes undervisningspass för att få studenter med tillräckliga in-
sikter i informationssökning. Den första översiktsartikeln om användar-
utbildning publicerades 1973. Majoriteten av de 29 artiklar som hade inkluderats i 
översikten var kopplade till den undervisning som bedrevs vid universitet och hög-
skolor.  

Zurkowski lär 1974 ha myntat begreppet ”information literacy”, som med tiden kom 
att översättas till informationskompetens på svenska. I Australien fanns en man 
vid namn Ernest Roe som dock redan i mitten av 1960-talet hade talat i termer som väl 
skulle kunna översättas till informationskompetens. Zurkowskis definition, “the ability 
to use information tools and primary resources for on the job problem solving”, var 
utpräglat arbetslivs- och problemorienterad (Webber & Johnston, 2000). En hög 
informationskompetens förväntades ge avkastning i form av ett mera effektivt och pro-
duktivt arbetsliv. Men Zurkowski ville i egenskap av ordförande för Information Ind-
ustry Association också slå ett slag för det ökande utbudet av elektroniska 
informationsprodukter. Sitt stora mål formulerade han i The National Commission on 
Libraries and Information Science (NCLIS):  
 

…top priority should be directed toward establishing a major national program 
to achieve universal information literacy by 1984 (Zurkowski, 1974).  

 
Informationskompetens kom nu också att ses som en viktig ingrediens i ett aktivt 
medborgarskap och kom att kopplas ihop med Media Literacy (MIL). Cees Hame-
link (1976) kritiserade media för att vara allt för styrt av politiska och ekonomiska in-
tressen och såg att informationskompetens i detta sammanhang kunde vara förmågan 
att skaffa sig ett oberoende perspektiv. En besläktad tolkning av begreppet gavs av 
Owens (1976), en biblioteksanknuten New York-politiker, som framhöll informations-
kompetensens betydelse för de demokratiska institutionernas livskraft. Detta eftersom 
väljare med denna kompetens kunde förutsättas vara kvalificerade att göra mera klar-
synta val och fatta bättre beslut än informationsillitterata medborgare.  

I en artikel från 1977 noterade Stevenson att biblioteksintroduktioner i USA allt mer 
skedde under de första dagarna då de nya studenterna påbörjade sina studier, att dessa 
introduktioner hölls av en bibliotekarie, ofta inför en storgrupp under allt från 5 till 45 
minuter. Inte sällan fick studenterna en tryckt biblioteksguide med sig efter 
introduktionen. Ett flertal bibliotek hade en viss form av progression där introduktion-
en övergick till ”bibliographic instruction”. Kursernas omfattning var allt från en 
timme till 30 timmar och låg i nära anslutning till att studenten skulle påbörja uppsats-
skrivande eller liknande. Upplägget gick ofta ut på att studenten skulle kunna lokal-
isera en introduktion till ämnet, kunna nyttja bibliografier, indexpublikationer och 
översiktsartiklar, kunna spåra en tidskriftsartikel, rapporter och patent och ha vetskap 
om ”current awareness”. Citeringspraxis och referenshantering samt övningar i 
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rapportskrivning kunde också ingå (Stevenson, 1977). Artikeln redovisar ett upplägg 
som starkt påminner om det som LiUB hade (och har) på sin undervisning. 

Studenter i Göteborg och Linköping intervjuas 
I en artikel från 1977 beskrev Fjällbrant en undersökning av användarundervisningen 
vid Chalmers och Biomedicinska biblioteket i Göteborg. Anledningen till att undersöka 
just dessa två bibliotek var att litteraturomsättningen inom dessa biblioteks ämnes-
områden var väldigt hög. Man tittade bland annat på användningen av biblioteken och 
deras resurser.   

Vad man i denna första undersökning inte fick svar på var om de beteenden som 
man sett där var representativa för landet som helhet. Av det skälet valde man att göra 
ytterligare en pilotundersökning vid Centralbiblioteket vid Göteborgs universitet och 
vid Linköpings universitetsbibliotek. Anledningen till valet av dessa två bibliotek var 
just att de skilde sig åt. Medan Centralbiblioteket var etablerat var LiUB nytt. Det sen-
are hade öppna hyllor, vilket inte var fallet med Centralbiblioteket i Göteborg.  

Totalt intervjuades 53 studenter från den tekniska fakulteten och 86 studenter från 
den filosofiska fakulteten i Linköping. Svaren jämfördes med dem man fått i den första 
undersökningen på Chalmers och med 83 svar från studenter vid Göteborgs univer-
sitet. Intervjuerna genomfördes via telefon och efterföljdes av en strukturerad enkät.  

I resultatet för Linköping går bland annat att se att studenterna valde att sitta 
hemma och studera 94 procent av tiden, följt av studier på biblioteket 12 procent av 
tiden. I Linköping svarade 54 procent av studenterna att de köpte det mesta av sin 
kurslitteratur. Linköpingsstudenterna hade vidare dålig koll på att det fanns en ämnes-
katalog och skälet till detta trodde man berodde på LiUB:s öppna hyllsystem. Likaså 
var de inte särskilt bevandrade bland index- och abstractpublikationerna. Däremot 
kände studenterna i Linköping väl till möjligheten med fjärrlån, förmodligen av det 
skälet att LiUB ännu hade begränsade egna samlingar. Denna studie hade sannolikt 
stor inverkan på hur vi vidareutvecklade vår undervisning. 

Fortsatta initiativ och fortsatt diskussion kring informationskompetens 
I slutet av 1970-talet förekom en rad initiativ kring användarundervisningen vid 
svenska forskningsbibliotek. Vid KTH:s bibliotek anordnades hösten 1976 en 17 tim-
mars obligatorisk kurs i biblioteksanvändning och informationssökning för studerande 
i maskinteknik. Kursen genomfördes i nära anslutning till övningsuppgifter av projekt-
karaktär och de studerandes examensarbeten för att åstadkomma en naturlig koppling 
mellan informationssökning och den reguljära undervisningen. Att kursdeltagarna 
handgripligen fick lösa sina informationsproblem med hjälp av datorbaserade hjälp-
medel tycktes ha större genomslagskraft än traditionella föreläsningar och broschyrer. 
(Klasén & Sabsay, 1979). 

I Lund 1977 anordnade biblioteket utbildning av förstaårskursare genom använd-
ning av AV-hjälpmedel. Vid Karolinska institutet (KI) 1977–1978 bedrev man låntagar-
undervisning med olika upplägg för målgrupperna: personal vid KI:s institutioner som 
hade hand om biblioteksrutinerna, medicine studerande, vårdyrkeslärare och doktor-
ander.  
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I en rapport från 1978 av Maj Klasson, Universitetsbiblioteket i undervisningen, 
finns i förordet ett uttalande av LiUB:s dåvarande överbibliotekarie, som påpekade 
vikten av att biblioteket skulle finnas i nära anslutning till den forskning och under-
visning som bedrevs vid LiU: 

 
UB kan inte leva ett isolerat liv utan måste anpassa sig till förändringar i under-
visning, forskning och samhället i stort. Framför allt måste dess roll i under-
visningens och forskningens tjänst, omprövas, utvärderas och nya mål och nya 
uppgifter eventuellt föras fram. 

 
I en artikel från 1979 beskrev Fjällbrant vad man måste tänka på när man planerar sin 
undervisning. Hon menade att det först handlade om att definiera vilka mål och vilket 
syfte man hade tänkt sig. I nästa steg behövde man fundera på innehåll och när i tiden 
undervisningen skulle ske tillsammans med funderingar på vilken typ av 
undervisningsmetod och vilka media man skulle tillämpa. Resultatet av dessa steg 
skulle sedan testas i en praktisk situation och utvärderas för att på så sätt kunna utröna 
effektiviteten i upplägget. Målen menade hon kunde delas upp i tre olika grupper, 
kognitiva som handlar om förståelse, affektiva som handlar om känslor och attityder 
samt psykomotoriska som hon hänförde till ”coordinated motor activity”. 

År 1978 presenterade Lars Höglund med flera en informationssökningsmodell. De 
menade att informationsanvändning är den aktivitet en individ vidtar för att söka, 
identifiera, anskaffa och bearbeta budskap i syfte att reducera osäkerhet i en problem-
situation. Definitionen påminner om våra dagars definitioner av informations-
kompetens. Samma år aktualiseras frågan om varför det finns ett motstånd när det 
gäller bibliotekens undervisning. Farber (1978) menade att det i princip fanns en enig-
het hos lärare vid universiteten om nyttan av bibliotekens undervisning, men ställde 
frågan: 

 
…If it sensible, why then is it difficult to get many faculty to work with librarians 
in planning courses, or even to let librarians talk to their classes? It would seem 
that we are all interested in the same end – that is, the teaching/learning process 
and better education for students. Why then are librarians regarded as suspect? 
Why is there not more cooperation? (Farber, 1978) 
 

Dessvärre så förblev frågan obesvarad och författaren ställde den igen 1992: ”But 
there’s still resistance. Why?”  

Sammanslutningen US Information Industries Association (i Garfield, 1979) mena-
de att en informationskompetent person vet vilka tekniker och färdigheter som behövs 
för att kunna använda olika informationsverktyg för att nå fram till lösningar på ett 
problem. Men de insåg att det fanns en klyfta mellan “the information sophisticate who 
knows how and when to use the technology and does so easily and efficiently from the 
information naive who cannot use the technologies and hence has limited access to 
knowledge resources”. 

Vid slutet av 1970-talet började man inse att ett så stort och komplext fenomen som 
informationssökning inte gick att analysera genom att enbart fokusera på ett 
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informationssystems prestationsnivå. Detta mycket tack vare att den sociologiska 
forskningen som började intressera sig för individen och dennes informationsbehov 
och informationsförsörjning. 

 

1980-talet 
Bok- och bibliotekskunskap, som varit den gängse benämningen på bibliotekets under-
visning under årtionden, kom under 1980-talet att bytas ut mot färdigheter i 
informationssökning och man började alltmer att tala om det kritiska tänkandet. 
Många författare poängterade betydelsen av att inkorporera bibliotekets under-
visning i den högre utbildningen, till exempel Ramström (1981) som konstaterade 
att efterfrågan av användarutbildning kommer att öka och att denna undervisning 
måste bli ett självklart moment i all akademisk utbildning.  

Vidare diskuterades vikten av att bibliotekarierna utför egen forskning samt publi-
cerar den, nödvändigheten av att ta till sig nya insikter i hur lärande går till men även 
hur man får till stånd överföringsbara informationsfärdigheter. Men flera författare 
beskrev också ett motstånd mot inkorporering av bibliotekets undervisning i den högre 
utbildningen. Svaret varför det är så kanske man ska söka hos lärarna och forskarna. 
Följande självironiska citat från en professor i biologi kan ge viss vägledning: 

 
…faculty members are disciplinary chauvinists….We faculty don’t want to give up 
the time our students spend on subject matter for training in literature-accessing 
skills. We don’t want to learn from librarians. We feel that the most effective 
learning is learning in our narrow subject matter disciplines. I don’t want to give 
up time in biology for “less important things”. (Stephenson, 1980) 
 

Stephenson menar vidare att vi bibliotekarier behöver ta hänsyn till “these insecurities 
in faculty members”. 

År 1982 gjorde Thompson en studie där hon ställde frågan varför lärarna var ovill-
iga att släppa till tid för bibliotekets undervisning. 16 procent av respondenterna svara-
de att det inte fanns tid i kursplanen. I en uppföljande studie från 1990 svarade hela 
52,5 procent samma sak. Vidare svarade 18,1 procent i studien från 1990 att de inte 
visste hur studenterna lärde sig att använda biblioteket och inte heller kände något 
ansvar för att lära dem det. (Thompson, 1993) I Sverige poängterade Maj Klasson i sin 
avhandling Högskolebibliotek i förändring från 1984 bibliotekariens pedagogiska roll 
och visade att det går bra att få till stånd ett samarbete mellan kursansvariga och biblio-
tekarier. Thomas och Ensor (1984) med flera författare fann ett samband mellan lärar-
nas syn på bibliotekets undervisning och hur de själva lärt sig dessa färdigheter. De 
lärare som själva fått undervisning av bibliotekarier under sin utbildning värderade 
biblioteksundervisningen för studenter högre än de som inte hade fått sådan under-
visning.  

Av svaren på en enkät som Nancy Fjällbrant lät genomföra under 80-talet att döma 
så bedrev de yngre universitetens bibliotek mer undervisning och nådde en större del 
av studentpotentialen i jämförelse med de äldre biblioteken. 
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I USA började man under 1980-talet att examinera studenternas 
informationsfärdigheter. En milstolpe i att anamma informationskompetens står 
att finna i ett måldokument från 1985 från Auraria Library vid universitetet i Colo-
rado, som i begreppet inkluderade förmågan att förstå och värdera information. Man 
underströk också att informationssökningsförmåga inte bör begränsa sig till enbart 
biblioteksmaterial. (i Breivik & Gee, 2005) En annan viktig milstolpe i utvecklingen av 
användarundervisningen är den så kallade Boyer-rapporten (1987) som också kom att 
influera undervisningen vid LiUB. I rapporten kan man läsa att:   
 

…The college library must be viewed as a vital part of the undergraduate experi-
ence …The library staff should be considered as important to teaching as are 
classroom teachers…every undergraduate student must be introduced carefully 
to the full range of resources…students should be given bibliographic instruction 
and to be encouraged to spend at least as much time in the library – using the 
wide range of resources as they spend in classes… 
 

Carol Kuhlthau lanserade 1988 en teori som kopplade informationsbeteendet till 
människors lärprocess och beskrev de olika kognitiva stadier som en individ måste 
genomgå för att få ett bättre grepp om lösningen av sina problem. Så småningom kon-
centrerade hon sin forskning på informationssökning som process och de känslor den 
framkallar hos användaren. När det gäller användarundervisning menar Kuhlthau att 
den borde inriktas på att utbilda studenterna för det livslånga lärandet genom att de 
själva ska kunna bedöma sitt informationsbehov. Vidare att lära dem förstå sin egen 
lärprocess och hur den fungerar. 

Begreppet informationskompetens lanserades på allvar 1989 i American Library 
Association (ALA) Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. 
Rapportens beskrivning av en informationskompetent person citeras ofta och ut-
gör fortfarande grunden för många andra definitioner. Men den har även fått utstå 
skarp kritik, bland annat för att vara bibliotekscentrerad och att den står för en utvidg-
ning av det äldre begreppet bibliografisk instruktion och därmed inte tillför så mycket. 
I korthet ansåg man att studenter måste vara kompetenta inom sex områden: 

 
…Recognising a need for information; Identifying what information would add-
ress a particular problem; Finding the needed information; Evaluating the infor-
mation found; Organising the information; Using the information effectively… 

 
1990-talet 
Ett förändrat synsätt föranlett av förändringar i på det tekniska området och inom 
pedagogik ledde till att begreppet informationskompetens fick fotfäste i Sverige under 
1990-talet på bekostnad av begreppet bibliotekskunskap. Fokus för undervisningen 
gick från att undervisa om redskap till att handla om tankeprocesser kopplade till det 
kritiska tänkandet. Bibliotekens verksamhet vid LiU och andra lärosäten kom succes-
sivt att ändra fokus från forskarna och deras behov mot studenternas. I samband med 
detta ökade vi på LiUB vår undervisning i antal timmar. 
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I utredningen En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs 
(SOU 1991:72) konstaterades att biblioteken hade en relativt omfattande användar-
utbildning som främst riktades mot grundutbildningar och till grupper med mer kvali-
ficerade informationsbehov. Oftast kunde en form av bibliotekskunskap ingå som ett 
obligatoriskt moment i särskilda utbildningar, till exempel läkarutbildningen och 
olika tekniska linjer. Trots att användarutbildningen hade en given och uppskattad 
funktion, särskilt på de högre utbildningsnivåerna, så påpekade man att den hade be-
gränsad effekt och inte bidrog till att öka lärarnas intresse av att dra nytta av biblio-
tekets resurser i utbildningen.  

De förslag man framlade handlade om att utveckla samarbetet mellan biblioteken 
och institutionerna, att högskolans lärare måste få bättre kunskaper om bibliotekens 
nya redskap som kunde stödja studenternas arbeten, att undervisningen på grundnivå 
bättre skulle anpassas till institutionernas pedagogiska upplägg och att lärarna till-
sammans med bibliotekarierna skulle integrera undervisningen i den vanliga 
utbildningen. 

Behovet av att integrera biblioteket i den pedagogiska processen uppmärksamma-
des även av Abigail Loomis och Patricia Herrling vid Steenbockbiblioteket i USA, som 
diskuterade hur man kan skilja på ”course-related instruction” och ”course-integrated 
instruction”. De formulerade fyra kriterier varav tre måste fyllas för att en kurs-
integrering skulle uppstå: 
 

…Faculty outside the library are involved in the design, execution, and evaluation 
of the program; the instruction is curriculum-based, in other words, it is directly 
related to the students’ course work and/or assignments; students are required 
to participate; the students’ work is graded or credit is recieved for participation… 
(Loomis & Herrling, 1993). 

 
Lärande enligt Ramsden (1992) är en kvalitativ förändring i en persons syn på verklig-
heten. Detta innebär ett behov av att sätta in undervisningen i en kontext, 
exempelvis genom att sökstrategier behöver läras ut i en integrerad ämneskontext och 
där studenten kan arbeta med verklighetsanknutna uppgifter. Ett nytt pedagogiskt 
tänk började sakta mogna och man insåg att learning-by-doing var bättre än föreläs-
ningar. Även utvärdering och betygssättning av de insatser som studenterna 
gjorde kom mer i ropet. En annan trend var att undervisa i mindre grupper i seminarie-
liknande former. Det vanligaste hjälpmedlet under den här tiden var krita och svarta 
tavlan samt OH-projektorn. Även många hand-outs producerades. 

I en utvärdering av de nordiska forskningsbiblioteken utförd av Maurice B. Line 
1992 framkom behovet av en bättre integration av biblioteken i högskolan. Line fram-
höll att många högskolebibliotek var allvarligt underfinansierade jämfört med sina 
brittiska motsvarigheter. Han var också förvånad över hur lite högskolebiblioteken an-
vändes, vilket han trodde berodde på högskolornas inriktning på klassrums-
undervisning snarare än självstyrt lärande.  

I sin avhandling Seeking Meaning från 1993 kritiserade Kuhlthau den tidigare 
forskningen för att alltför mycket fokusera på det hon kallar det bibliografiska 
paradigmet. Samla, ordna och klassificera har alltför länge präglat både biblioteks-
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arbetet och forskningen menade hon. Informationsåtervinning har alltså framstått 
som viktigare än att förstå användarnas informationsbehov och önskningar. 

Under 1990-talet var det modernt att försöka beskriva informationssökningen gen-
om modeller. David Ellis (1993) skapade en modell som baserade sig på en studie om 
hur forskare inom samhällsvetenskaperna söker information. Modellen bestod av sex 
mönster i informationssökningen: 1) starting, 2) chaining, 3) browsing, 4) differenti-
ating, 5) monitoring, 6) extracting. Efter fortsatta studier 1993 av bland annat fysiker 
och kemister lade Ellis till ytterligare två nivåer: verifying och ending. 

I ett inlägg i den ständigt pågående debatten om bibliotekets ”plats” i akademin 
skriver Hall (1993), professor vid Earlham College: 

 
…The librarians … are colleagues who display genuine interest in my students. 
They always are interested in what my students are doing in the classes that I am 
teaching. In fact, the librarians may be more interested than other faculty 
members are in the process of my students’ learning. I may talk with colleagues 
in my discipline about common theoretical problems. I am more likely to talk 
with the library faculty about how my students are progressing on a given assign-
ment… 
 

I en rapport från 1994 av Olle Persson, Forskningsbibliotek i Sverige: de veten-
skapliga biblioteken, kan vi läsa att bibliotekarier kan ses som vägledare i 
informationssökningsprocessen som kan hjälpa till med att organisera och värdera 
informationskällor. Christine Bruce gjorde 1994 ett försök att beskriva vad som känne-
tecknar en informationskompetent person och gav bland annat följande karaktäristika: 
man är oberoende och självgående i sitt lärande, vet hur man utnyttjar olika 
informationssystem, har en god kännedom om informationsvärlden, samt har en ut-
vecklad informationsstil och ett kritiskt förhållningssätt till den information man fått 
fram. Användarundervisningen måste enligt Bruce utgå från den nivå studenterna be-
finner sig på och deras erfarenheter och perspektiv. Även om studenterna lärt sig söka, 
värdera och hantera information vid ett tillfälle så innebär det inte att de med auto-
matik kan söka information i ett annat sammanhang som inte är redan känt för dem. 

Ford (1995) menade att informationskompetenta personer är de som lärt sig lära 
därför att de vet hur kunskap är organiserad, hur de hittar information och hur de ska 
använda sig av den så att andra kan dra nytta av och lära av den. I en tidigare artikel 
från 1991 diskuterade han betydelsen av informationskompetens i framför allt tvär-
vetenskapliga miljöer och menade att bibliotekarier kan hjälpa till med att utveckla 
ramar för hur information ska kunna förstås i sådana sammanhang, vilket har varit en 
uppgift för Tema-bibliotekarierna vid LiU. 

I Årsrapport för universitet & högskolor (1995) konstaterades att antalet helårs-
studenter hade ökat och att det fanns ett klart behov av mer användarutbildning i 
biblioteket av olika slag. Flertalet av de tillfrågade studenterna ville veta mer om 
litteratursökning och framför allt om CD-ROM-databaser och Internet. Dessvärre 
kände de inte till vilka tjänster biblioteket i övrigt hade. Endast 35 procent av de till-
frågade ansåg att deras kunskaper om bibliotek och biblioteksanvändning var goda. 
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Förändrade undervisningsformer  
Under 1990-talet hade inslagen av självständigt arbete, grupparbete och problem-
lösning i ökad utsträckning förts in i undervisningen. Sådana undervisningsformer är 
beroende av de studerandes förmåga att självständigt söka och bearbeta information. 
För bibliotekarien innebar det släppa kontrollen i undervisandet och utveckla ett kli-
mat av förtroende för studenternas förmåga att reflektera och diskutera samt själva 
inhämta kunskap (Peterson, 2010). Att studenter som läser utbildningar som har 
problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod använder biblioteket annor-
lunda än “traditionella” studenter har beskrivits i litteraturen både i USA, Kanada och 
Sverige. Man framhåller att de besöker biblioteket oftare och stannar längre; frågar 
personalen oftare och har mer komplexa frågeställningar; använder ett större antal 
resurser och sökverktyg, dessutom mer på djupet; efterfrågar träning i informations-
sökning för att på så sätt kunna utnyttja resurserna fullt ut samt kräver att biblioteket 
kan tillgodose att det finns tillräckligt med grupprum, datorer, sittplatser, personal och 
generösa öppettider (Watkins, 1993).  

Detta belyses även av Fridén (1995, 1996), som hävdar att PBL har haft stor betyd-
else för användarundervisningen. Den pedagogiska förnyelsen krävde större insatser 
av biblioteken, men detta var enligt henne positivt på flera sätt och medförde en mer 
intensiv och varierad användning av biblioteken samt att de bättre integrerades i 
undervisningen. Vid PBL-undervisning måste studenten på egen hand formulera frå-
gor kring ett problemområde och vara aktiv i sitt sökande efter kunskap. 

Även för det livslånga lärandet är informationskompetensen central (Lantz, 1996). 
En snabb kunskapsutveckling och kraven på rörlighet och förnyelse på arbets-
marknaden gör att rena fackkunskaper blir relativt mindre värda i förhållande till för-
mågan att effektivt tillgodogöra sig nya kunskaper. BIBSAM-utredningen Studenter-
nas bibliotek från 1996 var det första svenska officiella dokument som innehöll 
begreppet informationskompetens. Utredningens författare Jan Hagerlid krävde att 
informationskompetens skulle skrivas in i alla högskolors måldokument.  

År 1996/97 introducerade Christine Bruce ett konstruktivistiskt förståelseinriktat 
synsätt i sin avhandling The Seven Faces of Information Literacy, där hon gick i pole-
mik mot den färdighetsbaserade uppfattningen av informationskompetens och istället 
satte informationsanvändarens uppfattning av fenomenet i fokus. Vidare an-
såg hon att informationskompetens inte går att mäta eller definiera, utan 
endast kan beskrivas i termer av föreställningar och upplevelser.  

I sin avhandling Att söka information för att lära (1998) fann Louise Limberg att 
det var svårt att tillämpa generella modeller för informationssökning när varje individ 
hade sin egen informationsstil. I en presentation vid en IFLA-konferens 1998 anförde    
Oker-Blom att den som undervisar i informationssökning bör känna till den övriga 
undervisningen vid institutionen och alla till buds stående informationskällor samt 
vara en fullvärdig medlem i institutionens planerings- och undervisningsgrupp. 

Även om man under tidigt 1990-tal börjat diskutera kontextens betydelse för för-
ståelsen av informationskompetens så är det här i slutet av decenniet som forskningen 
tar fart. Informationskompetensen beskrivs som föränderlig beroende av den kontext 
den befinner sig i: i ett utbildningssammanhang, i arbetslivet eller i vardagslivet. Mot 
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denna bakgrund var det centralt för forskarna att utveckla teorier som kunde hantera 
de många olika sammanhang som informationsrelaterade handlingar ingick i och där 
de deltagande individerna tillägnade sig specifika kompetenser. Kontextens betydelse 
har på senare tid också nått vårt sätt att tänka runt vår egen undervisning vid LiUB, till 
exempel försök med ”utsparkskurs” för miljövetare. 

Systematiskt kvalitetsarbete vid LiUB 
Hösten 1995 upprättades en plan för systematiskt kvalitetsarbete vid LiUB. Kvalitets-
arbetet skulle aktivt involvera alla inom biblioteket och totalt skapades tio kvalitets-
cirklar där några områden hade två cirklar, till exempel ”LiUB som pedagogisk resurs”. 
Under våren 1996 sammanträdde de två cirklarna ungefär varannan vecka. Frågor som 
diskuterades var: Har vi alla samma mål för användarundervisningen? Målen måste 
utformas i samarbete med lärarna, men hur? Hur skall vi nå våra målgrupper? Vad 
vet vi om kvaliteten på vår undervisning? Det pedagogiska samtalet och det pedago-
giska förhållningssättet i informationsarbetet var ett annat diskussionsämne, liksom 
vardagens problem med att i praktiken genomföra undervisningen. 

Vårterminen 1996 avslutades med ett öppet seminarium där tre olika fråge-
ställningar diskuterades: 
 

1. Hur skall vi klara av balansen mellan våra högtflygande mål och vår faktiska möjlig-
het att undervisa? 
2. Hur skall vi angripa problemet med att vi kan visa på de stora möjligheterna att 
söka och finna information samtidigt som vi själva har ganska begränsade resurser, 
både av ”informationssökningsverktyg” och av primärinformation? 
3. Vad menar vi med informationskompetens? Besitter våra studenter informations-
kompetens, när de lämnar universitetet? Vad gör vi på biblioteket för att de skall 
tillägna sig denna kompetens? 

 
Vårens cirkelarbete resulterade i en åtgärds- och förslagslista, som bestod av en bland-
ning av policyfrågor och praktiska förslag som illustrerade både existerande behov och 
undervisarnas vardag. Nedan följer några exempel från förslagslistan: 
 

• Verka för integration av undervisningen i grundutbildningarnas kursplaner. 
• Vid varje avdelning/bibliotek finns en person som ansvarar för undervisningen och 

som samlar undervisningsmaterial, kursbeskrivningar och utvärderingsblanketter. 
• Utnyttja de pedagogiska utbildningar, som fakulteterna erbjuder lärarna. 
• Starta en seminarieverksamhet kring pedagogiska frågor. 
• Skola in nya undervisare genom auskultation. 
• Öka kompetensen hos våra undervisare. 
• Bättre kunskaper om universitetet som helhet och de ämnesområden, som man berör 

i sin undervisning i informationssökning. 
• Regelbunden, systematisk utvärdering måste påbörjas och i fortsättningen genom-

föras. 
 

Ett problem med att fastställa vad som skulle konstituera innehållet i undervisningen 
var svårigheten att definiera informationskompetens. Bibliotekets grupp för pedago-
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gisk utveckling (UPP) initierade under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
därför ett antal seminarier som ett svar på vad som framkom i förslagslistan från 
kvalitetsarbetet där en rad artiklar (några av de ovanstående) diskuterades. Deltagarna 
fick även ge sin egen syn på begreppet. Nedan följer fyra exempel: 
 

Adam: Det är något vi alla måste få med oss från barnsben och som kan förfinas gen-
om hela livet. Det är inte enkelt att lära ut informationskompetens i grupp eftersom vi 
alla är olika individer och har olika bakgrund. 

 
Cecilia: Informationskompetens är för mig; Insikt = inse sitt behov och begränsning-
arna i behoven, Vilja = att göra något åt sitt behov, Förmåga = att avgöra var man 
ska leta, hur länge, när det är nog, Kritisk = i sitt förhållningssätt till det man fått 
fram, Utvärdera = det man har fått för att eventuellt gå vidare. 

 
David: Informationskompetens för mig är basen för det livslånga lärandet. En 
informationskompetent person har lärt sig lära, har en förmåga att känna igen ett 
informationsbehov, kan söka fram relevant information, tolka och avkoda densamma 
för att sedan kunna nyttja den på ett lagligt och etiskt sätt. Har förmåga att omsätta 
information till kunskap genom att kombinera det nya med det gamla och också en 
förmåga att kommunicera vad som lärts. 

 
Jonas: Jag kan se att man har nytta av att kombinera två definitioner vi mött under 
dessa seminarier. Dels Bruce modell, där man tar hänsyn till ”variation och mångfald 
… beror av den situation som betraktar befinner sig i, vilket syfte, och vilka behov … 
användaren har” (fritt ur Pilerots artikel). Därifrån tycker jag att man kan använda 
Doyles definition, och lägga resp ”situation” (Bruce) på ”rätt nivå” bland Doyles tio 
steg. För TBs studenters del blir det ju, beroende av ämnenas karaktär, rätt mycket 
faktainhämtning, medan man i humanistiska och samhällsvetenskapliga 
sammanhang, mer bedömer, diskuterar, värderar, tolkar. 
 

Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning idag för att se om upp-
fattningarna om informationskompetens förändrats över tid, inte minst när vi behöver 
diskutera och få en förståelse för de nya ”frameworks” som ALA lagt fram. 
 

2000-talet 
Under 2000-talet kom begreppet informationskompetens att användas ännu mer än 
tidigare. I rapporten Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen (2001) betona-
des vikten av informationskompetens och kommunikation. Högskolornas och univer-
sitetens uppgift innebär bland annat att lära studenten söka information och ge dem 
en möjlighet att följa den vetenskapliga kommunikationen och att arbeta självständigt. 
Det är nödvändigt att ha förmågan att på egen hand ta till sig information och värdera 
dess relevans. Undervisningen har efterhand kommit att bli mer teknikbaserad och i 
en del fall även kursintegrerad. Det snarlika begreppet ”information fluency” med 
inslag av problemlösning, kritiskt tänkande, utvärdering samt hantering av inform-
ation kom att på vissa håll ersätta informationskompetensen. 
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I en rapport från 2001 av Göran Gellerstam kan vi läsa att det behövs en omfattande 
utbildning kring biblioteksanvändning, modern informationssökning och 
informationskompetens för olika studentgrupper och att den utbildning som tar sikte 
på informationskompetens bör vara direkt knuten till den konkreta undervisningen, 
till ämnets innehåll, vetenskapliga metoder och problem. Vidare slår rapporten fast att 
det behövs en uppbyggnad av så kallade Learning Resource Centers. Senare skrev 
Gellerstam i rapporten Kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för högskolans 
bibliotek (2002) att informationskompetens bör ses som en vidgning av begreppet 
informationssökning och att det innebär ett nytt uppdrag för högskolebiblioteken. Han 
efterlyste där samarbete mellan utbildningsansvariga och bibliotekarier. 

En standardmodell för LiUB:s undervisning och en poänggivande kurs 
I Strategiska vägval (2003), en utredning om vetenskaplig informationsförsörjning 
vid Linköpings universitet av Jörgen Dahlgren med flera, finns följande beskrivning av 
bibliotekets undervisning: 

Samtliga kvartersbibliotek (Campus Norrköpings bibliotek, Humanistiska biblio-
teket, Hälsouniversitetets bibliotek, Kvartersbibliotek B och Slöjdbiblioteket) bedriver 
undervisning i informationssökning. Utformningen skiljer sig från ämne till ämne, 
men standardstrukturen är densamma: 

 
1. Studenterna erbjuds en introduktion med visning av LiUB:s katalog och av LIBRIS. 
2. Inför arbetet med den första uppsatsen går man igenom sökstrategier och bibliotekets 

ämnesspecifika resurser presenteras. Studenterna får själva använda relevanta biblio-
grafiska databaser, finna fram tryckta och elektroniska böcker och tidskriftsartiklar och 
söka information 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 
källkritik. 

4. Kurser för doktorander och andra grupperingar skräddarsys alltefter behov. Exempel 
på frågor som kan behandlas är: publiceringsetik, värdering av information ur ett 
kvalitetsperspektiv, citeringsteknik, värdering av vetenskapliga tidskrifter och impact 
factors. Det första undervisningstillfället varar oftast en lektionstimme, det andra och 
tredje ett par timmar. För att spara tid och pengar komprimeras ibland de olika kurs-
momenten. 
 

Utöver denna typ av undervisning som alla institutioner/kurser inbjöds att beställa för 
sina studenter, erbjöd varje kvartersbibliotek kortare undervisningstillfällen utan 
anmälningsförfarande, ofta en eller flera fasta tider varje vecka, kring sökning i kata-
loger, e-tidskrifter och databaser. Därutöver gavs poänggivande kurser i informations-
sökning av Campus Norrköpings bibliotek och av Kvartersbibliotek B (KB) till Tekniska 
högskolans studenter och av Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT). 

TGTU60 hette en av de första poänggivande kurserna som gavs av LiUB. Kursen 
innehöll fem moment om vardera 90 minuter och bestod av en kombination av före-
läsningar och övningstillfällen. Det första momentet började med en föreläsning där 
begreppet informationssökning förklarades och olika sökverktyg presenterades. 
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Momentet avslutades med en rundvandring på det dåvarande KB. Moment två inne-
höll en presentation av den lokala katalogen, LIBRIS och andra bibliotekskataloger. 
Man presenterade också hur en sökstrategi byggs upp och introducerade elektronisk 
referenslitteratur. Det tredje tillfället ägnades åt artikeldatabaser, elektroniska tid-
skrifter och avslutades med egna övningar. Vid det fjärde momentet stod Internet, 
olika metasökverktyg och källkritik på agendan. Även detta moment avslutades med 
egna övningar. Det sista tillfället bjöd på en genomgång av patent, Svensk Standard, 
SIS och andra internationella standarder. Kursen avslutades med ett seminarium där 
övningsuppgifterna redovisades. 

 
Bild 42 Datorstödd undervisning vid LiUB 2010. Beatrice Rågård undervisar  

i TekNat-bibliotekets undervisningssal. Foto: Peter Karlsson. 

Ett förändrat informationslandskap och en förändrad pedagogik 
Utvecklingen inom högskole- och universitetsbibliotekens användarundervisning har 
gått från undervisning i bibliotekskunskap till lärande av informationskompetens. 
Detta skifte har enligt Limberg och Folkesson (2006) inte enbart har sin grund i IKT-
utvecklingen, utan också i pedagogiskt nytänkande mot ett mer studentaktivt arbets-
sätt. Högre utbildning baseras alltmer på studenters självständiga lärande, och att 
söka, granska och använda information har kommit att bli allt viktigare (Sundin, 
2005). Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) menade att en djupare teoretisk och 
praktisk förståelse för den lärandes perspektiv skulle kunna hjälpa bibliotekarier att 
välja undervisningsinnehåll på ett mer ändamålsenligt sätt. Undervisningen bör plan-
eras tillsammans med ämneslärare, både för att få den ämnesmässiga anknytningen, 
men också för att studenterna ska få undervisning när de som bäst behöver den, till 
exempel inför uppsatsarbetet. 

Bennett (2008) beskriver hur förändringar i vetenskaplig kommunikation och tek-
nisk utveckling har medfört nya utmaningar i att utveckla ett välfungerande samarbete 
mellan akademiska institutioner och akademiska bibliotek. En annan förändring är att 
bibliotekarier numera är involverade i aktiviteter som har med undervisning att göra 
både på biblioteket och på campus. De akademiska biblioteken har gått från att till-
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gängliggöra och låna ut litteratur till att ha en stor del i hur studenterna tillgodogör sig 
kunskap.  

I en studie publicerad 2009 redogör Laura Saunders för en expertpanels åsikter om 
framtiden för bibliotekens användarundervisning. I studien fick panelen ta ställning 
till tre olika scenarion för användarundervisningen 10 år framåt i tiden. Det första 
scenariot var status quo där förutsättningarna inte har förändrats särskilt mycket från 
nuvarande förhållanden. Det andra scenariot innebar att fakulteterna tar över ansvaret 
för att utbilda studenterna i informationskompetens och bibliotekarierna blir 
marginaliserade. Det tredje scenariot innebar ett utökat samarbete mellan biblio-
tekarier och fakultet där ansvaret för studenternas informationskompetens är delat 
mellan de båda parterna. 

Enligt panelen är det tredje scenariot det mest sannolika. En förutsättning för ett 
fördjupat samarbete mellan bibliotekarier och fakultet är dock att bibliotekarierna 
fortsätter att öka sin pedagogiska kompetens för att bli en jämbördig partner i 
undervisningen. Viktigast av allt är dock att informationskompetens definieras ordent-
ligt för att kunna få en tydlig plats i akademin. Lärarnas förmodan att studenterna re-
dan kan söka information och att bibliotekarierna saknar pedagogisk kompetens kan 
dock enligt expertpanelen vara faktorer som sätter käppar i hjulet för ett utökat sam-
arbete.  

Begreppet Constructive alignment, som myntades i en artikel av John Biggs 
från 1996, har under 2010-talet fått ett stort genomslag. Constructive innebär att 
studenten konstruerar mening, det vill säga förståelse för ett fenomen genom lämpliga 
läraktiviteter. Alignment syftar på konstruktion från lärarens sida genom att lärande-
mål, arbetsformer och examinationer ska hänga ihop. Den svenska översättningen 
”konstruktiv länkning” introducerades i handboken Universitetspedagogik av Elm-
gren och Henriksson 2010. Lärandet ses som en process där studenten genom 
ett aktivt bearbetande av information skapar mening. För att optimera 
studentens möjligheter till att använda den högre ordningens lärprocesser bör alla 
aspekter av undervisning och bedömning vara i samklang.  

Effekten av undervisning i informationskompetens har bland annat mätts 
med diagnostiska tester före och efter ett undervisningstillfälle eller genom att under-
söka antalet referenser och deras kvalitet i olika studentarbeten (till exempel Brage & 
Betmark, 2008). Vår utgångspunkt var att om man som student fått undervisning 
skulle det generera fler referenser av högre kvalitet. 

 Förmågan att hantera referenser och söka information har blivit ett kriterium för 
att bli godkänd på bland annat på miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet. 
Detta förutsätter dock ett gott samarbete med lärare. 
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Avslutning 
Efter denna genomgång av vad som har influerat undervisningen vid Linköpings 
universitetsbibliotek genom åren kan vi konstatera att en relativt stor del av vår mo-
derna undervisning fortfarande bygger på tankar från 1960-talet om att kunskap byggs 
upp steg för steg, trots att dessa teorier vederlagts av många forskare. Om man studerar 
de viktigaste milstolparna inom användarundervisningen under de år som passerat 
framstår det tydligt att genom nästan alla decennier har vikten av samarbete mellan 
lärare och bibliotekarie samt integrering av bibliotekets undervisning i kurserna 
betonats. Vid många utbildningar får biblioteket information från institutionerna i ett 
alltför sent skede. Det här är ett problem som finns vid många lärosäten oberoende av 
pedagogisk inriktning eller ämnesinriktning.  

Återstår gör då att ställa frågan: ”Vad behövs för vår gemensamma undervisnings-
plattform?” Kanske är svaret ett genomtänkt koncept för hur undervisningen ska 
gestaltas och hur undervisningen kan ha en koppling till praxis. Olika modeller kanske 
behövs men de måste vara anpassade till de lokala villkoren, integrerat eller inte.  

De grundläggande målen för vår undervisning handlar om att ge studenten kun-
skaper i vetenskaplig kommunikation, att ge kännedom om relevanta informations-
källor inom olika ämnesområden och att studenterna ska kunna tillägna sig en effektiv 
sökteknik. Det innebär att ge dem möjligheter att självständigt och kritiskt söka in-
formation så att de i sin kommande yrkesverksamhet behärskar metoder för 
informationssökning både för problemlösning och för att kunna vidmakthålla och ut-
veckla sin yrkeskompetens. En förutsättning för områdets möjligheter att kunna ut-
vecklas är att kurserna i större utsträckning integreras i ämneskurser i samband med 
något lämpligt projekt och att det finns ett fungerande samarbete med läraren. LiUB 
har förvisso redan ett välfungerande samarbete med många institutioner men kanske 
att vi inte nått alla. 

Som undervisande bibliotekarie är det viktigt att artikulera och medvetandegöra sin 
egen pedagogiska grundsyn då den i så hög grad påverkar planering och genomförande 
av undervisningen. Det finns ett samband, om än ibland svagt, mellan vad man som 
lärare säger att man vill göra i en undervisningssituation och vad man i själva verket 
gör. Det är ofta det outtalade budskapet som tränger igenom.  

Bild 43 Marknadsföring av informationskompetens. Logotyp framtagen 2009 av 
IFLA och UNESCO. 
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Undervisning skall vara något mer än enbart informationsgivande. Läraren skall 
vara något mer än en presentatör och informatör. Läraren skall vara bra på att arrang-
era situationer som är gynnsamma för lärandet. Kunskapen är ett personligt 
förhållningssätt till ett stycke information. Kunskapen är personlig eller privat.  

Om utbildningen ska baseras på studenternas aktiva kunskapssökande måste dessa 
få bra kunskaper i hur man söker, värderar och nyttjar vetenskaplig information. För 
att bibliotekets integration i den pedagogiska processen ska kunna fullföljas krävs att 
biblioteken ses som utbildningsinstitutioner snarare än enbart som service-
inrättningar. 

  



102 
 

LiUB blir pliktbibliotek 
Peter Igelström 

 
Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) blev genom en ny lag om pliktexemplar från 
och med januari 1979 det sjunde biblioteket i Sverige att motta pliktexemplar från 
landets tryckerier och förlag. På så vis kommer så gott som allt tryckt material som ges 
ut i landet biblioteket till del. Pliktleveranserna kom att fylla en viktig funktion för 
bibliotekets litteraturförsörjning men innefattade inte det bevarandeuppdrag som dit-
tills gällt som pliktleveransernas huvudsyfte. 

Pliktleveranser reglerades från början i 1661 års kansliordning och fungerade delvis 
som ett statligt censurverktyg.179 Med tiden blev den viktigaste funktionen istället att 
bevara det tryckta kulturarvet. Mellan 1776 och 1949 utgjorde tryckfrihetsförordningen 
det ramverk i vilket bestämmelserna om pliktleveranserna reglerades. Den första lagen 
om pliktexemplar tillkom 1949 (SFS 1949:166), vilken ersattes med en ny 1978 (SFS 
1978:487). 

Kungliga biblioteket (KB) var först med att erhålla funktionen som pliktbibliotek 
1661. Även universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund har sedan sent 1600-tal erhållit 
pliktleveranser. Under 1900-talet har också universitetsbiblioteken i Göteborg och 
Umeå erhållit denna status, och slutligen Stockholms och Linköpings universitets-
bibliotek i enlighet med beslutet från 1978. Av dessa bibliotek är endast KB och Lunds 
UB ålagda att spara på allt material för all framtid medan de andra pliktbiblioteken 
erhåller ”biblioteksexemplar”, även kallade bruksexemplar eller regionexemplar, utan 
medföljande bevarandeansvar. Dessa exemplar hanteras dock ganska olika på de olika 
biblioteken. 

 
Litteraturförsörjningen vid LiHB före pliktleveranserna 
Att Linköpings universitetsbibliotek skulle bli mottagare av pliktleveranser var dock 
inte självskrivet. Riksbibliotekarie Uno Willers ifrågasatte i en utredning 1965 tanken 
att ett nytt universitetsbibliotek skulle erhålla sin litteratur på denna väg: 
 

En av de mera väsentliga avvikelserna från de äldre universitetsbibliotekens organi-
sation bör gälla de svenska tryckerileveranserna [---]. De ibland framkommande för-
slagen att de universitetsbibliotek, som i framtiden kan komma att grundas och organi-
seras, skall basera sin försörjning med svenskt tryck på dylika leveranser synes i hög 
grad diskutabla.180 
 

Budskapet från Willers var således tydligt: ett nytt universitetsbibliotek skulle inte 
upprätthålla lika kompletta samlingar som de etablerade universitetsbiblioteken. 
Samma linje företrädde Gösta Ottervik 1967 i sin utredning inför upprättandet av 
biblioteksverksamheten vid högskolan i Linköping.181 
                                                           
179 Bertil Wennergren, Pliktexemplar av skrift, Ds U 1977:12 (Stockholm: Liber, 1977), s. 47. 
180 Willers (1965), s. 669. 
181 Ottervik (1967), s. 41. 
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Litteraturförsörjningen vid Linköpings högskolas bibliotek (LiHB), som inrättades 
1969, behövde därför ske på annat sätt. Förutom inköp kunde ”tiggeri” och bytes-
verksamhet vara två sätt att förvärva litteratur. I bibliotekets rutinhandbok från 1981 
kunde man exempelvis under rubriken ”Tiggerier” läsa: 

 
Om publikationen utgivits av någon myndighet eller organisation, kan det vara 
idé att försöka tigga den. Man skriver då ut beställningen på sedvanligt vis, samt 
ett tiggbrev (Särskild blankett) med kopia, på vilken man häftar fast första lappen 
från beställningssetet. Sedan sorteras kopian in kronologiskt i pärmen ”tiggda 
verk”. När publikationen anlänt flyttas brevet till pärmen ”levererade tiggerier” 
och sorteras in på resp. institution.182  
 

År 1972 konstaterade LiHB:s överbibliotekarie Hans Baude att förutsättningarna för 
bibliotekets litteraturförsörjning hade ändrats, framför allt genom större dimensioner 
inom den filosofiska fakulteten än vad som ursprungligen kalkylerats med. Han 
konstaterade att ”även om ej pliktexemplar av svenskt tryck erhålles måste huvud-
parten av svensk nyutgivning motsvarande vad som nu registreras i Svensk bok-
förteckning anskaffas; mot 70-talets slut omfattar detta material uppskattningsvis ca 
7000–8000 titlar”.183  

I ett PM till Forskningsbiblioteksrådets arbetsgrupp för svensktryck 1976 resone-
rade Baude kring de olika alternativen för universitetsbibliotekens litteratur-
försörjning. Att helt förlita sig på inköp ansåg han vara ett sämre alternativ, främst av 
ekonomiska skäl men också ur ett kundperspektiv, då vissa tryck skulle vara svåra att 
få tag på med denna modell. Ett andra alternativ var rekvisitionsrätt, det vill säga att 
biblioteken skulle ha möjlighet att på begäran erhålla alla skrifter, antingen direkt från 
källan (exempelvis ett tryckeri) eller från en central instans dit först alla publikationer 
levereras. Det fanns, konstaterade Baude, för- och nackdelar med samtliga dessa 
modeller. Vissa tycktes fördelaktigare för användarna, andra fördelaktigare för 
tryckerierna respektive för biblioteken. Den decentraliserade modellen med plikt-
leveranser direkt till de enskilda biblioteken bedömde han dock vara det mest fördel-
aktiga systemet för ”kunden/forskaren”.184 

Konsistoriet vid universitetet i Linköping gjorde den 16 juni 1976 en hemställan till 
utbildningsdepartementet om att ”försörjningen av svenskt tryck för universitetet i 
Linköping beaktas i det fortsatta arbetet med bl.a. följdlagstiftning till tryckfrihets-
förordningen”.185 Med 1978 års pliktleveranslag kom denna hemställan att tillmötes-
gås. 

 

                                                           
182 Rutinhandbok, ”Byten gåvor” 1981-10-01. 
183 Hans Baude, Bilaga 1: Biblioteksfunktioner: Speciella synpunkter på förvärvsvolym, 
låneverksamhet, läsplatser och samlingar, i: Wolrath (1972), s. 2. 
184 Hans Baude, Synpunkter på rekvisitionsrätt m m som grund för förvärv av svenska tryckta skrifter: 
PM avg till forskningsbiblioteksrådets arbetsgrupp för svensktryck 1976-10-01. Bilaga i: Linköpings 
universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1976–1977, Linköpings universitetsbibliotek, publikation 
nr 12 (Linköping, 1977), s. 1–6. 
185 Dokumentet ”Historik”, i: Svensktryck/pliktleveranser historik [pärm], blad 1.  
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Pliktleveranshantering startar vid LiUB 
Med undantag för Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek, som är ålagda 
att spara allt pliktmaterial, fick de övriga pliktbiblioteken med den nya lagen stora fri-
heter i att hantera pliktleveranserna i enlighet med behoven på respektive lärosäte.186  

Med en exponentiell ökning av mängden tryck av olika slag sedan pliktleveranserna 
infördes har denna hantering blivit alltmer omfattande med tiden. År 1976 visade be-
räkningar att pliktleveranserna från landets cirka 1900 tryckerier omfattade omkring 
150 000 tryckalster, varav 15 000 böcker och broschyrer, 43 000 tidskriftshäften, och 
95 000 småtryck.187 Statusen som pliktbibliotek skulle således ställa omfattande krav 
på planering, lokaler anpassade för ändamålet och personalresurser. En första plan för 
hur svensktrycket skulle hanteras vid LiUB drogs upp av Baude hösten 1977.188 Mot-
tagning och inledande hantering av pliktleveranserna kopplades till Förvärvs-
sektionens avdelning för Byten och gåvor, som nu blev Byten, gåvor och plikt-
leveranser. Budgetåret 1978–1979 fortsatte med ett intensivt planeringsarbete. Man 
färdigställde nya lokaler för pliktmottagning, anställde personal och tog fram arbets-
rutiner för verksamheten. Samtidigt minskade man bokanslagen för svensk litteratur 
med 105 000 kr och sade upp ett antal prenumerationer på svenska tidskrifter. Under 
våren 1979 började leveranserna anlända i större omfattning.189 

Enligt Universitetsstyrelsens beslut från den 18 december 1980 skulle plikt-
leveranserna i initialskedet ”hållas samman vid universitetsbiblioteket med undantag 
av visst småtryck av lokal karaktär samt viss skönlitteratur och populärvetenskaplig 
facklitteratur som överlämnas till Stifts- och landsbiblioteket sedan universitets-
bibliotekets egna behov tillgodosetts”. 190 Duplettexemplar skulle erbjudas högskole-
biblioteket i Jönköping och även användas i bytesverksamhet med utländska bibliotek. 
Att högskolebiblioteket i Jönköping erbjöds att ta del av duplettexemplaren har att 
göra med den regionindelning av högskolesystemet som infördes i och med högskole-
reformen 1977 där Linköping och Jönköping fördes samman till en gemensam region. 
Ett av argumenten för att utvidga pliktleveranserna till bland annat Linköping hade 
varit att högskoleregionerna skulle behandlas likvärdigt i fråga om litteratur-
försörjning och att varje region i huvudsak skulle vara självförsörjande beträffande 
svensktryck. Högskoleregionerna avskaffades dock redan 1988. 
 

Principer och rutiner för urval 
Baude hade i PM:et från 1976 varnat för en bristande urvalsmekanism, det vill säga att 
”samlingarna tillåtes växa fritt”.191 Därför blev någon form av selektion av det som an-

                                                           
186 Birgit Antonsson, ”Hur blev det? : sammanfattning av de sju leveransbibliotekens erfarenheter”, i 
Pliktleveranslagen 1978: erfarenheter och framtidsperspektiv, Kungl biblioteket rapport nr 9 
(Stockholm: Kungl biblioteket, 1986), s. 13. 
187 Monika Rudbeck, Pliktleveranser av svenskt tryck till Linköpings universitetsbibliotek 1980-10-29, 
s. 1. 
188 Rutin sv tryck, ”Hans tidigaste plan. Hösten 1977”. 
189 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1978–1979, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 21 (Linköping, 1979), s. 4. 
190 Universitetet i Linköping, Universitetsstyrelsen, Ang fördelning och gallring av pliktleveranser av 
svenskt tryck, Beslut 1980-12-18, Dnr 1326/79 A 1:10. 
191 Baude (1976), s. 5. 
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lände med plikten nödvändig. Enligt regeringens proposition (1977/78: 97, om 
åtgärder för att bevara skrifter och ljud- och bildupptagningar) skulle en sådan 
urvalsprocedur inte förhindras av ”några moraliska betänkligheter”.192 Uttrycket är 
öppet för tolkningar, men kanske syftade man i första hand på att biblioteken inte 
skulle inta en alltför sentimental inställning gentemot det som publicerades. 

Åtminstone vid LiUB var det denna tolkning som dominerade. Av småtrycket 
bevarades en relativt liten del. I en utredning om småtryckshanteringen från 1981 
konstaterades att cirka 75 procent av småtrycket gallrades redan vid uppackning. En-
ligt utredningens förslag skulle LiUB endast ”hålla en småtryckssamling där beståndet 
är rykande aktuellt, väl gallrat, lättåtkomligt och som kräver minimal arbetsinsats”.193 
Småtrycket förväntades dock erhålla större intresse i framtiden med uppbyggnaden av 
forskningen vid den tvärvetenskapliga Tema-institutionen.  

I större utsträckning än småtrycket sparades den svenska skönlitteraturen. Enligt 
rutinhandboken från 1981 makulerades dock efter en kvalitetsbedömning: 1) dikt-
samlingar på eget förlag, 2) science fiction, 3) deckare, 4) uppbyggelselitteratur, 5) 
hembygdsskildringar och 6) jakt- och fiskeberättelser.194 Till Stifts- och lands-
biblioteket i Linköping överläts ”ren underhållningslitteratur, handböcker i t ex mat-
lagning, trädgårdsskötsel, sömnad, husdjursskötsel m m”. Viss litteratur kunde dock 
senare erhålla ett större intresse med tillkomsten av nya utbildningar och forsknings-
verksamheter, vilket exempelvis var fallet när Tema Mat inrättades vid LiU. Nu kunde 
även kokböcker vara intressanta för forskningen. Med åren har nog också toleransen 
mot vissa av dessa genrer mjuknat och även en och annan deckare kan idag hittas på 
LiUB:s hyllor. 

Även om mycket har hunnit hända inom publiceringsområdet sedan LiUB blev 
pliktbibliotek 1979, framför allt genomslaget för elektroniska media, spelar plikt-
leveranserna idag alltjämt en viktig roll för bibliotekets litteraturförsörjning. År 1985 
sammanfattade Baude betydelsen av pliktleveranserna med orden ”ett sätt att få lite 
gratis böcker, i en situation då vi fick allt mindre anslag för bokinköp”. Han ansåg att 
idén var bra men varnade för ”ekorrmanin”.195 Utmaningen då som nu är att bedöma 
vad som kommer att efterfrågas, idag och i framtiden.    

                                                           
192 Rutinhandbok 1981-10-01, Pliktleveranser av svenskt tryck till Linköpings universitetsbibliotek. 
193 Birgitta Olander & Monika Rudbeck, Utredning om småtryckshanteringen vid HB 1981-09-08, s. 
2. 
194 Rutinhandbok: Fördelning och gallring av svenska monografier 1981-10-01. 
195 Berry (1985), s. 208. 
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Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik 
(CeBIT) 
 

Christina Brage 

CeBIT startade sin verksamhet den 1 april 2000 som en enhet inom Linköpings 
universitetsbibliotek (LiUB). Agneta Lantz, Christina Brage och Tommy Carlberg var 
de som planerade den kommande verksamheten. Agneta kom sedan att bli före-
ståndare för CeBIT. Under åren som gick växte verksamheten och fick ett positivt gen-
svar både från studenter och från lärarhåll. Centrets övergripande målsättning var att 
fungera som ett samlande organ för LiUB:s pedagogiska verksamhet och som en spjut-
spets för pedagogisk förnyelse och utveckling. Man verkade för att utveckla den egna 
bibliotekarieprofessionen och förbättra informationskompetensen hos bibliotekets an-
vändare. Då kompetensförsörjning troligen är den viktigaste frågan för att säkra kvali-
tet i en organisation måste det finnas utvecklingsmöjligheter i arbetet för personalen, 
vilket i högsta grad var ett ledord för CeBIT. 

Under uppbyggnadsfasen lades krafterna framför allt på att utveckla och genomföra 
poänggivande kurser, dels inom programmet för Informations- och medievetenskap 
(IMV), dels fristående. I CeBIT fanns en viktig resurs i arbetet med att höja bered-
skapen för det livslånga lärandet. Arbetet med att höja studenternas informations-
kompetens innebar en breddad pedagogisk uppgift för universitetsbiblioteket, vilket i 
sin tur ställde högre krav på bibliotekariernas pedagogiska kompetens. Detta gällde i 
alla planerade och oplanerade möten med bibliotekets användare i informations- och 
lånediskar, per telefon och via e-post liksom i den regelrätta undervisningen i 
informationssökning. CeBIT kom att kombinera två områden av stort intresse för 
bibliotekarier – pedagogik och informationskompetens. 

 
Centrets uppgifter 
Ur ett biblioteksperspektiv verkade 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 skulle dels verka för långsiktig kunskapsgenerering inom det biblioteks-
pedagogiska området, dels förbereda och utveckla bibliotekarier i deras pedagogiska 
roll. Detta skulle åstadkommas genom att initiera och genomföra utbildningsinsatser, 
seminarier och symposier samt genomföra FoU-projekt för att öka förståelsen för in-
lärnings- och undervisningsprocesser och därigenom höja utbildningens kvalitet. CeB-
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IT skulle också fungera i rollen som nätverk 
för erfarenhetsutbyte kring biblioteks- och 
IT-pedagogiska frågor och utgöra en länk till 
andra centra och organisationer med likar-
tade uppgifter, både nationellt och inter-
nationellt.  

Ytterst sett var centrets mål var att verka 
för att infria LiU:s målsättning att examinera 
studenter med nödvändiga kunskaper och 
färdigheter för ett framtida flexibelt yrkesliv. 
Genom att stimulera en långsiktig kunskaps-
uppbyggnad inom det bibliotekspedagogiska 
området skulle CeBIT bidra till att skapa ett 
informationssamhälle för alla genom sprid-
ning av informationskompetens. 
 
Centrets förhållningsregler 
Den kommunikativa relationen mellan stu-
dent och lärare är oerhört viktig. Av den an-
ledningen ansåg vi som arbetade vid CeBIT 
att studenten på förhand måste få veta vad 
som var absoluta krav och var utrymme fanns 
för egen kreativitet. Tydlighet skapar tilltro.  

Vidare insåg vi att samspelet hade stor be-
tydelse i lär- och förståelseprocessen och under åren uppmärksammades ett antal kri-
tiska punkter i uppsats- eller examensarbete, däribland problemformulering, metod, 
opposition (fokus på innehåll och form, ställa kritiska frågor) samt den röda tråden. 
Det var även viktigt för CeBIT att ha en seminarietradition där tonen var lättsam, 
studenten omhuldad och lärarna inkännande.   

 
Centrets verksamhet  
 
Fristående poänggivande kurser i egen regi 

Vid starten år 2000 fanns endast sommarkursen Kunskapsutveckling och 
informationsutnyttjande (5 hp), vilken senare även kom att ges under terminstid. 
Kursen syftade till att deltagarna skulle förvärva kunskap om den strategiska resurs 
som information och kunskap utgör i ett samhälle präglat av en intensiv teknisk, eko-
nomisk och social utveckling. Deltagarna skulle förvärva grundläggande kunskaper i 
hur man söker information/litteratur för vetenskaplig kunskapsutveckling, problem-
baserat lärande inom skolan/högskolan, problemlösning, beslutsfattande, kunskaps-
utveckling och förändring i allmänhet. Kursdeltagarna skulle även ges möjlighet att 
utnyttja relevanta sökhjälpmedel samt kunna förbereda och genomföra egna sökningar 
i samband med forskning och/eller verksamhet som exempelvis lärare, handledare ell-
er beslutsfattare. 

Figur 8 Tommy Carlberg och Agneta Lantz deltog i 
planeringen av CeBIT:s verksamhet. Agneta blev centrets 
föreståndare. Foto: okänd. 

Bild 44 Tommy Carlberg och Agneta Lantz deltog i 
planeringen av CeBIT:s verksamhet. Agneta blev centrets 

föreståndare. Foto: okänd. 
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Efter hand tillkom andra kurser, till exempel Informationssökning som lär-
process ur student- och lärarperspektiv (5 hp), som fokuserade på kunskap och 
lärande i informationssamhället. Kursen var av tvärvetenskaplig och fakultets-
övergripande karaktär och lämplig som komplement till kursutbudet inom informa-
tions- och medievetenskap, pedagogik, lärarutbildning samt som fort- och vidare-
utbildning för bibliotekarier, lärare och andra.  

I Samhällskommunikation – medborgaren i informationssamhället (15 
hp) utgjorde kommunikation av information i samhället med fokus på samspelet mell-
an informations- och kommunikationsteknologin och samhällsmedborgaren i olika 
kontexter viktiga inslag. Informationskompetens som en livsnödvändig basberedskap 
för individers livslånga lärande för att kunna möta växande krav på förnyelseförmåga 
och flexibilitet i en alltmer globaliserad värld var det centrala temat i kursen. 

Målet för kursen Informationskompetens och lärande (15 hp) var att student-
erna skulle kunna ta ansvar för sitt eget lärande och nå fram till insikt, överblick och 
perspektiv samt bli medvetna om att det nästan alltid finns alternativa vägar till kun-
skap. Detta skulle kunna uppnås genom en hög grad av informationskompetens. 

Rätt omvärldsanalys kan skapa betydande nytta för verksamheters förmåga att an-
vända strategiskt viktig information till betydelsefulla handlingar. Analysen av 
informationsbehovet är kanske viktigast, men också svårast. I kursen Omvärlds-
analys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv (15 hp) gavs flera möjlig-
heter att testa olika modeller, till exempel PEST-modellen (politisk, ekonomisk, social 
och teknisk omvärld), SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), 
Scenarioplaneringsmodellen, Porters Five Sources, Delfimetodik, TAIDA (Tracking, 
Analyzing, Imaging, Deciding och Acting) samt World Mapping Method. 

Information, kunskap och vetenskap, (Fördjupningskurs) (7,5 hp), 
Förbättringskunskap, lärande och informationskompetens (7,5 hp) och 
Förbättringskunskap: Att initiera, leda och handleda förbättrings-
processer (7, 5 hp) fokuserade på lärandestyrt förbättringsarbete och kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling där informationskompetens utgjorde en viktig förutsättning. 
Centrala teman i kurserna var teorier, modeller, metoder och verktyg i och för 
förbättringskunskap, teorier och strategier gällande lärandestyrt förändringsarbete, 
informationskompetens och omvärldsanalys kopplat till förbättringsprocesser, lär-
ande utvärdering, organisatoriskt lärande, grupprocesser och förändringspsykologi 
relaterat till medarbetar-, ledar- och handledarrollen. 

Inom ramen för Nätuniversitetet gavs kurserna Information, kunskap och 
vetenskap (5 hp) och Funktionshinder och webbaserat lärande (5 hp). Den 
senare fokuserade på en rad problemområden förknippade med olika typer av 
funktionshinder i samband med lärande, exempelvis hinder/barriärer i lärsituationen 
samt pedagogiskt och metodologiskt utvecklingsarbete för att möta individuella behov.  

Till de nätbaserade kurserna hörde även Hälsofrämjande organisationer (20 
hp) som omfattade fyra delmoment: Informationskompetens och lärande; Hälsa och 
hälsofrämjande; Hälsans bestämningsfaktorer; Vardagens organisationer i ett 
organisationsteoretiskt perspektiv; Metoder och strategier för hälsofrämjande åtgärd-
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er samt Teoretisk och empirisk fördjupning inom området hälsofrämjande 
organisationer. 

Centret kom också att ansvara för kursen Informationskompetens (5 hp) på ut-
bildningarna Hälsofrämjande sjukvård och Folkhälsovetenskap samt medverka i 
strimmor under hela utbildningen. 

Teknikstödet i de webbaserade kurserna utgjordes av Blackboard som också kom 
att användas som kursskal för campuskurserna, vilket ur såväl student- som lärar-
perspektiv hade ett mervärde både administrativt och pedagogiskt. 
 
Uppdragsutbildningar och handledningsuppdrag 
Under åren utförde CeBIT ett antal uppdragsutbildningar, bland annat Research 
Design and Methods (4 hp), som var en del av Masterprogrammet International 
and European Relations, samt Kunskapsutveckling och informations-
utnyttjande (3 hp) och Hälsans bestämningsfaktorer (5 hp). 

CeBIT har också haft ett antal handledningsuppdrag på C- och D-uppsatser med 
inriktning på informationskompetens, e-demokrati, flexibelt lärande och IKT, teknik-
design-kommunikation framlagda vid Bibliotekshögskolan i Borås, samt utbildning-
arna Teknik-Design-Kommunikation (TDK) och Informations- och medievetenskap 
(IMV) vid LiU.   
 
CeBIT och IMV 
CeBIT kom in som nya lärare på Informations- och medievetenskap (IMV), en utbild-
ning som man kunde läsa till en omfattning av upp till 80 hp. Många av studenterna 
kom direkt från gymnasiet och var förhållandevis studieovana. Innehållet i kurserna 
kändes lite föråldrat och sättet som detta förmedlades på var inte heller övertygande. 
Med gemensamma krafter, det vill säga CeBIT och lärarna vid institutionen, satte vi 
igång med en fullständig revidering av kurserna och fick till stånd ett hållbart program. 
Studenterna fick också en möjlighet att påverka den nya inriktningen. Den första 
terminen började med en introduktionskurs där studenterna fick lära sig lära, få per-
spektiv på området IMV, skapa ett gemensamt språkbruk genom att vi gick igenom 
centrala begrepp och förgrundsgestalter för och inom området. De fick också lära sig 
använda webben som ett verktyg för publicering.  

CeBIT ansvarade för flera kurser på olika nivåer inom programmet, däribland 
Informationsbeteende (3 hp), Informationsförmedling/Information Transfer 
(4 hp), Informationskompetens (4 hp) och Informationskompetens, fördjup-
ning (4 hp). De två sistnämnda fokuserade på begreppet informationskompetens (in-
formation literacy) inklusive dess olika komponenter och lärprocesser och syftade till 
att studenterna skulle utveckla informationskompetens samt förmåga till självstyrt 
lärande och problemlösning. Kursen Bibliotek, arkiv och muséer (4 hp) behand-
lade traditionella informationsresurser och -tjänster, särskilt de så kallade minnes-
institutionerna (bibliotek, arkiv, muséer, kulturmiljövården) och deras samlingar. 

Målet med Projektarbete i informationsanvändning (5 hp) var att, utifrån en 
teoretisk och metodologisk orientering, ge den studerande grundläggande erfarenhet 
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av vetenskapligt arbete genom författande av en vetenskaplig uppsats (motsvarande B-
nivå).  

Undervisning bedrevs genom föreläsningar, seminarier samt handledning i grupp 
och enskilt. 

I samband med planeringen av det nya innehållet i utbildningen upprättade vi en 
kvalitetstabell, som skulle kunna översättas till lärandemål i sann Bolognaanda. 
Tabellen specificerade olika lärandemål för olika nivåer (A–D) inom sju områden: 
”Teori”, ”Metod”, ”Resultatredovisning”, ”Analys och tolkning”, ”Slutsatser och disk-
ussion”, ”Utförande och formalia” och ”Helhet”. Tabellen kom sedan att användas även 
av andra institutioner vid LiU. Följande utdrag ur tabellen återger områdena Teori 
respektive Metod: 

 

Seminarieverksamhet och öppna föreläsningar 
Centret hade som ambition att under terminstid anordna ett antal seminariedagar 
riktade till både interna och externa deltagare. Under CeBIT:s första år förverkligades 
denna ambition och ett antal seminarietillfällen anordnades. Exempel på detta är Kun-
skap och lärande i informationssamhället samt Bibliotekarierollen: Den pedagogiska 
rollens förändring och utveckling.  

Den rådande arbetssituationen med ett stort antal kurser medförde dock att 
seminarieverksamheten inte kunde genomföras på det sätt det var tänkt. Dock genom-
fördes ett seminarium under våren 2002, Vetenskaplig kommunikation, på uppdrag 
av LiUB:s dåvarande personalutvecklingsgrupp. En seminarieserie gavs också till-

 A B C D 

Teori Kunskapsredovisning. 

Ett fåtal grundlägg-
ande men relevanta 
vetenskapliga artiklar 
som underlag. 

Kritiskt förhållnings-
sätt. 

Kunskapsutnyttjande. 

Problemställning. 

Fördjupad redovis-
ning och diskussion. 

Ett flertal grundlägg-
ande men relevanta 
vetenskapliga artiklar 
som underlag. 

Kunskapstillämpning. 

Tillämpning av be-
prövade teorier i nya 
sammanhang. Om-
fattande teoretisk 
genomgång. 

Kunskapsgenerering. 

Självständigt kritiskt 
tänkande. Tillämpa 
gamla och generera 
nya teorier. 

State-of-the-art- 
teoretisk genom-
gång. 

Metod Metodredovisning. 

Kritiskt, vetenskapligt 
förhållningssätt. 

Metoddiskussion. 
Fördjupat förhåll-
ningssätt. 

Tillämpning och 
motivering av vald 
metod. 

Fördjupad metod-
diskussion i förhåll-
ande till problem-
ställning. Självstän-
digt metodval, ge-
nomförande av em-
pirisk undersökning. 

Fullständig forsk-
ningsprocess. Utför-
lig diskussion av al-
ternativa metoder i 
förhållande till pro-
blemställningen. 
Ökad grad av själv-
ständighet och me-
todmedvetenhet. 
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sammans med Dataföreningen kallad Förbättringskunskap och verksamhets-
utveckling. 

Ett sätt för CeBIT att medverka till en kompetenshöjning av bibliotekets personal 
var att under februari–maj 2006 ge möjlighet för intresserade att delta i ett 25-tal före-
läsningar, däribland: Informationskompetens och livslångt lärande, Teorier om 
informationssökning och informationsbeteende, Mediekompetens, Forsknings-
metodik, Kommunikationsteorier, Rapportskrivning och citeringsteknik, Lärande och 
IKT, Informationsbarriärer, Grupprocesser, Samhällskommunikation, Informations-
design, Informationskompetens, Bilden i informationssamhället, Demokrati-
begreppet/E-demokrati samt Kommunikation som strategisk resurs i krissituationer. 
 
Deltagande i nationella och internationella konferenser 
Under åren som gått har Centret medverkat med bidrag i ett antal nationella och inter-
nationella konferenser, bland annat Skola och Bibliotek, Ge rum för språket i Lin-
köping, 1st International Conference on IT & Information Literacy, i Glasgow, EISTA i 
Orlando vid ett flertal tillfällen, I3 i Aberdeen, OnLine i London, IATED i Valencia, 
LILAC i London och Liverpool, ECIL i Istanbul, 12th Nordic Conference for Informa-
tion and Documentation i Ålborg, Georgia International Information Literacy Confe-
rence i Statesboro vid två tillfällen, SOTL i Statesboro, LIDA i Dubrovnik och Hawaii 
International Conference on Education i Honolulu. De flesta resorna kunde genom-
föras tack vare sponsring från Svensk Biblioteksförening, BIBSAM och dåvarande 
Centrum för undervisning och lärande (CUL) vid LiU. 
 
Centrets övriga aktiviteter 
I samarbete med Tema Kommunikation hade CeBIT ansvaret för magister-
utbildningen Teknik-Design-Kommunikation (TDK). TDK var ett tvärvetenskap-
ligt ämne som kännetecknades av en kombination av metoder och kompetenser från 
den tvärvetenskapliga forsknings- och utbildningsmiljön vid Linköpings universitet. 
Programmet vände sig till personer oberoende av ämnesbakgrund och var tänkt som 
en påbyggnad/fördjupning för verksamma inom teknisk kommunikation, teknik-
information och design av information. 

Utbildningen syftade till att den studerande skulle utveckla forskningsförberedande 
teori- och metodkompetens samt erbjuda möjlighet till fördjupning och utveckling av 
tidigare yrkeserfarenheter och kunskaper inom området Teknik-design-kommunika-
tion. Efter genomgången utbildning skulle den studerande ha genomfört ett själv-
ständigt forskningsarbete omfattande 10 poäng, samt utvecklat förmågan att kritiskt 
granska olika forskningsinsatser, forskningsresultat och informationsresurser inom 
området. 

Inledningsvis delades ansvaret för programmet av tre lärosäten: Linköping, Malmö 
och Eskilstuna. Ansvaret togs efterhand över helt av CeBIT, vilket innebar studie-
rektorskap, kursutveckling, kursansvar och examination samt handledning av 
magisteruppsatser. Kursansvaret gällde delkurserna Teknik och samhälle: Samhälls-
kommunikation (5 hp), Teorier om kommunikation (5 hp) samt Informationens arki-
tektur och design (5 hp). 



112 
 

Teknik och samhälle: Samhällskommunikation syftade till att ge en förståelse av 
sambanden mellan teknisk förändring och teknikanvändning, å den ena sidan, och 
samhällsförhållanden och mänskliga relationer, å den andra sidan. Målsättningen för 
kursen var att kunna belysa och problematisera begreppet samhällskommunikation 
utifrån dess kanaler, innehåll, möjligheter/hinder för kommunikation samt stöd av IT. 

En god informationsarkitektur är grunden för en lyckad webbplats och för att åstad-
komma detta gäller det att ta fram en specifikation för webbplatsen sett ur alla 
aspekter: form – funktion – metaforer – navigation – informationsstruktur – gräns-
snitt – interaktion – visuell design. Allt detta sammantaget ger helhetsupplevelsen, vil-
ket var fokus på kursen Informationens arkitektur och design. 

Aktiv medverkan skedde även i övriga delkurser i programmet där vi hade inhyrda 
lärare framför allt från Tema Kommunikation. 

Under de år som CeBIT var verksamt gavs även en doktorandkurs (5 hp) för och i 
samarbete med Tema Vatten i natur och samhälle och Tema Barn. 

Sammantaget kan man säga att CeBIT var tidigt ute med att ge poänggivande kurser 
kopplade till informationskompetens och lärande. Men även bibliotekariens pedago-
giska roll stod högt på agendan. Efterhand kom utbudet att breddas avsevärt, vilket 
tydligt kan ses i ovanstående genomgång. 
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Linköping University Electronic Press -  
ett icke-kommersiellt open access-förlag 
 

Peter Berkesand 

 
För dagens forskare är synlighet av avgörande betydelse och ett viktigt led i detta är att 
ens publikationer ska vinna spridning och vara tillgängliga för en så stor läsekrets som 
möjligt. Som ett av de första i sitt slag i världen startades 1996 Linköping University 
Electronic Press (LiU E-Press) med syftet att tillgodose Linköpings universitets behov 
av elektronisk publicering och för att tillhandhålla stöd och service till forskare och 
studenter om LiU:s publiceringsstrategi.196 Förlaget är sedan 2004 knutet till Lin-
köpings universitetsbibliotek (LiUB).  

Ambitionen med detta kapitel är att i stora drag skildra förlagets tillkomst, person-
al, de tjänster och resurser som förlaget erbjuder och inte minst den process som LiU 
E-Press gått igenom alltsedan det grundades 1996. Framställningen gör inte anspråk 
på att vara vetenskaplig eller heltäckande. 
 
”Först i sitt slag i världen” 
I mitten av 1990-talet var webben för många ännu en intressant nymodighet men hade 
inte fått den centrala betydelse den har idag. Det fanns dock de som insåg det nya 
mediets potential. Erik Sandewall, professor vid Institutionen för datavetenskap 
(IDA), var en av dem. Sandewall hade 1975 tillträtt som Linköpings universitets och 
Sveriges första professor i datalogi och hade varit initiativtagare vid IDA:s tillkomst. I 
slutet av 1994 började han skissa på en interaktiv lärobok för hans egen forsknings-
nisch artificiell intelligens (AI) som skulle presentera aktuella forskningsresultat och 
innehålla tillhörande läromaterial och nyhetsbrev. Läroboken, som fick namnet 
Hyperguide for logic of actions and change (HG-LAC), kan betraktas som det första 
steget mot en elektronisk förlagsverksamhet vid Linköpings universitet.  

En annan komponent i upprinnelsen till ett elektroniskt förlag var Sandewalls tank-
ar om hur peer review-processen kunde förbättras. Den etablerade formen av peer 
review, eller referentgranskning, är en granskningsprocess där två eller tre forskare 
inom samma vetenskapliga forskningsområde och med likvärdig kompetens som för-
fattaren, granskar ett manuskript som inkommit till en tidskrift för publicering. Grans-
karna är anonyma, de känner inte till varandras eller författarens identitet.197 Om ma-
nus antas för publicering återstår i regel en del bearbetningar på basis av referenternas 
kritik innan det offentliggörs exempelvis som en artikel i en vetenskaplig tidskrift. En-
ligt denna modell föregås alltså publiceringen av en rigorös granskningsprocedur.  
                                                           
196 Policy för elektronisk publicering vid Linköping University Electronic Press, 
www.ep.liu.se/authorinf/pdf/policysv.pdf [Hämtad 2018-10-23]. 
197 Jesper Jerkert , ”peer-reveiw”, Nationalencyklopedin https://www-ne-
se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/peer-review eller Wikpedia 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Referentgranskning. [hämtad 2018-10-23]. 

http://www.ep.liu.se/authorinf/pdf/policysv.pdf
http://www.ep.liu.se/authorinf/pdf/policysv.pdf
https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/peer-review
https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/peer-review
https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/peer-review
https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/peer-review
https://sv.wikipedia.org/wiki/Referentgranskning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Referentgranskning
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Sandewall ansåg att det fanns svagheter med detta förfarande, framför allt att en 
artikel under pågående granskning har en oklar status. Hur förhindrar man att forsk-
ningsresultat läcker ut under granskningsprocessen eller misstankar om att så över-
huvudtaget kan ske? Hur vet man att en granskare inte stjäl delar av innehållet i ett 
manus och gör det till sitt eget? Enligt Sandewalls erfarenheter var det vanligt bland 
forskare att man menade att detta hade förekommit.198 ”Då började jag fundera på att 
blotta det faktum att man kunde ha misstanke var ju i sig en svaghet i systemet”, säger 
han.199 I en intervju för Universitetsläraren framhåller han två skäl för införandet av 
ett nytt granskningsförfarande: ”Det första var kostnadsfrågan, varför inte lägga upp 
artikeln fritt på nätet? Det andra var kvalitetsfrågan. Peer review är långt ifrån felfritt, 
men det är nödvändigt i det tryckta systemet. På internet kan man göra på andra 
sätt…”200. 

Tanken föddes på en annan form av peer review utan konfidentialitet. HG-LAC 
fanns redan som webbaserad publiceringsplattform och att kombinera den med öppen 
peer review skulle innebära en ny typ av vetenskaplig tidskrift. Enligt den av Sandewall 
skisserade modellen skulle granskningsprocessen vidta efter publiceringen, inte före 
som i det normala förfarandet. Öppen peer review var inte tänkt att ersätta den konfi-
dentiella varianten, utan skulle snarare utgöra ett komplement. Sandewall presente-
rade sina tankar om en tidskrift med öppen peer review på den europeiska AI-konfe-
rensen sensommaren 1996 och fick positiv respons på sitt förslag. 

Förslaget antogs vid Linköpings universitet och den 1 oktober 1996 inrättade 
universitetsstyrelsen Linköping University Electronic Press med Sandewall som 
förlagschef.201 Enligt universitetets tidning Lite Nytt var förlaget ”såvitt man vet först 
i sitt slag i världen”.202 Det första styrelsemötet ägde rum den 4 juni 1999.203 
 
LiU E-Press tidiga verksamhet 
Den elektroniska publiceringen med öppen peer review började med den av Sandewall 
grundade tidskriften Electronic Transactions on Artificial Intelligence (ETAI). Tid-
skriften gavs ut mellan 1997 och 2001. Vid starten koncentrerades förlagets publicering 
i första hand på publikationstyperna doktors- och licentiatavhandlingar, examens-
arbeten och studentarbeten på D-nivå samt institutionsrapporter från LiU-institutio-
ner. Andra publikationstyper som publicerades via LiU E-Press var artiklar från 
institutioner på andra universitet som hade en konkret anknytning till forskare i Lin-
köping samt vetenskapliga studenttidskrifter. LiU E-Press hanterade samma delar av 

                                                           
198 Erik Sandewall, “A neo-classical structure for scientific publication and reviewing”, Linköping 
Electronic Articles on Academic Policies and Trends 2:1 (1997), s. 16. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-61352 [hämtad 2018-09-06] 
199 Intervju med Erik Sandewall och Liselott Thornell 2014-09-03; Erik Sandewall, “Maintaining live 
discussion in two open peer review”, Frontiers in Computational Neuroscience 6, (2012): article 9: s. 59. 
200 Per-Olof Eliasson, ”Fler vetenskapliga artiklar blir tillgängliga på nätet”, Universitetsläraren 
2005:13. https://universitetslararen.se/2005/12/13/fler-vetenskapliga-artiklar-blir-tillgangliga-pa-
natet/ [hämtad 2018-11-06]. 
201 Erik Sandewall, Förslag om inrättande av Linköping University Electronic Press, 1996-04-10, 
Linköping 1996, s. 1. Tillgängligt via http://www.ep.liu.se/aboutliep/pdf/forslaginrattaepress.pdf 
[hämtad 2013-03-25] 
202 Ingela Björck, ”Universitetet startar elektroniskt förlag”, Lite Nytt 1996:7. 
203 Utdrag ur Liselotte Thornells almanacka från 1999. 
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publiceringsprocessen som ett traditionellt förlag, med undantag av marknadsföringen 
som författarna skulle göra själva.  

Liselotte Thornell, då förstebibliotekarie vid universitetsbiblioteket, ansvarade för 
publiceringsavtalen med författarna. En viktig uppgift i det här skedet var, berättar 
hon, att informera om verksamheten: ”Intresset från universitetsbiblioteken, skulle jag 
vilja säga, var väldigt stort”.204 I maj 1997 besökte hon Göteborgs universitet för att 
presentera det nya förlaget, men bland närvarande lärare och forskare fanns en skepsis 
gentemot tanken att blanda publiceringen av forskningspublikationer med student-
uppsatser, vilket man befarade skulle sänka kvalitén på förlagsverksamheten. 

En annan omdiskuterad fråga vid denna tid gällde arkiveringen av det publicerade 
materialet. Hur kunde man garantera det långsiktiga bevarandet och tillgängligheten? 
Det fanns ännu farhågor kring internets tekniska tillförlitlighet och att det bara skulle 
visa sig vara en ”fluga”. Därför bevarades för säkerhets skull inledningsvis även ett an-
tal papperskopior av ETAI vid olika institutioner runt om i världen. 

Enligt Mål och visioner för Linköping University Electronic Press ska förlaget vara 
”…potentiellt ett av de effektivaste verktygen för att synliggöra universitetets bredd och 
djup.” Vidare fastslår man ”Att publicera sig i elektronisk form vid Linköping Univer-
sity Electronic Press skall dessutom ge mervärde i form av möjligheten att utnyttja ett 
antal så kallade plustjänster.”205 
 
Förlagets organisatoriska tillhörighet 
LiU E-Press var till en början en självständig enhet inom universitetet med en egen 
budget och styrelse. Eftersom förlaget organisatoriskt inte hade någon hemvist disku-
terades vilken enhet det skulle tillhöra. Det fanns tre förslag: Universitetets tryckeri, 
kommunikationsavdelningen och biblioteket (LiUB). Det blev det sistnämnda förslag-
et som förverkligades och i april 2004 knöts LiU E-Press till universitetsbiblioteket 
som en fristående enhet med en egen styrelse och budget.206 I augusti 2007 beslutades 
att förlaget skulle inordnas direkt under Linköpings universitetsbibliotek och dess styr-
else.207 Förlagets egen styrelse upplöstes därmed. Motiveringen till beslutet var bland 
annat att verksamheten skulle bli mindre sårbar med en sådan organisatorisk lösning 
samt ge möjlighet till kreativ samverkan med bibliotekets övriga verksamheter.208 I 
samband med beslutet följde förlagets medarbetare med till bibliotekets lokaler i D-
huset och LiUB övertog driften av servrar, vilket förlagets personal dessförinnan själva 
hade ansvarat för. 

År 2009 inrättades vid biblioteket avdelningen Publiceringens infrastruktur (PI) 
där förlagsverksamheten sedan dess ingår. Avdelningen organiserar förutom LiU E-
Press även frågor som berör bibliometri, open access, plagiatkontroll, upphovsrätt, 
arkivering av forskningsmaterial, katalogansvar, bibliotekets och LiU E-Press webb-
sidor, administration av bibliotekssystemen samt undervisning om publicerings-
strategier riktade till forskare, studenter och administratörer vid LiU. 
                                                           
204 Intervju med Erik Sandewall & Liselotte Thornell 2014-09-03. 
205 Mål och visioner för Linköping University Electronic Press EPK 05/2.5. 
206 LiU E-Press styrelseprotokoll 2004-08-18. 
207 Biblioteksstyrelsens protokoll 2007-08-20, Dnr LiU 1004/07-10. 
208 Biblioteksstyrelsens protokoll 2007-06-19, Dnr UB 39/07-10. 
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Personal vid LiU E-Press 
Personalstyrkan vid förlaget bestod vid tiden för lanseringen av Sandewall själv med 
ospecificerat procenttal (när tid fanns med andra ord) och Liselotte Thornell, med 25 
procents tjänst. Arbetstiden var högst varierande och efter etableringen tog 
informationsarbetet ännu mer tid i anspråk varför personalstyrkan behövde utökas. 
Peter Berkesand började hösten 2001 med 50 procent vid förlaget och resterande på 
Centrum för lokalhistoria209 och övergick sedermera till full tid vid förlaget. Thornells 
arbetstid ökades vid samma tid till 50 procent. Eftersom styrelsen befarade att bristen 
på information skulle medföra att förlaget uppfattades som ett projekt med oklar mål-
sättning diskuterade man olika förslag för att göra LiU E-Press mer känt på universite-
tet. Det förslag som gäller ännu idag, var synlighet och tydlighet. Ytterligare ett förslag 
var att styrelsen skulle bestå av ”tunga namn”.210  

I Berkesands arbetsuppgifter ingick bland annat att sköta förlagets webbplats. Det 
var viktigt att få ordning på webbsidorna som dels inte följde LiU:s grafiska mall och 
dels behövde uppdateras. Gammal information togs bort och all information på webb-
sidorna gjordes tillgänglig på både svenska och engelska.211 Sammanlagt rensades 453 
webbsidor bort från förlagets webbplats.212 En viktig uppgift var att informera forskare, 
studenter och administratörer om e-publicering via förlaget samt delta i konferenser 
och följa utvecklingen av elektronisk publicering nationellt och internationellt, vilket 
ingick i Berkesands och Thornells arbetsuppgifter.  

För att vidareutveckla förlaget anställdes i april 2006 en vetenskaplig redaktör, Da-
vid Lawrence.213 Hans uppgift blev att samordna förlagets vetenskapliga publicistiska 
verksamhet och utveckla tjänster och service som leder till en ökad e-publicering för 
att synliggöra LiU både i Sverige och internationellt. Denna roll blev mycket viktig för 
förlaget. Bland annat började nu parallellpubliceringen så sakteliga ta fart. I sitt arbete 
som vetenskaplig redaktör kom Lawrence att inrikta sig på open access-publicering 
och startade ett projekt med syftet att synliggöra vetenskaplig forskning publicerad i 
bokform. Ett stort problem med forskning publicerad som böcker är nämligen att den 
ofta blir förhållandevis osynlig och, om upplagan är liten, svårtillgänglig. Problemet 
skulle kunna lösas bland annat med ett nationellt konsortium som kan erbjuda peer 
review-process för böcker med akademiskt innehåll samt informera om open access- 
publicering.214 Resultatet av projektet blev Kriterium som ”…är en plattform för 
granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker”.215 
 

                                                           
209 Centrum för lokalhistoria tillhör Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK. 
210 LiU E-Press styrelseprotokoll 2002-11-05. 
211 LiU E-Press styrelseprotokoll 2003-05-05. 
212 LiU E-Press styrelseprotokoll 2003-10-30. 
213 LiU:s diarie LIU 1211/05-32. 
214 David Lawrence, Katarina Bernhardsson & Jörgen Eriksson et al., A National Consortium for Open 
Academic Books in Sweden: An investigation funded by National Library of Sweden, Swedish 
Research Council and Riksbankens Jubileumsfond, s. 2 (2013) https://doi.org/10.3384/liu:diva-
94273 [hämtad 2018-10-31] 
215 Se webbsidan https://www.kriterium.se/ [hämtad 2018-10-31] 

https://www.kriterium.se/
https://www.kriterium.se/
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Bild 45 Förlagets första officiella startsida på webben under domänen www.ep.liu.se. 

Våren 2011 anställdes Håkan Andersson som redaktör.216 Hans arbete blev att för-
enkla växelverkan mellan de olika system och tjänster som förlaget erbjuder. Denna 
samverkan är också betydelsefull i kvalitetsarbetet: risken för fel minimeras när det 
blir både enkelt och lätt att registrera en publikation.  

När Lawrence 2017 tog över som överbibliotekarie, det vill säga chef för hela biblio-
teket, blev tjänsten som vetenskaplig redaktör vakant och tillsattes 2017 med Edvin 
Erdtman. Erdtmans bakgrund som forskare är viktig i förlagets arbete vad gäller 
kommunikationen med forskare vid LiU och forskarsamhället i stort. Lawrence tjänst 
som chef för Publiceringens infrastruktur övertogs 2018 av Anneli Friberg. 

Avdelningen PI och förlaget växte, de elektroniska tjänsterna blev fler och parallell-
publiceringen tog fart, vilket resulterade i en ökad efterfrågan på information om  
e-publicering. Då en samordning av bibliotekets och förlagets tjänster behövdes 
inrättades en ny befattning som forskningskoordinator. Forskningskoordinatorn är 
inte direkt knuten till förlaget men eftersom flertalet tjänster är åtkomliga via LiU  
E-Press webbsida blir förlaget ändå en del av det informationsarbete som ingår i 
arbetsuppgifterna. Johanna Nählinder blev i mars 2017 vår forskningskoordinator 
med uppgift att samordna alla tjänster och service som biblioteket och förlaget kan 
erbjuda forskare. Hennes egen forskarbakgrund är betydelsefull i kontakterna med 
övriga forskare på LiU särskilt i informationsarbetet kring vad vi kan erbjuda för stöd 
och tjänster, till vilken nytta det är för forskarna samt, inte minst, fördelarna.  
 
Publiceringssystem  
För ett förlag med målet att tillgodose ett modernt universitets alla behov kring elektro-
nisk publicering är valet av publiceringsplattform avgörande. Dåvarande Ekonomiska 
institutionen vid LiU skapade ett automatiserat databassystem för elektronisk arkiv-
ering och sökning av examensarbeten och uppsatser vid institutionen, där studenterna 
själva registrerade sina arbeten. Databasen, som färdigställdes 1998,217 kom till för att 

                                                           
216 LiU:s diarie LiU-2010-01524. 
217 Intervju med Christina Hansson, 2018-02-16, tidigare verksam vid Ekonomiska institutionen och 
senare administrativ chef på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. 
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förenkla hanteringen av uppsatser och examensarbeten. Runt 1999 togs databasen 
över av LiU E-Press och flyttades till dess webbsida. Universitetets IT-avdelning tog 
över ansvaret för utvecklingen av registrerings- och sökfunktionerna. Från början 
fanns en enkel sökfunktion endast på svenska (Bild 46) men denna ersattes senare av 
en kombinerad söksida med både svensk och engelsk text.  

Fram till juni 2005 publicerades endast uppsatser och examensarbeten via databa-
sen. Avhandlingar, tidskrifter, artiklar, Conference Proceedings, rapporter och serier 
publicerades manuellt via statiska webbsidor. De manuellt registrerade publikatio-
nerna var inte sökbara via någon motsvarande söksida som fanns för studentarbetena. 
Det automatiserade publiceringssystemet kunde inte hantera andra publikationstyper 
än studentarbeten och blev med tiden alltmer föråldrat och omodernt. Ett nytt 
publiceringssystem behövdes som kunde hantera olika typer av publikationer med 
möjlighet att ladda upp fulltexter.  
 

 
Bild 46 Den första söksidan på LiU E-Press för uppsatser och examensarbeten. 

DiVA, det nya publiceringssystemet 
Det fanns fler visionärer som såg internet som en tillgång. Dåvarande rektor vid Upp-
sala universitet tillsatte redan 1998 en utredning med målet att komma med förslag 
om regler och arbetsformer för Uppsala universitetets vetenskapliga publicering på 
webben och utredningen presenterades året efter. En kort tid därefter lades det 
internetbaserade informationssystemet SAFARI ned.218 SAFARI, Spridning Av Forsk-
ningsinformation till Allmänheten öveR Internet, hade startat 1998 med syfte att vara 
en portal till svensk forskning. Portalen innehöll beskrivningar över pågående 
forskning på universitet och högskolor i Sverige men inga publikationer med forsk-
ningsresultat. Utredningen menade bland annat att informationen på webbplatsen var 
svårbegriplig och ointressant för en bredare allmänhet samt att tjänsten var dyr i 
drift.219 SAFARI ersattes av forskning.se. Det som fortfarande saknades var ett system 
                                                           
218 Stefan Andersson, ”När Digitala vetenskapliga arkivet blev DiVA”, i: I lag med böcker: festskrift till 
Ulf Göransson, Acta Universitatis Upsaliensis, red. Krister Östlund (Uppsala, 2012): s. 15. 
219 Carl Jacobsson & Sara Billfalk, Utvärdering av SAFARI - ett nationellt Internetbaserat 
forskningsinformationssystem, Vetenskapsrådets rapportserie 2002:3. 
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för e-publicering av forskningsresultat, inte bara en beskrivning av forskningen och 
forskningens mål utan även själva publikationerna knutna till forskningsprojektet. 

Vid Uppsala universitet fick Enheten för digital publicering år 2000 i uppdrag att 
utveckla ett system som man internt kallade för DiVA men som sedermera kom att 
etableras som Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). DiVA kom att drivas som ett 
konsortium med idag cirka 50 anslutna medlemmar, varav Linköpings universitet är 
en sedan 2004. Beslutet att övergå till DiVA vid LiU fattades efter en teknisk utvärde-
ring av flera olika publiceringsplattformar.220  

Problemet med den första versionen av DiVA var att användaren behövde ladda ned 
ett program för installation i datorn. Denna lösning var krånglig och programmet var 
också besvärligt att hantera. Det skulle aldrig fungera för studenterna att registrera 
sina examensarbeten och dessutom måste programmet installeras i universitetets 
datorer och uppdateras varje gång en ny version av programmet gavs ut. I början av 
2000-talet var det få studenter som hade egna bärbara datorer och de flesta var hän-
visade till universitetets datorsalar för registrering av sina studentarbeten. Program-
met skulle bli arbetsintensivt och i längden ineffektivt. Som ett exempel på en bättre 
lösning pekade LiU E-Press på sin egen lösning för registrering av studentarbeten och 
föreslog därför att DiVA skulle gå över till ett webbaserat formulär. Ett sådant kunde 
tas i bruk 2005. 

I juni 2005 migrerades databasen med studentarbeten till DiVA, i januari 2006 
hade samtliga doktorsavhandlingar överförts och i februari 2006 var licentiat-
avhandlingarna migrerade.221 Alla publikationer blev nu sökbara via en söksida med 
en samlad ingång för allt elektroniskt publicerat material vid LiU med eller utan full-
text. 

I likhet med flera andra lärosäten hade LiU en separat publikationsdatabas för 
redovisning av universitetets vetenskapliga produktion. Digitala enheten i Uppsala 
hade utvecklat en liknande databas med namnet OPUS, som 10 lärosäten använde.222 
Publikationsdatabaserna kunde inte hantera fulltexter utan fungerade mer som 
referensdatabaser. LiU:s databas blev med tiden svårhanterlig både tekniskt och 
administrativt. I samband med vidareutvecklingen av DiVA blev upprätthållandet av 
två parallella publiceringssystem både kostsamt och arbetskrävande och i längden 
ohållbart. LiU E-Press beslutade därför att införliva LiU:s publikationsdatabas med 
DiVA. Ett omfattande arbete lades ned inför överföringen av publikationsdatabasens 
poster till DiVA. IT-avdelningen exporterade alla poster från publikationsdatabasen 
till Excel-format. En tillfällig databas skapades med syfte att kontrollera och rätta alla 
poster inför överföringen till DiVA. Två projektanställda bibliotekarier arbetade i sex 
månader med kvalitetsarbetet. David Lawrence konstruerade ett program som med 
hjälp av DOI223 hämtade saknad information direkt från tidskriftsartiklar publicerade 
                                                           
220 Peter Berkesand, Teknisk utvärdering av elektroniska publiceringsplattformar. Linköping 2004. 
http://www.ep.liu.se/aboutliep/pdf/report1.pdf. [hämtad 2013-03-25)] 
221 Erik Sandewall & Peter Berkesand, Linköping University Electronic Press activities during 2005, 
(2006): s. 2–3 inklusive tabell 1. 
222 Hans Danelid, Jörgen Eriksson, Jonas Gilberg et. al. Kartläggning av högskolans elektroniska 
publicering och rekommendationer för nationell samverkan. Återrapportering till SHUF:s Forum för 
bibliotekarier, (2008): s. 10 
223 Se avsnittet CrossRef. 

http://www.ep.liu.se/aboutliep/pdf/report1.pdf
http://www.ep.liu.se/aboutliep/pdf/report1.pdf
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online och lade till uppgifterna i respektive post i den tillfälliga databasen samt häm-
tade poster med LiU-anknytning som tidigare inte funnits i publikationsdatabasen. 
Migreringen av posterna skedde hösten 2008 då över 26 000 poster överfördes till 
DiVA. 

 
 

 
Bild 47 Java applet för installation i datorn. Exemplet ovan visar en lista över LiU:s serier att välja vid registrering. 
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Tabell 1. Totalt antal e-publicerade doktors- och licentiatavhandlingar vid LiU 
1997–2005. 

År Doktorsavhandling Licentiatavhandling Totalt 
1997 2 -- 2 
1998 1 -- 1 
1999 4 -- 4 
2000 10 6 10 
2001 15 7 22 
2002 11 15 26 
2003 24 11 35 
2004 27 11 38 
2005 51 23 74 
2006 127 47 174 

Tabellen ovan visar att redan 2006, året efter att DiVA togs i bruk vid LiU, steg antalet elektroniskt 
publicerade avhandlingar markant och de kommande åren ökade publiceringen av avhandlingar. Nu-
mera publiceras nästan alla avhandlingar i fulltext utom de förlagsutgivna. Det bör påpekas att publi-
kationer kan registreras i efterhand i DiVA, vilket betyder att antalet publicerade fulltexter för ett visst 
år kan växa med tiden.  

 
Projektledare för LiU:s publikationsdatabas var Johan Toll som i och med migrati-

onen till DiVA kom att bli en värdefull tillgång i kvalitetsarbetet med posterna i DiVA. 
I DiVA publicerar sig också forskare från Region Östergötland (landstinget) och efter-
som forskning och undervisning på Universitetssjukhuset är knutet till LiU och många 
verksamma yrkesgrupper vid Regionen också forskar och publicerar sig i vetenskapliga 
tidskrifter resulterar detta i registrering i DiVA. Toll skötte administrationen av Regi-
onen i DiVA och kontakterna med ledningen gällande bland annat den organisatoriska 
strukturen, som är tämligen komplicerad i synnerhet som man ofta byter namn på 
klinikerna.224 Johan Toll gick bort i april 2016. 

Betydelsen av elektronisk publicering av forskningsresultat och studentuppsatser 
har även lyfts fram av universitetets högsta ledning. För att öka den elektroniska publi-
ceringen via LiU E-Press och göra LiU mer synligt för omvärlden beslutade universitet-
ets dåvarande rektor Mille Millnert 2005 ”…att alla forskningsresultat (inkl. avhand-
lingar) och alla mer kvalificerade arbeten av studenter publiceras på LiU E-Press…”.225 
Publiceringen i DiVA av forskningsmaterial fungerar bra eftersom ledordet är synlig-
het som är viktigt i kampen om tilldelningen av forskningsmedel samt bibliometri. Det 
senare är också viktigt vid tilldelning av LiU:s interna medel. Publiceringen av student-
arbeten sker helt på frivillig basis och som upphovsrättsinnehavare bestämmer 
studenten själv över sitt studentarbete, om det ska publiceras eller inte. Det betyder att 
inte alla godkända uppsatser och examensarbeten registreras i DiVA. Påbudet att det 

                                                           
224 Sedan 2016 har landstinget i Östergötland bytt namn till Region Östergötland. 
225 Publicering av avhandlingar, magister- och kandidatuppsatser och andra examensarbeten på det 
elektroniska förlaget, beslut av rektor 2005-05-12. 
http://www.ep.liu.se/authorinf/pdf/rektorsbeslut.pdf. [hämtad 2018-10-25]. 

http://www.ep.liu.se/authorinf/pdf/rektorsbeslut.pdf
http://www.ep.liu.se/authorinf/pdf/rektorsbeslut.pdf
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åtminstone ska finnas en post i DiVA, även om inte fulltexten publiceras, följs inte och 
det finns inte någon central uppföljning på LiU vad gäller e-publiceringen av student-
arbeten. Om studenten inte vill registrera sitt arbete återstår frågan vem som ska se till 
att det blir en metadatapost i DiVA. 

Det stora antalet nedladdningar från LiU:s DiVA-söksida är resultatet av vårt 
kvalitetsarbete. År 2016 nåddes en topp av antalet nedladdade filer för att sedan gå ned 
2017. De höga siffrorna för 2016 berodde på systematisk nedladdning av vissa publi-
kationer utförda av ”robotar”, det vill säga programvara som laddar ned filerna tusen-
tals gånger under en kort tid. Denna typ av nedladdningar har nu förhindrats med hjälp 
av programvara som känner igen om det är en ”robot” som är orsaken till den massiva 
nedladdningen av filer, men dataprogram kan naturligtvis bli lurade av förslagna pro-
grammerare. 
 
Tabell 2. Antal nedladdade fulltexter och unika besökare på LiU:s DiVA-söksida 
2011–2017. 

År Antal nedladdade fulltexter Antal unika besök webbsidan 
2011 1 232 182 3 020 807 
2012 1 763 173 3 548 873 
2013 1 963 681 4 200 395 
2014 1 917 403 5 092 571 
2015 2 158 875 7 921 286 
2016 3 229 800 10 985 573 
2017 2 612 583 8 961 380 

Källa: DiVA Info Confluence, statistik https://wiki.epc.ub.uu.se/display/divainfo/Statistik (2018-10-
28). Gäller samtliga publikationstyper i DiVA. 

 

Figur 1. Antal nedladdade fulltexter 2011–2017 

 

Källa: Källa: DiVA Info Confluence, statistik https://wiki.epc.ub.uu.se/display/divainfo/Statistik 
(2018-10-28). Gäller samtliga publikationstyper i DiVA. 
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Det tusende examensarbetet 
2003 var året då många institutioner vid LiU anslöt 
sig till tjänsten och började publicera sina examens-
arbeten och uppsatser elektroniskt.226 I februari 
2003 publicerades det tusende studentarbetet. 
Förlaget beslöt att uppmärksamma händelsen och 
samtidigt passa på att marknadsföra tjänsten både 
inom universitetet och externt.  

Emilia A. Roya och Malin Ekdahl var student-
erna bakom arbetet. Vid en ceremoni vid lunchtid 
den 5 februari överlämnade förlagschefen Erik 
Sandewall en gåva till Emilia. Östgöta Correspon-
denten uppmärksammade detta med en artikel och 

foto som publicerades den 6 februari 2003.227 Uppsatsen, med titeln Stock Market 
Efficiency – A Test of the Swedish Stock Market in the Weak Form, är fortfarande 
publicerad online.228 Tyvärr kunde inte Malin Ekdahl närvara vid ceremonin. Priset 
skulle vara den ”bärbara dockningsbara ’hårddisken’ på 64 mb.” Det bör noteras att 
2003 kostade ett, som det idag kallas, USB-minne på 64MB cirka 700 kronor. 

 
DiVA och e-plikten 
Som en del av vårt kulturarv har Kungliga biblioteket (KB) i över 400 år samlat in och 
sparat nästan allt som trycks i Sverige.229 Utvecklingen av datorer och programvaror 
har gjort det möjligt att till låg kostnad digitalt skapa webbsidor, publikationer av alla 
de slag, video- och ljudfiler och via internet göra dem tillgängliga för hela världen. 
Dessa digitala publikationer har tidigare inte omfattats av pliktleveranslagen, vilket 
medfört att mycket forskningsrelaterat och kulturellt intressant material har gått för-
lorat för eftervärlden. Efter många års utredande kom i juni 2012 lagen om plikt-
leverans av elektroniskt material.230 Lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, inne-
bar krav att myndigheter, kommuner, företag med flera ska leverera e-pliktigt material 
till KB.231 Det som ska levereras är sådant material som är tillgängligt för allmänheten, 
det vill säga publikt för vem som helst.  
                                                           
226 LiU E-Press styrelseprotokoll 2003-09-23 där bland annat Matematiska institutionen, 
Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, Institutionen för Tema, Institutionen för fysik, 
mätteknik, biologi och kemi och Institutionen för språk och kultur beslutat att ansluta sig för 
elektronisk publicering. 
227 Carl-Johan Larsson, ”1000 arbeten på internet”, Östgöta Correspondenten den 6 februari 2003. 
Examensarbetet finns att ladda ned http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-1536 [hämtad 
2018-03-03] 
228 LiU E-Press styrelseprotokoll 2003-02-04. 
229 Boel Larsson, ”Från censurinstrument till stöd för forskningen och den svenska kulturens 
bevarande: Den svenska pliktexemplarslagstiftningens betydelse för samhällets framsteg och 
identitet”, Biblis 55 (2014), s. 28–43. Tillgänglig på http://biblis.se/arkiv/biblis-55/ [hämtad 2018-10-
22].  
230 Svensk författningssamling (SFS) 2012:492  
231 Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2012492-
om-pliktexemplar-av-elektroniskt_sfs-2012-492 [hämtad 2018-11-08]. 

 Figur 9 Emilia A. Roya får en blomsterbukett 
och ett USB-minne av Sandewall. Foto: Peter 
Berkesand. 

Bild 48 Emilia A. Roya får en blomsterbukett 
och ett USB-minne av Sandewall.  

Foto: Peter Berkesand. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-1536
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-1536
http://biblis.se/arkiv/biblis-55/
http://biblis.se/arkiv/biblis-55/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2012492-om-pliktexemplar-av-elektroniskt_sfs-2012-492
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2012492-om-pliktexemplar-av-elektroniskt_sfs-2012-492
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2012492-om-pliktexemplar-av-elektroniskt_sfs-2012-492
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2012492-om-pliktexemplar-av-elektroniskt_sfs-2012-492
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En tämligen stor del av det e-pliktiga fulltextmaterial som produceras vid LiU finns 
i DiVA. Det kan röra sig om elektroniskt publicerade avhandlingar, vetenskapliga ar-
tiklar, institutionella serier, rapporter, böcker med mera. Från och med den 15 mars 
2017 levereras automatiskt e-pliktigt material från DiVA till KB. Sedan tisdagen den 18 
september 2018 skickas material såsom LiU:s webbsidor och dess innehåll automatiskt 
till KB via ett RSS-flöde. Det insamlade materialet är ännu så länge inte åtkomligt för 
forskare. Det står nämligen inget i e-pliktslagen om tillgängliggörande av insamlat  
e-pliktigt material för forskare eller allmänhet. För att det ska bli verklighet krävs en 
lagändring. E-pliktigt material från till exempel DiVA görs dock tillgängligt via katalog-
post i Libris.232  
 
DiVA som källa till andra söktjänster 
DiVA har kommit att bli en viktig leverantör av metadata till flera olika söktjänster på 
internet. Dessa söktjänster är fritt tillgängliga precis som materialet i DiVA. 

SwePub, som är en nationell ingång till svensk forskning som lanserades den 26 
november 2009, är en av dessa. Drygt ett fyrtiotal svenska lärosäten och myndigheter 
som har det gemensamt att de bedriver forskning som publiceras i vetenskapliga tid-
skrifter, levererar metadata till SwePub innehållande referenser till publicerade 
forskningspublikationer.233 Söktjänsten administreras av Kungliga biblioteket och 
började som ett projekt i samarbete med universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, 
Göteborg, Linköping och Avdelningen för Libris vid KB. SwePub är tänkt att användas 
för analyser av olika slag, främst bibliometri.234 Vid hämtning av metadata från DiVA 
till SwePub kontrollerar SwePub posterna innan importen för att öka metadata-
kvalitén, till exempel att ISSN, ISBN och DOI är korrekt. Det gör det möjligt att export-
era fellistor ur SwePub för kontroll av felaktiga poster i DiVA, ett arbete som LiU slut-
förde under våren 2018. Detta är också en del av vårt kvalitetsarbete. LiU levererar 
data till SwePub innehållande publikationer från år 2000 och framåt. 

Uppsök är en söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser i fulltext, från 
svenska universitet och högskolor.235 Databasen uppdateras dagligen och innehåller 
arbeten från senare delen av 1990-talet till idag. Uppsök publicerar studentarbeten på 
alla nivåer, även examensarbeten som leder till en yrkesexamen. Tjänsten invigdes i 
november 2009 och även den administreras av Kungliga biblioteket.236 

Utöver dessa exempel finns ett antal söktjänster som hämtar data ur ovan nämnda 
söktjänster, där uppsatser.se och avhandlingar.se är två. Nämnda tjänster är utveck-
lade i samråd med Libris och hämtar sin data ur SwePub och Uppsök.237 

                                                           
232 Linköpings universitet, Årsredovisning 2017, http://libris.kb.se/bib/22460052 [hämtad 2018-10-
22]. 
233 SwePubs webbsida men information om tjänsten http://swepub.kb.se/help.jsp [hämtad 2018-11-
11]. 
234 SwePubs webbsida om analys och bibliometri http://bibliometri.swepub.kb.se/bibliometri [hämtad 
2018-11-11]. 
235 Uppsöks söksida http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok [hämtad 2018-11-11]. 
236 http://librisbloggen.kb.se/2009/11/28/swepub-lanserad/ [hämtad 2018-11-11]. 
237 Se webbsidorna http://www.avhandlingar.se/ och http://www.uppsatser.se/om_uppsatser.php 
[hämtade 2018-11-12]. 
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UniSearch, bibliotekets utökade söktjänst, bygger på EBSCO Discovery Service som 
omfattar över 300 databaser, 70 000 förlag och andra leverantörer av vetenskapliga 
publikationer med hundratals miljoner poster. Söktjänsten hämtar poster från bland 
annat SwePub som i sin tur hämtar metadata från DiVA. Eva Sejmyr, systemansvarig 
på biblioteket, arbetar med att anpassa söktjänsten för universitetets behov. 

BASE är ytterligare en internationell söktjänst som hämtar metadata från DiVA. 
Som användare får man tillgång till hela texten av cirka 60 procent av de indexerade 
dokumenten gratis (Open Access) och DiVA är en av leverantörerna av metadata till 
databasen. BASE drivs av Bielefelds universitetsbibliotek i Tyskland. 

 
 
Tidskrifter 
LiU E-Press hade vid starten två tidskrifter, Electronic Transactions on Artificial 
Intelligence (ETAI) och Electronic News Journal on Reasoning about Actions and 
Change. Den senare var en arkivversion av den samverkan som hade ägt rum i ETAI-
området inom Reasoning about Actions and Change (RAC) under publicerings-
perioden och inkluderade granskningsdiskussionerna, diskussionerna på internet och 
allmänna nyheter inom området. År 1998 publicerades första numret av Student Jour-
nal of Health Science.238 Tidskriften var en studentbaserad tidskrift vid dåvarande 
Hälsouniversitetet (numera Medicinska fakulteten) med syfte att bland annat stimu-
lera till hög vetenskaplig kvalité på studentarbetena samt lära studenterna en av forsk-
ningens grundpelare: att publicera forskningsresultat i form av vetenskapliga artiklar. 
Året efter, 1999, lanserades ytterligare en tidskrift, Hygiea Internationalis: An inter-
diciplinary Journal for the History of Public Health,239 som var den officiella tidskrift-
en för International Network for the History of Public Health (INHPH). Hygiea var 
den första tidskriften inom humaniora som publicerade artiklar open access online 
inom Sverige. Tidskriftens syfte var att studera historien för att förbättra befolkningens 
hälsa. Särskild tonvikt lades på tvärvetenskapliga analyser av samspelet mellan inno-
vationer inom folkhälsa, organisationer skapade för att genomföra dessa innovationer, 
samt dess sociala och demografiska konsekvenser. Gemensamt för både ETAI och 
Hygiea var att de trycktes för att möta den mer traditionella forskningsvärld som fort-
farande ville hålla ett tryckt exemplar i sin hand och ställa det i bokhyllan. Det var också 
ett sätt att locka till sig presumtiva författare som kunde bidra med artiklar till tidskrift-
erna. De tidskrifter som numera etableras via förlaget publicerar endast elektroniskt.  

Med åren har flera tidskrifter tillkommit som publiceras med Linköping University 
Electronic Press som förlag och publiceringsvärd,240 och antalet är nu uppe i 10 
stycken.241 I nuläget är tidskrifterna beroende av personalen på förlaget vid publi-
ceringen av artiklarna. För att göra tidskrifternas redaktioner mer självständiga och 

                                                           
238 Se tidskriftens webbsida http://www.ep.liu.se/ej/sjhs/ [hämtad 2018-10-31]. 
239 Tidskriftens webbsida är https://www.ep.liu.se/ej/hygiea/ [hämtad 2018-10-31]. 
240 På engelska säger man att förlaget is hosting the journal dvs. förlaget är publiceringsvärd för 
tidskriften men sköter inte själva urvalsproceduren av artiklar som ska publiceras eller granskningen 
av artiklarna. 
241 Se den officiella listan på LiU E-Press webbsida http://www.ep.liu.se/ej/index.sv.asp. [hämtad 
2018-10-31]. 
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betydligt mindre beroende av förlaget kommer samtliga tidskrifter att övergå till publi-
cering via Open Journal System, OJS.242 På så viss kan redaktionerna själva ändra i 
webbsidorna, enkelt hantera granskningsprocessen (peer review), samt i övrigt själva 
ta hand om hela publiceringsprocessen.  

För att höja kvalitén och statusen på tidskrifterna arbetar förlaget med att få dem 
indexerade i olika högkvalitativa databaser. En viktig aktör bland dessa är Directory of 
Open Access Journals (DOAJ)243 som är en databas med tillgång till högkvalitativa tid-
skrifter, fritt tillgängliga (open access) och vetenskapligt granskade.  

Det finns också ett antal kommersiella databaser som kräver prenumeration som 
förlaget arbetar med att få tidskrifterna indexerade i, till exempel EBSCO och 
Scopus.244 Målet är att tidskrifterna ska indexeras i så många databaser som möjligt. 
Samtliga tidskrifter har en särskild sida med en lista över de databaser som tidskriften 
är indexerad i. Det ökar också tidskriftens synlighet. Flertalet tidskrifter är med i 
Norska listan,245 som är en databas över publiceringskanaler innehållande vetenskap-
ligt granskade tidskrifter, men även serier och förlag. Den norska listan, som består av 
nivåerna 1 och 2, där 2 anses som ledande inom forskningsområdet, används bland 
annat som referens vid bibliometriska analyser.246 
 

Linköping Electronic Conference Proceedings 
Linköping Electronic Conference Proceedings247 är en open access-serie som publi-
cerar vetenskapligt granskade konferensartiklar från konferenser med anknytning till 
LiU. Serien inrättades 1996248 och publicerar artiklar och proceedings elektroniskt. 
Det förekommer även tryckta proceedings, men dessa har av kostnadsskäl med åren 
minskat betydligt. Serien har ingen egen vetenskaplig redaktion för bedömning av de 
artiklar som ska publiceras. Syftet är istället att varje organisatör av en konferens 
ansvarar för granskningsprocessen, det vetenskapliga innehållet och därmed kvalitén 
på de artiklar som publiceras. En klar majoritet av det som publiceras sker på engelska, 
men artiklar på svenska, norska och danska kan förekomma, något som dock blir 
alltmer sällsynt. Konferensserien är indexerad i Norska listan med nivå 1.249 
 
CrossRef 
En viktig funktion vid vetenskaplig publicering är beständiga länkar som till exempel 
Digital Object Identifier (DOI).250 Som förlag är LiU E-Press medlem i Crossref.org 

                                                           
242 OJS är ett stöd- och publiceringssystem som har utvecklats av Public Knowledge Project 
(https://pkp.sfu.ca/ojs/) för enklare hantering av inskickade manus, granskningsprocessen, skapa 
webbsidor för tidskriften med mera. OJS är en s.k. öppenprogramvara som kostnadsfritt kan laddas 
ned och installeras. 
243 Se webbsidan doaj.org [hämtad 2018-10-31]. 
244 EBSCO och Scopus är två av de större databaserna för abstrakt- och citationsdatabasen av peer-
reviewed vetenskapliga tidskrifter, böcker och konferenshandlingar, www.ebscohost.com, 
www.scopus.com [hämtad 2018-10-31]. 
245 Se norska modellen https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside [hämtad 2018-10-31]. 
246 Se bibliotekets webbsida om bibliometri https://liu.se/artikel/bibliometri-liu [hämtad 2018-11-07]. 
247 Se webbsidan http://www.ep.liu.se/ecp/ [hämtad 2018-10-31]. 
248 Se Libris http://libris.kb.se/bib/8549581 [hämtad 2018-10-31]. 
249 Sök i norska listan https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside [hämtad 2018-10-31].  
250 Se http://www.doi.org/ och www.crossref.org för mer information om DOI [hämtad 2018-10-31]. 
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som är en icke-kommersiell organisation med en databas för deponering av beständiga 
länkar (DOI) till tidskriftsnummer och enskilda artiklar som publiceras i respektive 
tidskrift. En publikation som finns tillgänglig online måste innehålla en beständig länk 
som fungerar över lång tid (för evigt) och som inte ändras. Den måste helt enkelt alltid 
fungera. DOI ser till att forskningen kan hittas, kan länkas till på ett säkert sätt, kan 
citeras och kan återanvändas av forskare samt hämta information från andra forskares 
artiklar. CrossRef erbjuder sina medlemmar en mängd olika tjänster som är till nytta 
för den vetenskapliga publiceringen. LiU E-Press prenumererar på två av dessa tjänst-
er: 

Cited-by hittar artiklar som citerar/refererar andra artiklar. Forskare refererar till 
andra författares artiklar när de skriver sina egna artiklar. I slutet av artikeln finns en 
referenslista med en förteckning över de artiklar och publikationer som utgör delar av 
källmaterialet. Forskare A refererar till en artikel som forskare B skrivit. Referenslistan 
från forskare A skickas till CrossRefs databas tillsammans med artikelns DOI. Data-
basen lagrar referenslistan och DOI. Databasen skapar en länk mellan artiklarna för 
forskare A och forskare B. Med denna tjänst ”hittar” Cited-by andra artiklar som citerat 
den artikel som forskare B skrivit. Inom forskningen är det både viktigt och meri-
terande att se vilka artiklar som citerar/refererar till ens egen artikel och hur många 
citeringar den egna artikeln erhållit. 251 

Similartiy Check kontrollerar om ett manuskript är plagierat.252 Tjänsten ser till att 
förhindra plagiering av vetenskapligt publicerat material och är till stor hjälp för att 
förebygga oavsiktlig plagiering. Ett manuskript som ska kontrolleras laddas upp via en 
webbsida, som kräver inloggning. Efter en tid, olika lång beroende på hur mycket text 
som ska kontrolleras, visas manuskriptet med plagierad text i olika färgmarkeringar 
samt källan varifrån Similarity Check hittat informationen. LiU E-Press prenumererar 
på tjänsten via CrossRef men det är via företaget iThenitcate253 som analysen utförs.  
 
Open access 
En nödvändig förutsättning för den öppna peer review-process som Sandewall före-
slagit var att den artikel som skulle granskas från och med publiceringsögonblicket be-
hövde vara öppet tillgänglig för alla, det som idag kallas för open access. Open access-
kriteriet i sig var dock aldrig huvudsaken för Sandewall, utan en nödvändig förutsätt-
ning för en öppen peer review-process.254 

Open access betyder öppen tillgång till granskade (peer reviewed) vetenskapliga 
publikationer, vilket innebär att forskningsresultat publiceras och kan sökas via inter-
net, kan laddas ned och läsas av alla utan kostnad, samt att forskningsartikeln kan 

                                                           
251 Se denna tidskriftsartikel som exempel, klicka på fliken Citations in CrossRef. 
https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela9061 [hämtad 2018-11-08] 
252 Plagiering är när man presenterar någon annans verk som sitt eget utan att ange vem som är 
upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen.  
253 Se företagets webbsida http://www.ithenticate.com/ [hämtad 2018-11-14]. 
254 Intervju med Erik Sandewall & Liselotte Thornell 2014-09-03. 
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återanvändas av andra forskare.255 Fri tillgång till vetenskapliga artiklar har med tiden 
blivit en alltmer framträdande fråga, både i Sverige och internationellt.256  

När forskarna publicerar sina vetenskapliga artiklar eller böcker så sker det oftast 
via kommersiella förlag. I samband med publiceringen skriver forskaren över sin 
upphovsrätt till förlaget, med förbehåll att de kan återanvända sitt eget material från 
artikeln, till exempel figurer och tabeller, men inte återge hela artikeln eller boken nå-
gon annanstans utan förlagets tillstånd. Lägg därtill att tillgången till förlagens 
tidskrifter och övriga publikationer kräver en prenumeration. Här uppstår ytterligare 
ett dilemma: forskningsmedlen kommer oftast från offentligt finansierade forsknings-
fonder men även från en hel del privata fonder. Forskarna får medel till sin forskning 
från fonderna och forskningsresultaten publiceras i en tidskrift via ett kommersiellt 
förlag. Sedan tvingas forskningsbiblioteken att prenumerera på tidskrifterna för att få 
tillgång till både sitt eget och andra lärosätens publicerade forskningsresultat. Dessa 
prenumerationer är mycket kostsamma för lärosätenas bibliotek. Linköpings 
universitetsbibliotek avsätter cirka en tredjedel av sin budget till prenumerationer av 
vetenskapliga periodiska publikationer.  

Forskarna kan publicera sina resultat open access i flertalet tidskrifter men mot en 
extra avgift som oftast är hög. Under de senaste åren har det tillkommit en hel del tid-
skrifter som endast publicerar open access, där det inte krävs en prenumeration men 
där man tar ut en avgift av författaren för att publicera forskningen. Innan internet 
etablerades som publiceringsplattform bestod prenumerationerna av tryckta exemplar 
av de vetenskapliga tidskrifterna. Dubbel publicering blev kostsamt men övergången 
till enbart elektroniskt publicerade tidskrifter tog sin tid innan det blev accepterat av 
forskarsamhället. Elektronisk publicering av vetenskapliga artiklar krävde inte fysisk 
och geografisk närhet till artikeln utan den kunde nu, via datorn, nås från tjänste-
rummet.257 

Flera forskningsfonder kräver att forskning som finansieras av fonderna görs fritt 
tillgängliga via internet, det vill säga publikationen ska vara möjlig att komma åt utan 
kostnad. Vetenskapsrådet ställde redan 2010 som krav att forskning som finansieras 
av rådet ska göras fritt tillgänglig i öppna publiceringskanaler inom sex månader räk-
nat från publiceringsdatumet.258  2015 publicerade Vetenskapsrådet utredningen om 
öppen tillgång till forskningsdata259 och flera tidskrifter kräver att forskningsdata ska 

                                                           
255 Se vidare https://opensource.com/resources/what-open-access [hämtad 2018-10-31]. 
256 Se Berlindeklarationen https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration, Budapest Open Access 
Initiative https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read och Open Access.se, Samordning av 
öppen tillgång till vetenskapliga publikationer i Sverige https://openaccess.blogg.kb.se/. 
257 Ingegerd Rabow, ”Elektronisk publicering, både problem och möjligheter: Forskarvärldens ansvar 
att driva utvecklingen åt rätt håll”, Läkartidningen 17:7 (2000), s. 2091–2097. 
258 Se Vetenskapsrådet https://vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/oppen-tillgang-till-
publikationer.html [hämtad 2018-10-31]. 
259 Anna Wetterbom, Öppen tillgång (open access) till forskningsdata – en omvärldsbevakning 2014 
(Stockholm: Vetenskapsrådet, 2015). https://vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-
utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2015-12-10-oppen-tillgang-open-access-till-
forskningsdata.html [hämtad 2018-10-09]. 
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göras fritt tillgänglig innan artikeln accepteras för open access-publicering, däribland 
Nature, EU:s forskningsprojekt Horizon 2020 och tidskriften PlosOne.260 

Det finns tyvärr en baksida med open access-publicering, nämligen oseriösa open-
access-tidskrifter. De oseriösa förlagen tar ordentligt betalt för att publicera en artikel 
fritt tillgänglig; 30 000 kronor för en artikel är inte ovanligt.261 Lägger man till en 
snabb, och kanske till och med undermålig peer-review-process så kan vinsterna för 
de oseriösa tidskrifterna och förlagen bli ansenliga. Det kan vara svårt att skilja en seri-
ös tidskrift från en oseriös eftersom allt på ytan ser mycket bra ut. Linköpings 
universitetsbibliotek har därför tagit fram en handledning om hur man undviker att 
publicera sig i en oseriös tidskrift.262 

 
Parallellpublicering 
Open access-publiceringen av artiklar publicerde i en tidskrift som kräver prenumera-
tion kan på lärosätena lösas med parallellpublicering eller post-print-publicering. 
Parallellpublicering innebär att en vetenskaplig artikel som först publicerats av ett för-
lag/tidskrift görs fritt tillgänglig i ett öppet arkiv, exempelvis DiVA. Det finns tre olika 
modeller för att göra en artikel fritt tillgänglig: 
 
• Gold open access är publicering i en tidskrift som endast publicerar fritt till-

gängliga artiklar.  
• Hybrid open access innebär open access-publicering i en tidskrift som kräver 

prenumeration, där författaren har betalat en avgift för att få artikeln publicerad 
OA. Detta förfarande rekommenderas inte eftersom artikeln egentligen hamnar 
bakom en prenumeration och synligheten därmed minskar.  

• Green open access är den vanligaste formen av OA-publicering och kallas 
även för parallellpublicering. Det innebär att förlaget tillåter författaren att i ett 
öppet arkiv som till exempel DiVA, publicera sitt accepterade manuskript, det vill 
säga den version av manuskriptet som godtogs av förlaget för publicering.  

 
Cirka 90 procent av alla kommersiella förlag tillåter parallellpublicering men oftast 
med en embargoperiod på till exempel 12 månader. Flera förlag tillåter även publi-
cering av själva manuskriptet i så kallad pre-prints innan det accepterats av tidskriften 
för publicering. I DiVA parallellpubliceras en hel del vetenskapliga artiklar, bok-
kapitel263 och konferensartiklar men även kompletta böcker. En bok som ett förlag be-
slutat att inte ge ut på nytt kan författaren få tillbaka upphovsrätten på och sedan 
parallellpublicera i dess helhet i DiVA. 

                                                           
260 Springer Nature, https://www.springernature.com/gp/open-research/open-data; 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-
access-dissemination_en.htm och https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability. 
261 Se Stop Predatory Journals https://predatoryjournals.com/ [hämtad 2018-11-29], här finns en 
lista över oseriösa tidskrifter och förlag. 
262 Publicera strategiskt https://liu.se/artikel/publicera-strategiskt [hämtad 2018-11-29] 
263 Bokkapitel är besvärligare att parallellpublicera eftersom många kommersiella förlag inte tillåter 
det av ekonomiska skäl, man vill sälja boken i stället. 

https://www.springernature.com/gp/open-research/open-data
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability
https://predatoryjournals.com/
https://liu.se/artikel/publicera-strategiskt
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Parallellpubliceringen i open access-tidskrifter sker oftast genom licenser från 
Creative Commons.264 Författaren eller förlaget bestämmer vad andra får och kan göra 
med artikeln. Det betyder att en annan forskare inte behöver be om tillstånd att åter-
använda material, det framgår tydligt via Creative Commons-licensen. 

Synlighet och citeringar är mycket viktigt i konkurrensen om forskningsmedel. Fritt 
tillgängliga publikationer blir i sammanhanget en viktig ingrediens vid publiceringen. 
Att synas innebär mer citeringar och open access-publicering ger fler citeringar.265 
Ytterligare en viktig faktor är de sökmotorer som finns på internet. Ju mer metadata 
som finns om en publikation, inklusive fulltexten, ju större sannolikhet är att man får 
en träff vid sökning.  
 

Print-on-demand 
Tryckning av en publikation i flera exemplar är tämligen kostsamt, i synnerhet om den 
är omfångsrik. Genom åren har tryckeritekniken utvecklats och den digitala tryckeri-
tekniken håller i dag samma kvalité som den konventionella. Print on demand kallas i 
Sverige för behovstryck eller beställtryck och det senare är kanske det begrepp som 
bäst beskriver funktionen av tjänsten. Den stora fördelen med print on demand är att 
den är kostnadseffektiv, då man med denna metod inte får några omkostnader för 
lagerhållning. Dessutom är tekniken miljövänlig eftersom publikationen endast trycks 
upp på beställning och pappersförbrukningen därmed hålls nere.  

I samarbete med universitetets tryckeri, LiU-Tryck, kan förlaget från och med sen-
hösten 2018 via DiVA erbjuda tjänsten print on demand för beställning av avhandling-
ar och vissa institutionella serier. Tjänsten är inte kommersiell i den bemärkelsen att 
den ska gå med vinst utan beställningen görs till självkostnadspris, vilket betyder att 
priset ska täcka material-, personal- och leveranskostnader men inget mer. Tjänsten 
har länge varit efterfrågad just för att den uppfyller universitetets krav på kostnads-
effektivisering av universitetets administration. Med print on demand står beställaren 
för kostnaden av tryckning och distribution. 
 
Arbete med kvalitetssäkring 
Data ur DiVA används även som underlag vid bibliometriska analyser, det vill säga 
kvantitativa mätningar av forskningspublikationer och deras genomslag. Vid genom-
förandet av sådana analyser är god datakvalitet av högsta vikt.  

Eftersom flertalet registreringar i DiVA utförs av författarna själva eller deras med-
hjälpare måste posterna kvalitetssäkras. För det ändamålet har LiU E-Press definierat 
vilka fält som ska vara ifyllda i en post för att hög kvalité ska anses vara uppfylld. En 
intern policy för registrering i DiVA har med tiden utarbetats som innehåller 
rekommendationer för hur vi ska registrera poster i DiVA samt hur vi ska förhålla oss 
till uppkomna problem i och med registreringen. Besvärliga situationer som vi ställs 
                                                           
264 Läs mer om Creative Commons på LiU E-Press webbsida under rubriken Creative Commons. 
http://www.ep.liu.se/copyright/index.sv.asp [hämtad 2018-10-09]. 
265 JG Breugelmans, G Roberge, C Tippett, M Durning, DB Struck, MM Makanga, “Scientific impact 
increases when researchers publish in open access and international collaboration: A bibliometric 
analysis on poverty-related disease papers”, PLoS ONE 13:9, e0203156, s. 16. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203156 [hämtad 2018-10-09]. 

http://www.ep.liu.se/copyright/index.sv.asp


131 
 

inför diskuteras på möten som hålls en gång i kvartalet och därefter uppdateras policy-
dokumentet.  

Genom ett samarbete med bibliotekets katalogisatörer höjs kvalitén på posterna i 
DiVA ytterligare ett steg. Biblioteket får in en hel del forskningslitteratur via plikt-
exemplar och inköp, och denna litteratur kan ha forskare från LiU som författare. I 
dessa fall katalogiseras publikationerna i den nationella bibliotekskatalogen Libris var-
efter Libris-posten importeras till DiVA. Med denna metod behöver inte författaren 
själv registrera sin publikation utan det arbetet är redan gjort av biblioteket och vi får 
en post i DiVA med mycket hög kvalité. Projektet leds av Eva-Lisa Holm Granath, 
funktionsansvarig för katalogisering på Linköpings universitetsbibliotek och det mesta 
av arbetet utförs av Peter Karlsson, katalogansvarig på Vallabiblioteket.  

Med egenutvecklade program kontrolleras poster i systemet veckovis och poster 
med saknad information listas och korrigeras. Poster importeras från databaserna 
Web of Science (WoS), Scopus och PubMed. Alla publikationstyper granskas och korri-
geras vid fel, om uppgifter saknas kompletteras posten med saknad informationen. Ar-
bete pågår också att rätta upp och komplettera poster retroaktivt.  

För närvarande pågår ett projekt för registrering av licentiat- och doktors-
avhandlingar, som av olika anledningar saknas i DiVA. Målet är att alla avhandlingar 
som producerats vid LiU ska ha en post i DiVA med relevant metadata.  

Bibliometrins betydelse å sin sida har inneburit ett viktigt incitament för forskarna 
att posterna i DiVA ska hålla hög kvalitet. Vid bibliometriska analyser måste all meta-
data från DiVA noga gås igenom innan beräkningarna kan utföras och eventuella fel 
som upptäcks i samband med kontrollen korrigeras i DiVA. Förlagets systematiska ar-
bete med kvalitetssäkring har medfört att Linköpings universitet redan 2014 placerade 
sig i topp bland svenska lärosäten när det gäller publikationsdatas kvalité.266 
 
Egenutvecklade program 
För att underlätta och effektivisera kvalitetsarbetet samt som service till forskare har 
förlaget utvecklat en rad olika program. Nedan presenteras ett urval av dessa. 
 
DiVA Correction 
Ett viktigt program är DiVA Correction. Med programmet hämtas information om 
poster som saknar obligatorisk information för att klassas som kvalitetspost. Man kan 
välja vilken tidsperiod som ska kontrolleras, vanligtvis den senaste veckans registre-
ringar och programmet listar de poster från den aktuella perioden som behöver korri-
geras. Korrigeringsprogrammet finns inte publicerat på förlagets webbsida utan är 
endast tillgängligt internt. 
 

                                                           
266 LIBRIS-bloggen 2014-05-15. http://librisbloggen.kb.se/2014/05/15/the-swepub-analysis-system/ 
[hämtad 2018-11-06]. 

http://librisbloggen.kb.se/2014/05/15/the-swepub-analysis-system/
http://librisbloggen.kb.se/2014/05/15/the-swepub-analysis-system/
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Bild 49 Detalj ur programmet DiVA Corrections för val av poster som ska rättas. Bilden något beskuren. 

Parallellpublicering 

Vid parallellpublicering används ett program av personalen för att skapa ett försätts-
blad till den publikation som ska parallellpubliceras. De kommersiella förlagen har oft-
ast som krav att den parallellpublicerade publikationen ska innehålla information om 
publikationens ursprung kompletterat med bland annat den beständiga länken, DOI, 
till tidskriftens webbsida. Försättsbladet läggs sedan till i publikationen. 
 
Import av poster från Web of Science 
Web of Science (WoS) är en referens- och citeringsdatabas som ägs av Institute for 
Scientific Information (ISI). WoS har länge varit en viktig källa för bibliometriska 
analyser. LiU E-Press har skapat ett program för veckovis import av poster från WoS 
till DiVA och ungefär 50 procent av alla poster i DiVA kommer via import från WoS. 
Importen sker automatiskt och inga manuella justeringar av posterna behöver göras. I 
samband med importen skickas e-post till författare verksamma på LiU med informa-
tion om möjligheten att parallellpublicera sin publikation och hur det går till. 
 
LiU Journal Inspiration 
Med hjälp av LiU Journal Inspiration kan en forskare få hjälp med att välja tidskrift 
lämplig att publicera i genom att ladda upp sitt manuskript via en drag-och-släpp-ruta. 
Programmet söker igenom över fem miljoner abstracts från cirka 15 000 akademiska 
tidskrifter och visar sedan en lista över de tidskrifter som har publicerat liknande 
manuskript, om tidskriften tillåter parallellpublicerng eller någon annan form av open 
access-publicering samt länkar till tidskrifterna. 
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LiU Journal Checkup 
Ett stort problem för forskare är den växande floran av oseriösa tidskrifter.267 LiU 
Journal Chekup ser till att en forskare kan utvärdera en tidskrift innan man publicerar 
sig, accepterar ett granskningsuppdrag eller redaktörskap. Det finns flera indikatorer 
som varnar för om det handlar om en oseriös tidskrift och biblioteket har listat en 
mängd bedömningskriterier. 268 
 
Söka fram nationell ämneskategori 
David Lawrence utvecklade ett program för generering av nationell ämneskategori som 
är ett obligatoriskt fält i DiVA. Kategorierna är en nationell lista som bygger på kate-
gorier från Universitetskanslerämbetet och Statistiska centralbyrån269 och består av 
tre nivåer. Med hjälp av programmet kan man via ett webbformulär klistra in publi-
kationens abstract, välja vilken nivå i listan som ska anges och efter några sekunder 
visas förslag på lämpliga ämneskategorier. Denna funktion underlättar registreringen 
betydligt och är mer träffsäker då kravet är att i DiVA alltid ange nivå tre ur listan.270 
 
JARSS 
Utvecklingsarbetet av JARSS började 2002 då Sandewall vid denna tid var chef-
redaktör för Elesviers tidskrift Artificial Intelligence Journal (AIJ) och behövde ett 
stödsystem för hanteringen av inkomna manuskript och möjligheten att hålla reda på 
vem/vilka som var granskare av manuskripten.271 Sandewall började utveckla JARSS 
som sedan vidareutvecklades vid LiU E-Press, först av Björn Husberg och när denne 
slutade vid förlaget av Daniel Bergström. Båda var anställda som tekniker vid LiU  
E-Press och vid sidan av programutvecklingen administrerade de även förlagets 
servrar innan dessa flyttades till biblioteket. Utvecklingsarbetet togs sedan över av 
David Lawrence som hösten 2006 erhöll utvecklingsmedel från BIBSAM med syfte att 
se över möjligheten att erbjuda systemet till andra aktörer som publicerar open access-
tidskrifter. 272 Nu kunde förlaget erbjuda andra intressenter tjänsten. Det blev först 
några tidskrifter vid förlaget som började använda den och senare utökades använd-

                                                           
267 Se t.ex. G. Richtig, M. Berger, B. Lange‐Asschenfeldt, W. Aberer och E. Richtig, “Problems and 
challanges of predatory journals”, Journal of European Academy of Dermatology and Venerology 
32:9 (2918). https://doi.org/10.1111/jdv.15039 (2018-11-06) eller Aamir Raoo Memon, “Predatory 
journals spamming for publications: what should researchers do?”, Science and Engineering Ethics 
24:5 (2017), s. 1617-1649 [hämtad 2018-11-06]. 
268 Se universitetsbibliotekets webbsida Publicera strategiskt https://liu.se/artikel/publicera-
strategiskt [hämtad 2018-11-06]. 
269 Standard för svensk indelning av forskningsämnen. 
http://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-indelning-
av-forskningsamnen/ [hämtad 2018-11-05] 
270 För mer information se webbsidan med programmet 
http://www.ep.liu.se/hsv_categories/index.en.asp [hämtad 2018-11-06]. 
271 David Lawrence, Progress Report. Development of Linköping University Electronic Press 
Publication Service: A Project Conducted by Linköping University Electronic Press with Funding 
from Kungliga Biblioteket, BIBSAM. Appendix 1: Description of JARSS, (2007), s. 7. 
272 David Lawrence, Progress Report. Development of Linköping University Electronic Press 
Publication Service: A Project Conducted by Linköping University Electronic Press with Funding 
from Kungliga Biblioteket, BIBSAM. Appendix 1: Description of JARSS, (2008): s. 2, 7. Lawrence 
erhöll 260 000 kr i projektbidrag och projektet avslutades 2008, 
http://www.kb.se/openaccess/Genomforda-projekt/2008/ [hämtad-2018-11-12]. 

https://doi.org/10.1111/jdv.15039
https://doi.org/10.1111/jdv.15039
https://liu.se/artikel/publicera-strategiskt
https://liu.se/artikel/publicera-strategiskt
https://liu.se/artikel/publicera-strategiskt
https://liu.se/artikel/publicera-strategiskt
http://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-indelning-av-forskningsamnen/
http://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-indelning-av-forskningsamnen/
http://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-indelning-av-forskningsamnen/
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http://www.kb.se/openaccess/Genomforda-projekt/2008/
http://www.kb.se/openaccess/Genomforda-projekt/2008/


134 
 

ningen till att även omfatta hanteringen av manuskript vid organiseringen av konfe-
renser.  

Nackdelarna med JARSS var en aning hög inlärningströskel jämfört med det tidig-
are nämnda OJS och att programspråket krävde prenumeration. Med tiden infördes 
en mängd tillägg och modifieringar i JARSS, vilket gjorde programmet svårarbetat 
samt att det i längden blev kostsamt att hålla systemet uppdaterat varför förlaget över-
gick till OJS. 

  
Databaser 
För närvarande finns 13 databaser publicerade av LiU E-Press innehållande historiskt 
arkivmaterial, bibliografiska databaser, samt Statens Offentliga Utredningar (SOU), 
som är det senaste tillskottet. Den senare innehåller fulltext-filer.273 Medicinhistoriska 
databasen används av forskare och ett flertal avhandlingar och studentarbeten har haft 
databasen som källa. 

En drivande kraft vad gäller registrering av databaserna har varit professor Hans 
Nilsson vid Centrum för lokalhistoria (Cfl). Databaserna innehåller historiskt käll-
material såsom kyrkboksmaterial, böteslängder och fångrullar. I undervisnings-
sammanhang fyller de ett pedagogiskt syfte och används för att förbereda studenterna 
vid universitetet vad gäller källkritik, söka information, analysera, sammanställa och 
presentera konklusionerna i en vetenskaplig kontext. 

Databaserna har sin början i det stora digitaliseringsprojekt som Demografiska 
Databasen i Umeå ledde avseende kyrkböcker i Linköpingsområdet.274 Professor Jan 
Sundin, som tog emot materialet vid LiU, ville att kyrkböckerna skulle bli tillgängliga 
för såväl forskare som allmänhet. Detta har LiU E-Press förverkligat genom att förlaget 
nu publicerar databaserna via webben. Kyrkboksmaterialet består av 27 församlingar 
i Östergötland innehållande samtliga kyrkböcker.275 

Flertalet databaser har härefter registrerats i samarbete mellan Cfl och ArkivData 
i Norrköping.276 ArkivData var ett arbetsmarknadsprojekt som sjösattes i slutet på 
1990-talet när Ericssons fabriker lades ned i Norrköping. Projektet var i flera år fram-
gångsrikt men lades slutligen ner i februari 2012. Cfl ansvarade för universitetets 
registreringsprojekt och registreringen av databaserna med historiskt källmaterial. 
Arbetet skedde i samarbete med Riksarkivet i Stockholm, Landsarkivet i Vadstena 
samt Region Östergötlands arkiv som alla levererade källmaterialet till ArkivData. 
Peter Berkesand gjorde registreringsprogrammen, handledde personalen vid Arkiv-
Data samt såg till att källmaterialet levererades till och från ArkivData. Håkan Anders-
son och Anders Fåk har konstruerat de publika sökfunktionerna på LiU E-Press webb-
sida och den grafiska utformningen av databaserna. 

                                                           
273 En förteckning över befintliga databaser med länk till databasen finns på sidan 
http://www.ep.liu.se/databas/index.sv.asp [hämtad 2018-10-31] 
274 Se Demografiska databasens webbsida http://www.cedar.umu.se/ddb/ [hämtad 2018-10-31] 
275 Avser husförhörslängder, födelse- och dödböcker samt vigsel- och flyttlängder. 
276 Se artikel i Norrköpings Tidningar www.nt.se/img/2008/9/17/4213972.pdf från 18 januari 2003  
[hämtad 2018-10-31]. 

http://www.ep.liu.se/databas/index.sv.asp
http://www.cedar.umu.se/ddb/
http://www.cedar.umu.se/ddb/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwixkKSDuIPeAhWBWSwKHdk1BdgQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nt.se%2Fimg%2F2008%2F9%2F17%2F4213972.pdf&usg=AOvVaw1eHAEMOgcuWx0z-tDoSj52
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwixkKSDuIPeAhWBWSwKHdk1BdgQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nt.se%2Fimg%2F2008%2F9%2F17%2F4213972.pdf&usg=AOvVaw1eHAEMOgcuWx0z-tDoSj52
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Den mest besökta databasen och som står för nästan all trafik på förlagets webbsida 
är Centrala Soldatregistret med lite drygt 500 000 poster omfattande Yngre 
indelningsverkets soldater som antagits åren 1682–1901.277  
 

 
Bild 50 Sida med sökresultat i registreringsprogrammet för Norrköpings poliskammare. 

Avslutande reflexioner 
Många som varit med om internets utveckling upplever nog att internet som fenomen 
är rent av svindlande. Från början var det få personer som såg möjligheterna med web-
ben men de fanns och fler blev de. Resultatet ser vi idag: med internet kan vi enkelt 
söka fram information om nästan vad som helst, vi kan arbeta hemifrån, dela med oss 
av vardagslivet i sociala medier, vi kan producera och konsumera, sköta bankaffärerna, 
kommunicera och samtidigt se varandra i realtid och inte minst skicka filer. 
Utvecklingen är alltjämt pågående. Se bara på mobiltelefonen och hur fort utveckling-
en har gått från otymplig telefon som man bara kunde ringa samtal med till en komp-
lett dator med oändligt större kapacitet än persondatorerna på 1990-talet. Det finns 
naturligtvis avigsidor med internet som måste beaktas, men internet har trots allt be-
tytt oerhört mycket för samhällsutvecklingen i stort och forskningen i synnerhet: publi-
ceringen i elektroniska tidskrifter (gärna open access), synliggörandet och spridningen 
av forskningsresultat och forskningsprojekt samt för samarbetet mellan lärosäten 
världen över. Forskningsbibliotekens kataloger, som både forskare och studenter kan 
sitta hemma och leta i, har förenklat arbetet på biblioteken och effektiviserat 
hanteringen av bokbestånden. Ovan nämns ”skicka filer” och den möjligheten är helt 
avgörande för ett förlag: att kunna ta emot ett manuskript och sedan skicka det vidare 
till granskare över hela världen. Vi kan bara gissa oss till hur utvecklingen kommer att 
bli i framtiden. Det är kommunikationen med forskare, studenter och andra förlag 
världen över som gör arbetet på LiU E-Press stimulerande och roligt. 

                                                           
277 Läs mer på Wikpedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Indelningsverket [hämtad 2018-10-31] eller 
Centrala Soldatregistrets webbsida www.soldatreg.se/, under länken Indelningsverket [hämtad 2018-
10-31]. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Indelningsverket
http://www.soldatreg.se/
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Också miljöaspekten bör vägas in. Elektronisk publicering är naturligtvis betydligt 
miljövänligare än publicering i tryckt form. En digital publikation 
behöver inget papper, kan skickas som en fil och läsas i datorn av 
vem som helst i hela världen med en internetuppkoppling eller i 
mobilen. Att dela med sig av en digital publikation är enkelt, snabbt 
och mer effektivt än att via konventionell post skicka en tryckt 
publikation.  

Låt oss ta ett illustrerande exempel. I november 2018 har 
Linköpings universitet i DiVA publicerat cirka 10 000 fulltexter av 
artiklar och forskningsöversikter i vetenskapliga tidskrifter. Om vi 
skriver ut en enda sida av alla dessa artiklar blir det 10 000 
pappersark. Bild 51 illustrerar mängden papper det rör sig om för 
en enda sida: det är 20 buntar papper om vardera 500 ark. Varje 
bunt är fem centimeter tjock, vilket gör att stapeln blir 1 meter hög. 
Ur en normalstor tall, cirka 20–25 meter hög med en volym om en 
halv kubikmeter, kan man tillverka 31 250 A4-ark.278 Till exemplet 
ovan behövs således en tredjedel av denna tall. Observera att i 
illustrationen ovan är inte böcker, kapitel i böcker, rapporter, 
konferensbidrag, avhandlingar eller studentarbeten medräknade. 
Skulle vi räkna med alla dessa lär stapeln bli betydlig högre och 
mängden papper i det närmaste ofattbart stor.  

Tillsammans med LiU-Tryck strävar vi efter en hållbar 
publicering som är skonsam mot miljön och har så lite klimatpåverkan som möjligt. 
Vår tjänst, print on demand som vi tillsammans med tryckeriet lanserar under hösten 
2018, är ett led i miljöarbetet.  LiU-Tryck arbetar för hållbar tryckning och är 
certifierade enligt ISO 14001:2004 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).  

Mycket av det papper som nuförtiden konsumeras består av återvunnet papper. 
Pappersåtervinning är således en viktig del av miljö- och klimatarbetet. 
 
Utan medverkan från ett antal personer hade detta kapitel aldrig blivit av: ett varmt 
tack till bibliotekarie Peter Igelström som delat med sig av arkivmaterial han hittat 
samt redigerat texten och till professor Hans Nilsson som granskat manus och kommit 
med mycket värdefulla synpunkter och fakta. Tack till Docent Johanna Nählinder för 
din genialiska idé att stapla papper som illustration och till Roger Nilsson, enhetschef 
på LiU-Tryck som hjälpte till att få fram alla pappersbuntar till fotot. Ett stort tack 
också till förstebibliotekarie Liselotte Thornell, professor Erik Sandewall och Christina 
Hansson som tog sig tid att låta sig intervjuas och delade med sig av sina minnen. 
Liselotte gick bort i april 2018 och en hel del av det källmaterial som har legat till grund 
för detta kapitel har Liselotte varit förutseende nog och sparat. 

                                                           
278 Skogen i skolan, Fakta. 
https://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/2_hur_mycket_papper.pdf 
[hämtad 2018-11-28] 

Bild 51 10 000 
pappersark blir en 
meter hög stapel. 

https://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/2_hur_mycket_papper.pdf
https://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/2_hur_mycket_papper.pdf
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20 frågor om bibliometri 
 

Lovisa Österlund, Ingegerd Baurén och Per Eriksson intervjuade av 
Peter Igelström 
 
De flesta yrkesverksamma vid forskningsbibliotek eller inom forskarvärlden har för-
modligen på ett eller annat sätt kommit i kontakt med bibliometri, eller åtminstone 
stött på begreppet. För den som inte är närmare insatt kan dock bibliometrin lätt upp-
fattas som lite av ett mysterium. Vad går en citeringsanalys egentligen ut på? Vad är 
det för indikatorer som man talar om inom bibliometrin? Och vad är den ”norska 
modellen” för någonting?  

För den som i likhet med mig har en något diffus bild av hur bibliometriska analyser 
går till, hjälper här medlemmar av Linköpings universitetsbiblioteks bibliometrigrupp 
till att reda ut begreppen. Gruppen tillkom 2007 på initiativ av bibliotekets dåvarande 
överbibliotekarie Marianne Hällgren. Syftet var att kunna erbjuda enskilda forskare, 
forskargrupper och fakulteter vid Linköpings universitet bibliometrisk rådgivning och 
analys.279 Internationella rankinglistor över lärosäten hade vid den här tiden börjat få 
större uppmärksamhet och mätning av universitetens forskningsproduktion fick där-
för allt större betydelse. Vid forskningsbibliotek hade man sedan länge gjort biblio-
metriska analyser med hjälp av manuella metoder, men nya digitala verktyg tillät nu 
att mer avancerade analyser utfördes. Vid LiUB valde man att skapa en grupp som 
jobbade med bibliometri istället för att som på många andra lärosäten tillsätta enskilda 
tjänster, detta för att göra bibliometriarbetet mindre personberoende.280 I april 2009 
inrättades vid biblioteket avdelningen Publiceringens infrastruktur (PI) med ansvar 
för bland annat bibliometriverksamheten vid Linköpings universitetsbibliotek.281  

 
Till att börja med, vad går egentligen det här med bibliometri ut på? 
–Det finns två grenar av bibliometrin, dels en gren som handlar om att kvantitativt 
utvärdera forskningsoutput. Man försöker där mäta genomslag, mängd eller volym 
med olika typer av mått. Sedan finns också en deskriptiv gren av bibliometrin, som 
handlar om att beskriva hur olika delar av forskningen utvecklas, till exempel genom 
att visualisera nätverk, hur samarbeten mellan forskare, länder eller institutioner ser 
ut. (Lovisa Österlund) 
 
Vad är det då för sorts uppdrag bibliometrigruppen utför? 
–Framför allt övergripande bibliometriska analyser av institutionerna vid universi-
tetet. Sådana genomförs en gång per år, ursprungligen på önskemål från universitets-
ledningen. (Ingegerd Baurén) 
 
                                                           
279 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 2007, s. 11. 
280 Intervju med Marianne Hällgren 2017-06-07. 
281 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 2009, s. 10. 
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Hur kommer dessa till användning? 
–Vi brukar säga att de är tänkta som ett verktyg för institutionernas eget strategiska 
arbete, utifrån vilka de kan identifiera styrkor, svagheter och vad man kan jobba vidare 
med. Rektor använder även analyserna i sina verksamhetsdialoger som ett av flera 
underlag. (Ingegerd Baurén) 
 
Men ni tar även på er andra typer av uppdrag? 
–Ja, institutionsanalyserna leder ofta vidare till önskemål om andra typer av analyser. 
Till exempel kan avdelningar, forskarmiljöer eller forskargrupper höra av sig för att få 
bibliometriska analyser på ytterligare detaljnivå. (Ingegerd Baurén) 
 

 
Bild 52 Exempel på bibliometrisk visualisering. Illustrationen visar sampubliceringen  

inom en internationell forskargrupp. Noderna representerar olika lärosäten  
och en linje mellan dem visar att de har sampublicerat. 

Finns det några fler typer av uppdrag som ni jobbar med? 
–Ja, bland annat har vi i uppdrag att analysera de olika rankinglistorna över lärosäten 
som släpps årligen, däribland den så kallade Shanghai-listan. I den rankas universi-
teten uteslutande utifrån bibliometri och antalet Nobelpristagare vid lärosätet. Och det 
senare kan förstås vara svårt för ett universitet att påverka. Så LiU:s placering på 
Shanghai-listan är egentligen ingen bra indikator på hur väl universitetet presterar, för 
det säger ingenting om verksamheten som sådan. Men den här typen av listor har fått 
ett väldigt stort medialt genomslag under senare år och därför måste universitetet 
också förhålla sig till det. (Ingegerd Baurén) 
 
Om man ser till den mottagande sidan, de forskare eller forskargrupper 
som ni kartlägger, hur ser de på det här? 
–Sedan vi startade 2007–2008 har kunskaperna om bibliometrin ökat och inställ-
ningen till bibliometrin som verktyg har förändrats. Från början fanns en stor miss-
tänksamhet bland forskare, då vissa befarade att den här typen av analys skulle miss-
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gynna dem. Men ganska snart kunde vi visa att våra analyser tog hänsyn till att olika 
fält har olika förutsättningar. Det handlar om att inte bara använda modeller som tittar 
på citeringar och artiklar utan också på böcker och kapitel. (Ingegerd Baurén)     
–I början fanns en stor pedagogisk utmaning också. I samband med att vi kom igång 
med institutionsanalyserna var det viktigt att informera om vår verksamhet. 
Kommunikationen är oerhört viktig, för annars finns en risk för att den här typen av 
analyser lever sitt eget liv. Det är viktigt hur de tas emot och hur de används. Därför 
tror jag att en styrka med våra analyser har varit deras transparens, att det tydligt fram-
går vad som ingår, vad som inte ingår, vad analysen baseras på och vilka kriterier vi 
har använt. (Per Eriksson) 
 
Vad har det för betydelse att det är biblioteket som genomför de biblio-
metriska analyserna? 
–Bibliometrin har nog hjälpt till att bredda bilden av bibliotekets verksamhet. De flesta 
forskare som man kommer i kontakt med vet om att det är biblioteket som levererar 
de här analyserna även om de naturligtvis inte vet i detalj hur arbetet är organiserat. 
(Per Eriksson)   
–Det som är positivt med att det just är biblioteket som är utförare är att vi inte har 
någon utvärderande roll i oss själva. Man behöver inte försvara sig mot biblioteket 
eftersom vi är en ganska neutral aktör. Jag tror att det hade varit en stor skillnad om 
exempelvis universitetsledningen eller någon annan enhet hade utfört analyserna. 
(Ingegerd Baurén) 
 
Om vi ska titta på hur en bibliometrisk analys går till lite mer i detalj, hur 
går ni tillväga? 
–Det börjar alltid med någon sorts datainsamling. Det finns olika system och program 
för det som kan hämta data från externa databaser. Sedan krävs någon form av kvali-
tativ genomgång av den insamlade datan. Det behövs olika detaljnivå på datan bero-
ende på vad man ska utvärdera, om det är en person eller en hel institution, till ex-
empel. Det som behöver kontrolleras är om det finns ytterligare information att lägga 
till respektive om det finns dubbletter i underlaget. (Lovisa Österlund) 
 
Det låter som om det skulle vara något ganska tidsödande? 
–Jo, det är förmodligen den mest tidsödande delen av processen. Sedan använder vi 
olika verktyg för att göra beräkningar: till exempel Excel för enklare beräkningar och 
egenutvecklade verktyg för större analyser. Med det kan vi ganska enkelt få fram olika 
typer av indikatorer. (Lovisa Österlund) 
 
”Indikatorer” låter avancerat. Vad kan en indikator i bibliometriska 
sammanhang vara? 
–Indikatorer betyder helt enkelt mått som används inom bibliometrin, till exempel an-
tal publikationer, såsom artiklar, kapitel och böcker. En annan vanlig indikator är antal 
citeringar. Idag börjar man också alltmer titta på andelen open access-publiceringar 
som indikator. (Lovisa Österlund) 
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Det här med open access (fri, öppen tillgång av forskningsartiklar på 
webben), är det något som forskare i allmänhet ser som viktigt eller är 
det bara bibliotekets käpphäst? 
–Det kan nog vara lite olika. Visst är det något vi pushar för. Sedan hjälper det förstås 
att det ofta finns krav från forskningsfinansiärerna att man ska publicera open access. 
Vi brukar alltid berätta om de fördelar som finns med att göra det. (Lovisa Österlund) 
 
Det sägs ju att forskning som också publiceras open access citeras mer än 
sådan som bara publiceras i en prenumerationstidskrift. Stämmer det? 
–Det är lite beroende på var man har publicerat sig. För de tidskrifter som är gratis att 
läsa men där det kostar att publicera sig i, det som kallas guld open access, kan man 
inte se att citeringarna skulle öka. Det tror man beror på att dessa tidskrifter inte är så 
högt rankade. Men i de fall där man betalat för att en enskild artikel i en 
prenumerationstidskrift ska finnas tillgänglig open access, så kallad hybrid open acc-
ess, och där parallellpublicering sker i ett öppet digitalt arkiv såsom DiVA – grön open 
access – där kan man se att citeringarna ökar. Det anses bero på att dessa tidskrifter är 
högre rankade. (Lovisa Österlund) 
 
 

 
Bild 53 Tabell som illusterar hur stor andel av LiU-forskares artiklar som publicerats open access (OA) i olika former (guld, 
grön respektive hybrid) åren 2010–2015. Andelen OA-publicerade artiklar har på senare år blivit en vanlig indikator inom 

bibliometri. 

Ett uttryck som man ofta hör i samband med bibliometri är ”fältnormal-
isering”. Vad innebär det? 
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–När vi gör citeringsanalyser kan vi inte använda oss av rådata i form av antalet 
citeringar i databaser som Web of Science direkt, utan måste först fältnormalisera indi-
katorerna, det vill säga göra dem jämförbara. Säg att vi har en originalartikel från 2015 
som har X antal citeringar. Då måste vi jämföra den siffran med världsgenomsnittet 
för alla originalartiklar inom samma ämneskategori från 2015 för att den ska säga 
någonting. En sådan fältnormalisering kan vi dock inte göra på egen hand utan måste 
köpa in den datan från en särskild leverantör. (Ingegerd Baurén) 
 
Vi var ju inne på hur en analys utförs. Efter att man utfört data-
insamlingen och gjort alla beräkningar, vad händer då? 
–Då sammanställer man en rapport enligt en standardmodell som sedan levereras till 
aktuell avdelning, där den i regel hamnar hos avdelningschefen. Rapporten kan sedan 
bli en del i det egna arbetet med publicering. Medlemmar i bibliometrigruppen kan 
också medverka vid olika typer av seminarier, där rapporten kan fungera som ett 
diskussionsunderlag. Vi kan förklara hur de större mönstren ser ut men kan inte er-
bjuda några tolkningar av resultaten, utan det måste utföras av någon som har en djup-
are förståelse för verksamheten. (Per Eriksson) 
 
Förutom citeringsanalys, finns ju något som kallas för den norska 
modellen, har jag hört. Vad går den ut på? 
–Det är en annan typ av analys som inte bara fokuserar på tidskriftsartiklar utan olika 
kanaler, exempelvis förlag. I den norska modellen tittar man inte på citeringar utan 
bara på var någonting är publicerat. Olika kanaler får en klassning, antingen 1 eller 2, 
där 2 betyder att kanalen är topprankad inom sitt fält. Anledningen till att det kallas 
för den norska modellen är att det började i Norge, där olika kommittéer varje år vär-
derar och sammanställer listor över olika kanaler, huruvida de ska inkluderas eller inte, 
och i så fall om de ska anses tillhöra nivå 1 eller 2. Fördelen med den norska modellen 
är att man kan omfatta en större del av forskningen än om man bara går på citeringar. 
Det bästa är om man kan inkludera båda typerna av analys. (Lovisa Österlund) 
 
På senare år har man ju hört talas om altmetrics också. Är det något som 
är besläktat med bibliometri? 
–Ja, det kan man säga. Man brukar säga att med altmetrics mäter man allting som inte 
är traditionella citeringar från en vetenskaplig publikation till en annan. Det kan 
handla om antal sidvisningar eller nedladdningar på nätet, omnämningar i tweets, i 
bloggar, på Wikipedia eller Facebook. Men också i traditionella nyhetsmedier. Det är 
ett jätteintressant område som vi försöker inkludera ibland i våra analyser. Men efter-
som man mäter ett annat sorts genomslag är det svårt att veta hur man ska förhålla sig 
till det. (Lovisa Österlund) 
 
Bibliometriverksamheten vid Linköpings universitetsbibliotek startade 
2007 och kom igång på allvar 2008. Vad finns att berätta om detta upp-
startsskede? 
–Man fick ju börja ganska mycket från noll. Dåvarande överbibliotekarie Marianne 
Hällgren förstod att det skulle krävas en rejäl satsning. Vi som ingick i bibliometri-
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gruppen fick åka på en kurs vid universitetet i Leiden, Nederländerna, där det finns ett 
center för bibliometriforskning. Vi hade med oss en hel del frågor dit och kunde också 
etablera värdefulla kontakter som vi haft nytta av ända sedan dess. En annan av-
görande kontakt i uppstartsskedet var Olle Persson, professor i sociologi vid Umeå uni-
versitet och en förgrundsgestalt inom bibliometri, som då satt i Linköpings universitets 
styrelse. Han höll i en workshop för oss och var en person vi kunde bolla olika problem 
med. (Per Eriksson) 
 
Hur kommer det sig då att bibliometriverksamheten fick ett så stort 
genomslag? 
–Strax efter att vi varit i Leiden lade regeringen fram en proposition om att citerings-
analys skulle ingå vid medelstilldelningen till lärosätena, vilket gjorde bibliometrin än 
mer aktuell. Det fick universitetsledningen att få upp ögonen för det här. Och vi var då 
förberedda på att svara upp mot det här behovet. (Ingegerd Baurén) 
 
Och vilken roll spelar bibliometrin för fördelningen av forskningsmedel 
idag? 
–På nationell nivå har det nog aldrig handlat om mycket pengar som omfördelas på 
basis av bibliometri. Däremot har symbolvärdet varit stort. Det visar nog att man inte 
gärna ändrar modell och att det är svårt att få till en bra fördelningsmodell. Jag tror 
också att man valt att vara försiktig och därför inte prövat olika varianter. Och det är 
nog bra. (Per Eriksson) 
–Lokalt här vid Linköpings universitet är det inte så mycket av det, förutom på Medi-
cinska fakulteten. Där ingår bibliometrin som en del av fördelningen av anslag. (Lovisa 
Österlund) 
 
Bibliometrigruppen har nu varit aktiv i drygt tio år. Hur har tillämp-
ningen av bibliometrin förändrats sedan starten? 
–Det man har märkt är att bilden av bibliometrin har nyanserats och att den hittat sin 
form. Det finns en större medvetenhet bland de som arbetar med bibliometri om fall-
groparna idag. År 2015 publicerades i Nature artikeln ”Leiden Manifesto for research 
metrics” där man formulerade tio centrala punkter kring bibliometri. Den första 
punkten påtalar att bibliometrin måste ses som ett komplement till annan, mer kvali-
tativ utvärdering. Det finns också en större medvetenhet om nationella särarter och att 
olika discipliner kan ha helt olika uppdrag. Så det är inte alltid meningsfullt att mäta 
forskningens genomslag med hjälp av citeringsanalys. I början tror jag att det fanns en 
större tilltro till citeringsanalysen, och man utvärderade enskilda forskare i större ut-
sträckning. Idag är det mindre fokus på enskilda forskare. (Per Eriksson) 
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SPECIALSAMLINGAR 
En presentation av några av LiUB:s specialsamlingar, 
kända såväl som mindre kända, alla med en historia att 
berätta. 
 

 

Bild 54 Äldre böcker förvarade i LiUB:s magasin Bokladan. Foto: Peter Igelström.  
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Wessénsamlingen 
 

Peter Igelström 
 
Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) tillhör inte de svenska bibliotek som kan stolt-
sera med omfattande samlingar av inkunabler, handskrifter och andra rariteter. Biblio-
tekets samlingar byggdes från början istället upp med ett starkt fokus på forskningens 
och undervisningens omedelbara behov, i synnerhet den tekniska, naturvetenskapliga 
och medicinska. LiUB har länge haft en restriktiv policy när det gäller att förvärva 
specialsamlingar, men har ändå genom bland annat donationer och inköp kommit att 
införliva enskilda samlingar av kulturhistoriskt intresse.  

En av bibliotekets specialsamlingar innehåller språkvetenskapliga böcker som till-
hört Elias Wessén (1889–1981). Wessén var forskare och språkman, född i Linderås i 
Småland men uppvuxen i Högby utanför Mjölby där fadern var kyrkoherde. Efter läro-
verksstudier i Linköping blev Wessén student i Uppsala, där han disputerade 1914. En-
ligt Allan Ranius levnadsteckning i Nya strövtåg i Linköpings stiftsbibliotek fann han 
sig aldrig helt tillrätta med tillvaron i Uppsala och upplevde att studentlivet präglades 
av ensamhet.282  

Men Wesséns akademiska karriär var desto mera framträdande. År 1928 tillträdde 
han som professor i nordiska språk vid Stockholms högskola, numera Stockholms uni-
versitet. Han var initiativtagare till Svenska språknämnden, som instiftades 1944. År 
1947 inträdde han i Svenska Akademien som efterträdare till Tor Andræ på stol num-
mer 16. Den bemärkte forskaren var omvittnat anspråkslös till sin läggning och satte 
ogärna strålkastarljuset på sin person. I sitt inträdestal i Svenska Akademien skriver 
efterträdaren Kjell Espmark att anekdoterna kring Wessén ”famlar efter en ogripbar 
gestalt”.283 

Elias Wessén var en produktiv författare av vetenskapliga arbeten, läroböcker och 
ordlistor. Hans tidiga forskning berörde oftast begränsade områden inom grammatik 
och fonologi, bland annat i urgermanskan. Senare studier har oftare ett bredare per-
spektiv och angränsar till religionshistoria, arkeologi och historia.284  Mycket av denna 
forskning handlade om runstenar och 1928 inleddes arbetet med Sveriges runinskrift-
er, en inventering på uppdrag av Vitterhetsakademiens runkommitté, där Wessén var 
den drivande kraften. En annan av hans insatser inom runstensforskningen var hans 
1958 framlagda tolkning av Rökstenens långa och kryptiska text.285  

Förutom litteratur med direkt anknytning till Wesséns forskning om runstenar, 
omfattar Wessénsamlingen böcker om svenska dialekter, äldre historia, litteratur-
historia och religion, likväl som ordböcker, främst över nordiska språk, och ett brett 
spektrum av språkvetenskapliga arbeten. Även ett mindre antal skönlitterära verk in-

                                                           
282 Allan Ranius, Nya strövtåg i Linköpings stiftsbibliotek (Linköping, 1997), s. 255. 
283 Kjell Espmark, Elias Wessén: inträdestal i Svenska Akademien (Stockholm: Norstedts, 1981), s. 8. 
284 Espmark, s. 14. 
285 Helmer Gustavson, Rökstenen, Svenska kulturminnen nr 23 (Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 
1991), s. 35. 
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går, däribland romaner av Karel Čapek, Rómulo Gallegos och Émile Zola i svensk över-
sättning, böcker av Heinrich Heine och Thomas Mann på tyska och Johan Falkbergets 
samlade verk på norska med en personlig dedikation till Wessén från författaren. 
 

 
Bild 55 Wesséns anteckningar kring runstenar förvarade i anslutning till boksamlingen. 

Tanken att donera samlingen till Linköpings universitetsbibliotek hade 
ursprungligen väckts av rektor Hugo Larsson och framlagts för Wessén.286 Det var 
dock först efter Wesséns död, 1983, beslutet om att donera den om över 11 000 volymer 
stora samlingen fattades av Wesséns arvingar. Wesséns arkiv donerades till stiftsbib-
lioteket 1991, vilket innebär att både hans bibliotek och arkiv finns bevarade i Linköp-
ing. Boksamlingen ordnades och katalogiserades efter att LiUB erhållit medel för detta 
ändamål av Westman-Wernerska fonden 1987. 

 

 

                                                           
286 Ranius (1997), s. 243. 



146 
 

Färösamlingen 
 

Peter Igelström 

”Färöarna, ett litet land, vid öppna havet brant stupande, vid fjordar och sund ställvis 
kantat av beboeliga strandremsor.”287 Så poetiskt beskriver Ejnar Fors Bergström det 
lilla ö-landet halvvägs mellan Norge, Skottland och Island i artikeln ”Den färöiska 
boken och dess bakgrund”.  

 Ejnar Fors Bergström (1892–1976) var en jour-
nalist med ett stort engagemang för nordiska frågor; 
Island och Färöarna inte minst. Han föddes i Stock-
holm men familjen flyttade när han var 15 år gam-
mal till Helsingfors, där han tog studenten 1910.288 
Tillbaka i Sverige blev han student vid Stockholms 
högskola, där han läste juridik och national-
ekonomi. Efter studier och värnplikt började han ar-
beta som journalist. Som medarbetare i Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning, Dagens Nyheter, 
Göteborgsposten och Svenska Dagbladet var han 
känd för sina politiska reportage från Finland, Tysk-
land, USA och andra länder. Under finska vinter-
kriget 1939–1940 deltog han som frivillig civil 
tjänsteman och senare under andra världskriget var 
han verksam som stabsredaktör vid svenska 
Försvarsstaben och medredaktör till den anti-

nazistiska diktsamlingen Nordens stämma (1940). 
Bergström besökte flera gånger Färöarna som journalist, första gången i samband 

med firandet av det isländska alltingets 1000-årsjubileum 1930. Under 1930-talet var 
han engagerad som verkställande ledamot i Samfundet Sverige-Islands styrelse, där 
han lärde känna och blev god vän med ordföranden Elias Wessén (se föregående 
specialsamling). Bergström kom att skildra både Island och Färöarna i en rad artiklar 
och skrifter. Med åren byggde han också upp en omfattande samling med böcker om 
Färöarna och dess kultur publicerade på färöiska och andra nordiska språk, främst 
danska. Samlingen, som lär sakna motsvarighet utanför Färöarna, spänner kronolo-
giskt från år 1800 till 1976. Den omfattar ett brett urval färöisk litteratur, däribland 
verk av Heðin Brú (Hans Jacob Jacobsen, 1901–1975), som enligt Bergström var sin 
generations främsta färöiska prosaist och som även översatte några av Shakespeares 

                                                           
287 Ejnar Fors Bergström, ”Den färöiska boken och dess bakgrund”, i: Kulturbilder från Färöarna: en 
bokutställning kring Ejnar Fors Bergströms donation (1977), s. 1. 
288 En kortfattad memoar återfinns i Ejnar Fors Bergström, Minnen från ett händelserikt liv 
(Vällingby: Samfundet Sverige-Island, 1983). 

Bild 56 Ejnar Fors Bergströms exlibris. 
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pjäser till färöiska.289 En annan av de mest 
kända färöiska författarna, William Heinesen 
(1900–1991), skrev på danska. Samlingen inne-
håller även skönlitteratur översatt från andra 
språk, exempelvis Ernest Hemingways Gamli 
maðurin og havið (originaltitel: The old man 
and the sea) i översättning av Jacob Olsen. Som 
helhet omfattar Färösamlingen över 370 band, 
inberäknat tidskriftshäften och bundna år-
gångar. 

 Att Bergström valde att donera samlingen 
till Linköpings universitetsbibliotek har koppl-
ats samman med faderns nära anknytning till 
Östergötland. Ejnars far, David Bergström, var 
nämligen född i Borensberg och hade tagit 
studenten i Linköping. Han var liberal politiker 
som hade varit civil krigsminister i en av Karl 
Staafs regeringar åren 1911–1914. Vidare hade 
han under professor Birger Nermans ledning 

medverkat i utarbetandet av ett förslag om att inrätta ett universitet i Linköping, vilket 
David Bergström 1933 lade fram inför landshövdingen på Linköpings slott. Vid Ejnar 
Fors Bergströms död hade faderns dröm hunnit gå i uppfyllelse. 

Samlingen donerades till Linköpings universitetsbibliotek hösten 1976. Året efter 
anordnade biblioteket en utställning kring Bergströms donation, Kulturbilder från 
Färöarna. Utställningen visades mellan den 28 februari och den 19 mars 1977 i C-hus-
et på Campus Valla.290 En bibliografi över samlingen upprättades av Claes Hedman 
1981 som en del av ett specialarbete vid Bibliotekshögskolan.291 
 

  

                                                           
289 Ejnar Fors Bergström, Den färöiska boken: en nordisk kulturinsats, Dokumentation och data, 
skriftserie från Kungl. Biblioteket/Bibliografiska institutet 7 (Stockholm: Kungliga biblioteket, 1974), s. 
49ff. 
290 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1976–1977, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 12 (Linköping, 1977), s. 8. 
291 Claes Hedman, Färölitteratur: Ejnar Fors Bergströms samling, Linköpings universitetsbibliotek, 
publikation nr 40 (Linköping: Linköpings universitetsbibliotek, 1983). 

Figur 10 Hemingways Den gamle och havet i färöisk 
översättning. 

Bild 57 Hemingways Den gamle och havet i färöisk 
översättning. 
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DDR-Kulturcentrum och dess bibliotek 
 
Peter Igelström 
 
Under det kalla kriget kunde även ett neutralt land som Sverige vara en viktig arena 
för det maktpolitiska spelet. Från och med 1967 fanns i Stockholm DDR-Kultur-
centrum (DDR-Kulturzentrum på tyska), vars syfte var att sprida en positiv bild av Öst-
tyskland (Deutsche Demokratische Republik - DDR) och landets politiska system till 
den svenska allmänheten. När kulturcentret lades ner i samband med den tyska åter-
föreningen 1990 övertogs det bibliotek som utgjorde en del av DDR-Kulturcentrum av 
Linköpings universitetsbibliotek (LiUB), där det fick namnet DDR-samlingen.  

Övertagandet och invigningen av samlingen 1990 föranledde en hel del uppmärk-
samhet i både riks- och lokalpress, men under många år tycks DDR-samlingen ha till-
dragit sig litet intresse från såväl forskare som allmänhet. Det massmediala intresset 
har då och då återupplivats när DDR och dess relationer till Sverige varit på tapeten, 
men inte sällan har bilden av DDR-samlingen präglats av missförstånd och felaktiga 
uppgifter. Idag, nästan 30 år efter Östtysklands fall, kan samlingen betraktas som en 
historisk kvarleva som ger en unik inblick i det forna DDR:s försök att med kultur som 
vapen påverka den svenska opinionen som ett led i maktkampen mellan öst och väst.   

 
Kultur som politiskt instrument 
Det delade Tyskland blev efter andra världskrigets slut en av det kalla krigets viktigaste 
arenor.  Uppdelningen i öst och väst ledde snabbt till en bitter rivalitet mellan de två 
tyska staterna. För DDR blev diplomatiskt erkännande den i särklass viktigaste frågan, 
i sin tur något som ivrigt motarbetades av Förbundsrepubliken (Västtyskland) vars an-
språk på att företräda hela Tyskland inte tillskrev den östra grannen status som legitim 
stat. År 1955 utfärdade Västtyskland Hallsteindoktrinen, ett försök att förhindra att 
DDR uppnådde jämlik status bland annat genom ett hot om att avbryta diplomatiska 
förbindelser med länder som erkände DDR. 

När därmed den politisk-diplomatiska arenan för DDR var stängd återstod att verka 
för diplomatiskt erkännande via andra kanaler, en strategi som forskare har kallat för 
kryptodiplomati. Inom den kulturella sfären kunde man stödja sig på ett rikt tyskt 
historiskt arv och en lång tradition av kontakter med en rad europeiska nationer, där-
ibland Sverige. Som neutralt och största land i Norden förmodades Sverige kunna på-
verka sina grannländers ställningstagande i erkännandefrågan och ansågs därmed 
vara en nyckelkontakt att bearbeta för nå målet om diplomatiskt erkännande.292 

Som ett led i sin kryptodiplomatiska verksamhet inrättade DDR ett antal kultur-
centra i en rad länder i Europa, Afrika och Asien. Möjligheten att lokalisera ett sådant 
till Stockholm övervägdes första gången på 1950-talet. Det var dock först sedan Väst-

                                                           
292 Andreas Linderoth, Kampen för erkännande: DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972, 
Diss. (Lund: Historiska institutionen vid Lunds universitet, 2002), s. 33. 
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tyskland inrättat sitt Goethe-institut i Stockholm 1963 som DDR gick till handling.293 
I december 1967 invigdes DDR-Kulturcentrums lokaler på Mäster Samuelsgatan 71 på 
Norrmalm i Stockholm. 

 
DDR-Kulturcentrums organisation och verksamhet  
DDR-Kulturcentrum lydde formellt under en till namnet oberoende organisation som 
i själva verket var underordnad Östtysklands statsbärande parti SED (Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands).294 Vid centret i Stockholm arbetade i slutet av 1960-talet 
fem DDR-medborgare och ett ytterligare antal anställda svenskar.295 De fem DDR-
medborgarna utgjordes av kulturcentrets direktör, en biträdande direktör, en politisk 
medarbetare och två lektorer. Under 1980-talet utökades antalet lektorer till fem. De 
svenskar som jobbade vid kulturcentret hade bland annat hand om bibliotek, tolkning 
och chaufförsuppdrag.296 

Verksamheten hade tre huvudområden: att organisera kulturella evenemang såsom 
konstutställningar och artistframträdanden, att anordna utställningar och föredrag om 

det östtyska samhället (exempelvis om 
dess utbildningssystem och sjukvård), 
samt att sprida information till enskilda 
besökare. DDR-Kulturcentrums biblio-
tek, öppet alla dagar utom söndagar, 
lånade ut böcker och skivor ur sina 
samlingar, förmedlade fjärrlån från 
Östtyskland och distribuerade informa-
tionsmaterial.297 Bibliotekets samlingar 
omfattande uteslutande litteratur på 
tyska.  

En organisatoriskt skild men verk-
samhetsmässigt anknuten enhet vid 
DDR-Kulturcentrum var det så kallade 
Tysklektoratet. Tysklektorerna höll i 

språkkurser och annan undervisning, bland annat vid tyskinstitutioner vid svenska 
lärosäten. De kunde bland annat rapportera om välfungerande samarbeten med 
Stockholms universitet och med högskolan i Linköping.298 Sämre gick det inled-
ningsvis i Uppsala och Göteborg, där det fanns ett motstånd mot att samarbeta med 
                                                           
293 Alexander Muschik, Die beiden deutschen Staaten und das neutrale Schweden: eine 
Dreiecksbeziehung im Schatten der offenen Deutschlandsfrage 1949–1972, Diss. (Münster: LIT 
Verlag, 2005), s. 200ff. 
294 Nils Abraham, ”Östtysk propaganda i Sverige: DDR:s kulturcentrums roll i östtysk public 
diplomacy gentemot Sverige efter 1972”, i DDR og Norden: Østtysk-nordiske relationer 1949–1989, 
Thomas Wegener Friis og Andreas Linderoth (red.) (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2005), s. 
309. Kallad Deutsch-Nordische Gesellschaft in der DDR (DENOG), som i sig tillhörde Liga für 
Völkerfreundschaft – Förbundet för vänskap mellan folken. 
295 Linderoth (2002), s. 171. 
296 Abraham (2005), s. 312. 
297 Abraham (2005), s. 316. 
298 Birgitta Almgren, Inte bara Stasi…: relationer Sverige-DDR 1949–1990, 2. uppl. (Stockholm: 
Carlssons, 2013), s. 255, s. 259 & s. 260. 

Bild 58 Del av DDR-Kulturcentrums bibliotek.  
Foto: Peter Igelström. 
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företrädare för DDR. Tysklektorerna samarbetade också med svenska läroboks-
författare för att föra fram en mer ”objektiv” bild av DDR, vilket från östtysk sida 
uppfattades som att man skulle avhålla sig från alla former av kritik.299 

 
Yttre konkurrens och inre motsättningar 
Kulturcentrets officiella uppdrag var att informera den svenska allmänheten om ut-
vecklingen i DDR inom kultur, ekonomi och samhällsutveckling över lag. Dess bakom-
liggande syfte var dock rent politiskt.300 Som ett centralt inslag i den östtyska propa-
gandan stod bilden av Västtyskland som militärt aggressivt och revanschistiskt medan 
DDR framställdes som en garant för freden i Nordeuropa.301 

Från västtysk sida följdes vaksamt den östtyska verksamheten i Sverige. Minsta 
framstöt från DDR att flytta fram sina politiska och diplomatiska positioner ledde till 
västtyska protester till det svenska utrikesdepartementet.302 Trots att Sverige oftast 
förhöll sig fogligt gentemot Förbundsrepublikens krav tillhörde man ändå de länder 
som var förhållandevis öppna för olika typer av utbyten med DDR.  

Internt bland DDR-Kulturcentrums anställda rådde en skiljelinje mellan de som 
enbart eftersträvade att strikt följa den rådande partilinjen och de som ville lägga större 
tonvikt vid ett friare kulturutbyte. Centrets första chef Jan Peters – som hade växt upp 
i Sverige som flykting under andra världskriget och som därmed talade flytande 
svenska – uppnådde en hel del framgångar med att bygga kontakter och kunde på 
pressbilder ses frottera sig med kända svenska skådespelare. Han blev dock utsatt för 
intern kritik för bristande parti- och klassmedvetenhet då han ansåg att den politiska 
informationsverksamheten borde tonas ner till förmån för kulturella evenemang.303 
Motsättningarna ledde till att Peters hemkallades i början av 1970.304 

Flera medarbetare drabbades av liknande öden. Tysklektoratets verksamhet låg 
helt nere mellan april 1971 och början av 1973 efter att de båda lektorerna hemkallats. 
Försyndelsen lär ha bestått i att de medverkat i en publikation där begreppen ”Öst-
tyskland” och ”Östberlin” använts istället de officiellt påbjudna ”DDR” och ”Berlin, 
DDR:s huvudstad”.305 ”Hälsoskäl” utgjorde ofta den officiella förklaringen till att 
utlandsstationerade DDR-medborgare hemkallades. 

DDR-Kulturcentrum var även en del av en välutbyggd underrättelseapparat. De an-
ställda hade i egenskap av utlandskader förbundit sig att rapportera till Ministerium 
für Staatssicherheit (MfS), kallat Stasi.306 I uppdraget som utlandskader ingick att för 
Stasis räkning redogöra för sina sociala kontakter med svenska medborgare, rapport-
era om stämningar i Sverige gentemot DDR och översätta artiklar som innehöll kritik 
mot DDR. 
 

                                                           
299 Almgren (2013), s. 290. 
300 Almgren (2013), s. 157. 
301 Linderoth (2002), s. 76. 
302 Muschik (2005), s. 258. 
303 Linderoth (2002), s. 150. Almgren (2013), s. 158f.  
304 Muschik (2005), s. 205. 
305 Abraham (2005), s. 316. 
306 Almgren (2013), s. 109. 
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Världspolitikens avtryck 
DDR-Kulturcentrum sysslade officiellt enbart med kulturella frågor. Detta innebar 
dock inte att verksamheten undgick att påverkas av den politiska utvecklingen i om-
världen. När Warszawapaktens trupper under ”Pragvåren” marscherade in i Tjecko-
slovakien och krossade den pågående liberaliseringen i augusti 1968 väckte det starka 
protester i Sverige och flera andra länder. Under protester riktade mot DDR fick 
Kulturcentrum sönderslagna fönsterrutor. Dessa tog sig även uttryck i att kontakterna 
inom skol- och utbildningsväsendet avbröts av svenskarna och att Vänskapsföreningen 
Sverige-DDR tillfälligt avbröt allt samarbete med kulturcentret. Besök från allmän-
heten avstannade nästan helt. Inmarschens negativa effekter visade sig dock inte så 
långvariga som befarats och hade ett år senare i stort sett klingat av.307 

En annan händelse som väckte protester var när den östtyske poeten och sångaren 
Wolf Biermann mot sin vilja inte tilläts återvända till DDR efter en konsertturné i väst 
1976.308  

Dessa avbräck till trots hade verksamheten uppnått sin viktigaste målsättning med 
Sveriges diplomatiska erkännande av DDR den 21 december 1972. En förutsättning för 
erkännandet var den normalisering av relationerna mellan Öst- och Västtyskland som 
då hade uppnåtts. Därmed förelåg inte längre Hallsteindoktrinen som ett hinder för 
enskilda länder att erkänna DDR.309 Sveriges diplomatiska erkännande innebar 
exempelvis att det blev enklare för DDR att sluta formella avtal med olika svenska 
samarbetspartners. 

 
Från erkännande till avveckling 
Även om erkännandet 1972 innebar att den viktigaste målsättningen för DDR:s 
utrikespolitik gentemot Sverige uppnåtts kvarstod rivaliteten med Förbunds-
republiken. Och här fanns en fortsatt viktig roll för DDR-Kulturcentrum att spela. I 
slutet av 1976 flyttade man till större lokaler på Upplandsgatan 32.310 Genom att 
organisera storskaligare arrangemang i samarbete med svenska kommuner, däribland 
så kallade DDR-veckor och DDR-dagar, lyckades man nu nå en större del av den 
svenska allmänheten än tidigare. 

Vilket genomslag fick då DDR-Kulturcentrums verksamhet i Sverige? Jan Peters 
har i en intervju kommenterat att de svenskar som besökte centret utgjorde ”ett posi-
tivt urval” som kanske inte var representativa för den svenska allmänheten som hel-
het.311 Uppfattningen bland de forskare som undersökt frågan är att den stora majori-
teten av den svenska allmänheten visade ett begränsat intresse för DDR-Kultur-
centrums aktiviteter. För DDR:s del sågs det dock som en framgång att man lyckades 

                                                           
307 Almgren (2013), s. 53, s. 246f, Linderoth (2002), s. 144, 235. Muschik (2005), s. 205. 
308 Almgren (2013), s. 57. Abraham (2005), s. 319. 
309 Linderoth (2002), s. 235. 
310 Nils Abraham, Die politische Auslandsarbeit der DDR in Schweden: zur Public Diplomacy der 
DDR gegenüber Schweden nach der diplomatichen Anerkennung (1972–1989), Diss. (Berlin: Lit 
Verlag, 2007), s. 117. 
311 Folke Schimanski, Dröm och verklighet i DDR: några samtal med dem som var med (Höganäs: 
Wiken, 1993), s. 54. 
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etablera samarbeten med kommuner, universitet, ABF och andra aktörer och där-
igenom kunde presentera sin bild av det egna landet i den svenska offentligheten.312 

I november 1989 inträffar så det som de flesta knappast kunnat föreställa sig: 
Berlinmuren öppnas och människor från både öst och väst kan fritt röra sig över de 
tidigare hårt kontrollerade gränserna mellan de två tyska staterna. Bilder på jublande 
människor som sitter på muren kablas ut över världen. Den politiska utvecklingen går 
nu mycket snabbt och får snart drastiska konsekvenser för alla DDR-institutioner. Vid 
den tyska återföreningen mindre än ett år efter murens fall bestäms att DDR-Kultur-
centrum ska avvecklas. Det samgående med Goethe-institutet som Kulturcentrums då-
varande direktör Hermann Birkendahl hade hoppats på blir till intet. Goethe-institutet 
anser sig heller inte kunna ta över DDR-Kulturcentrums boksamling med hänvisning 
till platsbrist samt att de redan har mycket av den litteratur som samlingen består av.313 

För personalen vid DDR-Kulturcentrum återstår inget annat än att lägga ner verk-
samheten. I oktober 1990 säljs LP-skivor, flaggor, vykort och skrifter ut till allmän-
heten.314 Men hur ska det gå för biblioteket, som nu riskerar spridas för vinden? 

Anders Marell, lektor vid Linköpings universitets avdelning för tyska, väcker frågan 
om inte universitetsbiblioteket kan ta över samlingen.315 Denna lösning innebär att 
samlingen inte behöver splittras utan kan bevaras som ett sammanhållet tidsdokument 
till förmån för forskning och undervisning. Efter ett besök vid DDR-Kulturcentrum av 
Marell och LiUB:s överbibliotekarie Birgitta Bergdahl köper biblioteket samlingen för 
50 000 kronor med hjälp av medel från Westman-Wernerska fonden. 

DDR-samlingen, omfattande omkring 10 000 böcker och därutöver tidskrifter och 
mikrofilmade dagstidningar, invigs på Humanistiska biblioteket i Linköping den 28 
november 1990. Gerd Müller, professor i tysk litteraturhistoria från Kiel, håller tal un-
der rubriken ”Bokbål idag?”.316 
 

 
Bild 59 Skylt som har använts för att vägleda biblioteksbesökare till DDR-samlingen. Idag förvaras samlingen i magasin.  

Foto: Peter Igelström. 

                                                           
312 Abraham (2007), s. 277. 
313 Amery von Schoultz, ”DDR packar och flyttar”, Tidningarnas telegrambyrå 1990-09-26. 
314 Göran Albinsson-Bruhner, ”Diktaturrea på Upplandsgatan”, Svenska Dagbladet den 13 oktober 
1990. 
315 Linköpings universitetsbibliotek: verksamhetsberättelse 1990–1991 (Linköping, 1991), s. 26. 
316 Linköpings universitetsbibliotek: verksamhetsberättelse 1990–1991 (Linköping, 1991), s. 13. 
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Klassifikationssystem och katalog 
DDR-Kulturcentrums bibliotek ställde upp sina böcker enligt Klassifikation für 
Staatliche Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken, förkortat KAB, ett 
klassifikationssystem som utvecklats 1978 av Zentralinstitut für Bibliothekswesen, det 
östtyska kulturministeriets institut för biblioteksfrågor. KAB-systemet utgjorde en om-
arbetning av föregångaren Systematik für allgemeinbildende Bibliotheken (SAB), ett 
system från 1961 delvis skapat efter sovjetiska förebilder.317 I omarbetad form lever det 
kvar ännu idag och används i de flesta folkbibliotek i de tidigare östtyska förbunds-
länderna.318  

Klassifikationssystemet från 1978 består av 24 huvudavdelningar från A till Z: 
 
A Marxismus-Leninismus (Allgemeines). Wissenchaftlicher Kommunismus 
B Politische Ökonomie, Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften (einschlieβlich Allgemeine Verwaltung 
und Bürokunde) 
C Staats- und Rechtswesen. Militärwesen 
D Geschichte. Zeitgeschichte (einschlieβlich Kulturgeschichte) 
E Philosophie. Soziologie. Atheismus. Religion 
F Psychologie. Pädagogik. Kultur. Buch- und Bibliothekswesen. Information und Dokumentation. 
Archivwesen. Wissenschaftswissenschaft 
G Körperkultur und Sport. Spiele. Sammeln. Basteln 
H Litteraturwissenschaft 
I Sprachwissenschaft 
K Kunst 
L Geographie, Völkerkunde, Reisenbeschreibungen 
M Mathematik. Kybernetik 
N Naturwissenschaften 
O Gesundheitswesen, Medizin 
P Technik allgemein. Energie 
Q Elektrotechnik 
S Bergbau. Metall. Maschinenbau 
T Bauwesen 
U Technologie nichtmetallischer Stoffe 
V Verkehrs-, Transport- und Nachrichtenwesen 
W Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft (einschlieβlich Jagdwesen und Binnenfischerei) 
X Hauswirtschaft (einschlieβlich Handarbeiten) 
Z Allgemeines (Bücher, die ihrem Inhalt nach zu mehr als zwei Hauptgruppen dieser Hauptreihe 
gehören – mit Ausnahme allgemeiner und umfassender Literatur zum gesamten Gebiet bzw. mehren 
Gebieten der Technik, die in dem Teil ”Technik allgemein” der Hauptgruppe P zu finden sind.) 
R Belletristik319 

                                                           
317 Systematik für allgemeinbildende Bibliotheken (Leipzig: VEB Verlag für Buch- und 
Bibliothekswesen, 1962), s. 3. 
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Bild 60 DDR-samlingens kortkatalog, idag även tillgänglig på webben.  

Foto: Peter Karlsson. 

Till DDR-samlingen hör en särskild kortkatalog uppdelad i en äldre och en nyare sam-
ling samt i en separat avdelning för skönlitteratur. Kortkatalogen finns inskannad och 
tillgänglig via Linköpings universitetsbiblioteks webbplats. 

En första titt på KAB-systemet väcker bland annat frågor kring hur det återspeglar 
DDR:s politiska system och ideologi. All sorts klassifikation står som bekant i samklang 
med ett visst sätt att betrakta verkligheten. Beträffande KAB-systemet kan man 
exempelvis konstatera att det inleds med kategorin Marxism-Leninism, något som på 
ett uppenbart sätt återspeglar DDR-regimens prioriteringar. Vilken världsbild åter-
speglas då i samlingen som sådan? 
 
Fokus på marxism-leninism och fredspropaganda 
Avdelningen A, Marxism-Leninism, utgör närmare 200 band. Här ingår bland annat 
utgåvor med samlande verk av Marx/Engels och Lenin. Båda verken omfattar över 40 
band vardera. Här finns även skrifter av DDR:s parti- och statschef Erich Honecker 
(1912–1994) och den polsk-tyska socialisten Rosa Luxemburg (1871–1919).  

Avdelningarna B, Politisk ekonomi och näringsliv, respektive C, Stats-, rätts- och 
militärväsen, omfattar omkring 270 band vardera. Fred var ett av den östtyska propa-
gandans viktigaste teman, vilket bland annat bekräftas i en bok med frågor om den 
östtyska värnplikten, där den första frågan gäller: ”Warum gibt es heute nichts 
Wichtigeres als die Sicherung des Friedens?”320 Varför är säkrandet av freden dagens 
viktigaste fråga? 

Samtidigt saknas inte belägg för att det enbart var den ena sidan i öst-väst-konflikt-
en som ansågs skyldig till att äventyra freden. I Militärlexikon definierades NATO som 
”aggressiver imperialistischer Kriegsblock”, ett aggressivt imperialistiskt krigs-
block.321 NATO:s aggression var ett ämne som även behandlas i bland annat boken 

                                                           
320 Fragen und Antworten zum Wehrdienst, 2. Auflage (Militärverlag der Deutschen Demokratischen 
Republik, 1985), s. 14. 
321 ”NATO”, i: Militärlexikon (Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1973), s. 273. 
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Militarismus heute (Berlin: Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 
1979). 

 

DDR som kulturland och framstående idrottsnation 
Två andra tydliga bilder av DDR som framträder i samlingen är det av ett antifascistiskt 
kulturland och en framgångsrik idrottsnation. Avdelning D, Historia, innehåller över 
900 volymer där flera verk skildrar motståndskampen mot fascismen (det vill säga 
främst den tyska nazismen) under andra världskriget, Tysklands historia och enskilda 
tyska städers historia. Några titlar har svensk anknytning: Geschichte der skandinav-
ischen Länder av A. S. Kan (Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1978) 
och Gustav II Adolf av Franz Mehring (2. uppl. Stockholm: Frams förlag, 1928), en av 
samlingens få böcker på svenska. Här finns även ett par böcker om Vietnamkriget med 
svenskt ursprung, Gespräche in Hanoi av Sara Lidman (Berlin: Verlag Volk und Welt, 
1967) och Napalm: Streitschrift und dokumentation, med John Takman som redaktör 
(Berlin: Union Verlag, 1968). En del passager i Lidmans bok som jämförde Stalin med 
Hitler och som ansågs alltför kontroversiella hade dock strukits före publiceringen i 
DDR.322  

Avdelning F, Psykologi, pedagogik och kultur med mera, omfattar närmare 400 
band. Här kan man bland annat notera en serie böcker om idrottsundervisning i skolan 
med fokus på enskilda sportgrenar, ett viktigt ämne i DDR som i stor utsträckning 
mätte sina framgångar i idrottsprestationer. Temat DDR som framgångsrik idrotts-
nation går även igen i avdelning G, uppställningen för böcker om bland annat sport, 
lekar och pyssel och som i DDR-samlingen omfattar omkring 85 band. Idrottens stora 
betydelse för DDR framträder allra tydligast i en serie illustrerade verk om de olika 
olympiska spelen, från de i Mexico City 1968 till de i Seoul 1988 (utgivna av Sportverlag 
i Berlin). Med dessa böcker ville man lyfta fram de idrottsliga framgångar som var 
DDR:s kanske främsta medel att hävda sig som en framgångsrik nation.   

Avdelningarna H, Litteraturvetenskap, och I, Språkvetenskap, omfattar drygt 800 
respektive 100 band.323 Här hittar man verk om kända östtyska författare, exempelvis 
över 40 verk om Bertholt Brecht. Men här finns även böcker om internationellt mindre 
känd östtysk litteratur, däribland uppslagsverket Die Science-fiction der DDR (Berlin: 
Verlag Das Neue Berlin, 1988). 

Den språkvetenskapliga litteraturen omfattar bland annat böcker om tyska språket 
i DDR, såsom Wortschatz der deutschen Sprache in der DDR: Fragen seines Aufbaus 
und seiner Verwendungsweise (Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1988), och en 
ordbok med saxiska dialektala ord: Gunter Bergmann, Kleines sächsisches Wörter-
buch. 2., unveränderte Auflage (Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1987). 

 

                                                           
322 Almgren (2013), s. 60. 
323 I det äldre klassifikationssystemet SAB omfattade I-avdelningen både litteraturhistoria och 
språklära, varför DDR-samlingen även innehåller en del litteraturvetenskapliga böcker uppställda på I. 
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Bild 61 Böcker ur DDR-samlingen som dokumenterar Östtysklands  

olympiska framgångar. Foto: Peter Igelström. 

Avdelningen K, Konst, omfattar över 1000 band och innehåller alltifrån uppslags-
verk, böcker om konst och arkitektur i DDR, till enskilda städers konsthistoria. Här 
finns exempelvis en diger volym med samtliga grafiska verk av Lucas Cranach d.ä. 
(1472–1553). Avdelningen omfattar även musik, teater och film, inklusive böcker om 
populärmusik som Rock, Pop, Jazz, Folk: Handbuch der populären Musik. 3. Auflage 
(Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1987) av Peter Wickes och Wieland Ziegen-
rücker. Vad Lenin hade att säga om filmmediet kan man läsa i …wichtigste aller 
Künste: Lenin über den Film: Dokumente und Materialien (Berlin: Henschelverlag 
Kunst und Gesellschaft, 1970), och om svensk film i Hans-Jürgen Hubes Film in 
Schweden (Berlin: Henschelverlag, 1985).  

Avdelningen L, Geografi, utgör drygt 300 band och innehåller bland annat rese-
skildringar såsom Nordostwärts: Die erste Umseglung Asiens und Europas 1878–
1880 av Adolf Erik Nordenskiöld (Berlin: Verlag Neues Leben, 1987) och Thor Heyer-
dahls böcker om expeditionerna med Kon-Tiki, Ra och Tigris. Vill man bekanta sig med 
DDR som turistland kan man konsultera flera guideböcker, däribland Reisebuch DDR 
(Berlin/Leipzig: VEB Tourist Verlag, 1984). 

 
Matematik, naturvetenskap, medicin och teknik 
Av jämförelsevis mindre omfattning är avdelningarna för matematik (M) med knappt 
10 band, naturvetenskap (N) med drygt 100 band, och hälsa och medicin (O) med 
knappt 100 band. 

Den flerspråkiga ordboken Mathematik A–Z: Technik-Wörterbuch: English, 
Deutsch, Französisch, Russisch (Berlin: VEB Verlag Technik, 1983) kan möjligen vara 
av stor nytta ännu idag för den som vill översätta en viss matematisk term till eller ifrån 
engelska, tyska, franska eller ryska. Eller varför inte läsa om Einsteins världsbild i Frie-
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drich Herneck, Einstein und sein Weltbild: Aufsätze und Vorträge (Berlin: Buchverlag 
der Morgen, 1976)? 

Avdelningen P, Teknik och energi, omfattar 17 band och Q, Elektroteknik, endast 1 
band, en bok om TV-tornet i Berlin: Fernsehturm Berlin av Ingrid Brandenburg, Ru-
dolf Harnisch och Alfred Kubiziel (Berlin: VEB Verlag für Bauwesen, 1969). 

De sex avdelningarna S–X (däribland teknik, byggnadskonst och transporter) om-
fattar sammantaget drygt 150 band. En viss nostalgivarning kan här utfärdas för den 
som i barndomen sysslat med modelljärnvägar. Här hittar man nämligen Lexikon 
Modelleisenbahn (Berlin: VEB Verlag für Verkehrswesen, 1972) av Udo Becher, Hel-
mut Kohlberger och Helmut Reinert och flera andra böcker på samma ämne. Den 
sjöfartshistoriskt intresserade kan säkerligen ha lika stor behållning av den rikt 
illustrerade Kapitänsbilder: Schiffsporträts seit 1782 (Rostock: VEB Hinstorff Verlag, 
1971) av Werner Timm. För entusiaster av den ikoniska östtyska bilen Trabant kan 
Ratgeber: Trabant (2., durchgesehene Auflage. Berlin: transpress VEB Verlag für 
Verkehrswesen, 1989) vara av intresse. 
 
Skönlitteratur och tidskrifter 
DDR-samlingen omfattar över 2500 band skönlitteratur, företrädelsevis tysk men även 
till viss del utländska verk i tysk översättning, däribland klassiker som Krieg und 
Frieden av Lew Tolstoi (Berlin: Rütten & Loening, 1967) i översättning av Werner 
Bergengruen. 

Här finner man naturligtvis ett rikt utbud av tyska klassiker som Johann Wolfgang 
von Goethe, Heinrich Heine, E.T.A. Hoffmann och Thomas Mann. Även Franz Kafkas 
verk hittar man här, trots att hans absurda och drömlika berättelser länge betraktades 
med viss skepsis i enlighet med marxistisk-leninistisk doktrin. Ett par upplagor av 
antologin Lyrik der DDR intar en mer självklar plats. 

I DDR fanns ett stort intresse för svensk litteratur och i DDR-samlingen återfinns 
följdriktigt en hel del svenska och andra nordiska författare i tysk översättning, 
exempelvis verk av August Strindberg och Selma Lagerlöf. Men även samtida författare 
som Stig Dagerman, Sven Delblanc, Kjartan Fløgstad, Märta Tikkanen och Sigfrid 
Siwertz finns här, liksom Maj Sjöwalls och Per Wahlöös deckare, bland annat Der 
lachende Polizist (3. Auflage. Berlin: Volk und Welt, 1981), den fjärde boken i serien 
”roman om ett brott” om Martin Beck och dennes poliskollegor. Boken heter för övrigt 
Den skrattande polisen i original. 

Uppställda för sig på avdelningen Ki finns även cirka 250 barnböcker.  
DDR-samlingen omfattar knappt 30 band lexikon och uppslagsverk med mera (Z) 
samt ett antal hyllmeter tidskrifter, däribland Bildende Kunst, Linguistische Studien 
och DDR-revyn (i tysk- respektive svenskspråkig version). Samlingen omfattar slut-
ligen även ett antal östtyska dagstidningar på mikrofilm från perioden 1989–1990: 
Bauern-Echo, Berliner Allgemeine, Berliner Zeitung, Deutsches Landblatt, Der Morg-
en, National-Zeitung och Neue Zeit. 
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Ett hemligt Stasiarkiv? 
DDR:s eftermäle är idag det av en diktatur och polisstat. Många har därför trott att 
också DDR-samlingen på ett konkret sätt skulle återspegla detta. Ett exempel på det 
var en intervju med den moderate riksdagsledamoten Finn Bengtsson som publicera-
des i Östgöta Correspondenten 2013, där det felaktigt antogs att samlingen innehöll 
”dokument från den östtyska statspolisen Stasi”.324  

Men som ovanstående genomgång har visat återspeglar DDR-samlingen först och 
främst Östtysklands ansikte utåt. Detta kan ställas i relation till den bild Nils Abraham 
tecknar i sin avhandling Die politische Auslandsarbeit der DDR in Schweden (2007). 
Abraham har bland annat funnit följande återkommande teman i den östtyska själv-
presentationen i DDR-Revyn:  

 
• ett modernt, framgångsrikt och människovänligt land;  
• ett land som kämpar för freden;  
• som är antifascistiskt;  
• som är internationellt;  
• som är ett kulturland.325  

 
Bilden har många likheter med den som förmedlades via DDR-Kulturcentrums biblio-
tek. DDR-samlingen utgör en kvarleva av landets politiska system och självbild i sin 
officiella skepnad och i denna fanns ingen plats för den mörka sida av det östtyska 
samhället som framträder i de numera öppna Stasiarkiven i Tyskland. 

  

                                                           
324 Lars Åbom, ”Fyra frågor”, Östgöta Correspondenten den 26 februari 2013. 
325 Abraham (2007), s. 417. 
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Stolpesamlingen 

 
Peter Igelström 
 
Sven Stolpe (1905–1996) utgjorde under sin levnad något av ett eget fenomen i den 
svenska offentligheten. Som författare, kulturdebattör, forskare, lärare, tevekändis och 
katolsk konvertit stod han ständigt i blickfånget. Delar av Stolpes privatbibliotek har i 
två omgångar övertagits av Linköpings universitetsbibliotek (LiUB). Ett bestånd av 
fransk- och tyskspråkig skönlitteratur köptes av Institutionen för språk och kultur vid 
Linköpings universitet 2003 och donerades till biblioteket. Det franskspråkiga 
materialet omfattade ungefär tre fjärdedelar av böckerna, motsvarande 2448 band me-
dan det tyskspråkiga omfattade 816 band.326 År 2011 övertog LiUB även böcker inom 
litteraturhistoria som tillhört Stolpe. Katalogiserade exemplar har stämplats ”Stolpe” 
på titelbladet.  

Efter läroverksstudier vid Södra Latin i Stockholm började den unge Sven Stolpe 
läsa litteraturhistoria vid Stockholms högskola där han fann en mentor i professor 
Martin Lamm. I sitt exemplar av Lamms Upplysningstiden: den mystiskt sentiment-
ala strömningen i svensk litteratur: förra delen (Stockholm: Hugo Gebers, 1918) har 
Stolpe gjort hela 12 noteringar om när han läst boken mellan 1927 och 1974.   

Många av Stolpesamlingens böcker är kvarlevor från resor till Frankrike, Tyskland, 
Schweiz och andra destinationer från 1920-talet och framåt. Åtskilliga volymer är en-
ligt Stolpes egna noteringar inköpta i Paris; ibland har också ägarens olika tillfälliga 
adresser i den franska huvudstaden noterats på försättsbladen. 

Stolpes passion för den franska litteraturen återspeglas i uppsättningar av komp-
letta utgåvor med verk av författare som Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, Marcel 
Proust, Anatole France och André Gide. Den tyske poeten Stefan George var ett annat 
intresseområde och Stolpe ägde flera titlar med anknytning till honom, bland annat en 
rar utgåva av Der Siebente Ring (Berlin: Blaetter für Kunst, 1907). 

Erfarenheten att ha drabbats av tuberkulos och under en längre tid vistats vid Agra-
sanatoriet i Schweiz kom att bli en avgörande händelse i Stolpes liv. Sanatorievistelsen 
blev stoff till debutromanen I dödens väntrum (1930) och fick även stor betydelse ge-
nom mötet med den tyske katoliken Siegfried Huber, vars tro gjorde djupa intryck på 
den svenske konvalescenten. Den första noterade läsningen i den ovan nämnda boken 
av Martin Lamm har för övrigt gjorts under denna period. Exemplaret innehåller 
noteringen ”Sven Stolpe/Agra 1927”.    

Stolpe hade både många vänner och många fiender i den litterära världen och hans 
bibliotek vittnar om ett omfattande kontaktnät. Bland de svenska författare och forsk-
are som dedicerat exemplar av sina böcker till Stolpe återfinns namn som Fredrik 
Böök, Martin Lamm, Victor Svanberg och Jan Myrdal. Särskilt Böök utgjorde en stor 

                                                           
326 Linköpings universitetsbibliotek, 2004-06-22. Intern information för arkiv: Stolpe. 
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förebild för den unge Stolpe. När 
Stolpe slog igenom som 
litteraturkritiker med den pole-
miska essäsamlingen Två gene-
rationer 1929 innehöll den dock 
en uppgörelse med den forne 
läromästaren. Detta har dock 
inte avhållit Böök från att i ett ex-
emplar av sin egen essäsamling 
Fem porträtt (Stockholm: 
Norstedts, 1929) replikera med 
ett ”hjärtligt tack” för Två gene-
rationer (Bild 62). 

 Under 1930-talet blev Stolpe 
aktiv i den protestantiska 
Oxfordgruppen. Denna kunde 
dock i slutändan inte tillfreds-
ställa honom spirituellt och efter 
att successivt ha närmat sig 
katolicismen konverterade han 
till romersk-katolska kyrkan till-
sammans med sin hustru Karin 
under en vistelse i Paris 1947. 
Omvändelsen kom att sätta spår 
i hans författarskap, bland annat 
i romanerna Lätt, snabb, öm 

(1947) och Sakrament (1948). Stolpe kom också att odla ett särskilt intresse för katol-
ska kvinnogestalter som Jeanne d’Arc, Heliga Birgitta och drottning Kristina. År 1959 
gjorde han ett omdiskuterat inspel i forskarvärlden genom att lägga fram en av-
handling om drottningens maximer. Disputationen i Uppsala blev en av de mest upp-
märksammade i Sverige under 1900-talet. Aftonbladets löpsedel den 27 maj löd: ”Lad-
dad Stolpe-disputation i Uppsala. Jätteuppbåd – bilder”.327 Disputationen, som hade 
bevistats av omkring 2000 åhörare, sändes även i radio. Avhandlingen erhöll dock inte 
tillräckligt högt betyg för att kvalificera Stolpe för en docentur, och blev också hett 
omdiskuterad i pressen. Bedömare har haft mycket divergerande åsikter om dess för-
tjänster respektive brister, då som nu.328  

Istället för en forskarkarriär kom Stolpe att undervisa som lektor vid läroverket i 
Mjölby 1964–1972, en syssla han karaktäriserade som ”obeskrivligt trevligt i katedern 
med de unga” men också uppfattade som ”en daglig förödmjukelse”.329 Arbetet som 
lärare gjorde honom också till en engagerad deltagare i den samtida skoldebatten.  
                                                           
327 Återgiven i Lars Gustafsson, Sven Stolpe, drottning Kristina och Uppsala, Litteratur och samhälle 
41:1 (Uppsala: Uppsala universitet, 2012). 
328 Redogörelser för disputationen återfinns bl.a. i Victor Svanberg, ”En vetenskaplig bragd och dess 
lön”, i: En vänbok till Sven Stolpe, s. 41ff. och i Gustafsson (2012). 
329 Svante Nordin, Sven Stolpe: blåsten av ett temperament (Stockholm: Atlantis, 2014), s. 247. 

Bild 62 Fredrik Bööks personliga dedikation till Stople i den senares 
exemplar av Fem porträtt. Foto: Peter Igelström. 
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Sven Stolpe var redan under sin ungdom en entusiastisk boksamlare och hans se-
nare bostäder, först Lidetorp och Valåsen i Värmland och från 1960 Stjärnesand i 
Östergötland, hade välförsedda bibliotek.330 I En vänbok till Sven Stolpe (1965) be-
skriver Gustaf Näsström det bokfyllda hemmet Stjärnesand vid Sommen: Den 12 000 
volymer stora boksamlingen upptog stora delar av arbetsrum och vardagsrum. 
”Böckerna står i mönstergill bokstavsordning från golv till tak”, rapporterade Näs-
ström.331 I matsalens franska bibliotek återfanns bland annat dedicerade exemplar av 
Roger Martin du Gard (1881–1958), nobelpristagare i litteratur 1937, Jean Schlum-
berger (1877–1968), Georges Duhamel (1888–1966) och Henri Queffélec (1910–1992). 
Signerade böcker till andra än Stolpe själv fanns även av Théodore de Banville (1823–
1891) och Comtesse de Noailles (Anna, Comtesse Mathieu de Noailles, 1876–1933). 
Bland samlingens äldre böcker märks särskilt en nästan komplett Voltaire-utgåva (69 
av 70 band) tryckt 1784–1789. 

Några av Stolpesamlingens böcker har ett särskilt intresse genom sin proveniens. I 
ett exemplar av Guy de Maupassants Des vers (Paris: G. Charpentier, 1880) finns 
litteraturkritikern David Sprengels namnteckning. Stolpe har själv noterat ”köpt efter 
Davids död”. I ett exemplar av J.-K. Huysmans L’oblat (Paris: P.-V. Stock, 1903) finns 
namnteckningen G. Vallquist. Stolpe har där tillfogat kommentaren: ”Stulen av G. V. 
men återtagen!”. Författaren, översättaren och ledamoten av Svenska Akademien Gun-
nel Vallquist var en gammal bekant till Stolpe som varit behjälplig när han sökte kon-
takt med katolska kyrkan i Paris 1947. Ytterligare böcker att nämna i detta samman-
hang är ett antal verk av Georges Duhamel som tillhört Anders Österling, en författare 
som i Två generationer nedlåtande karaktäriserats som ”det angenämas diktare”.332 
Böckerna innehåller Duhamels handskrivna hälsning till Österling.  

Stolpe var genom hela sin karriär känd som en temperamentsfull åsiktsmakare. 
Också i sina böcker har han stundom lämnat handskrivna omdömen om det han läst, 
positiva såväl som negativa. Blåsten av ett temperament är undertiteln till Svante Nor-
dins Stolpebiografi från 2014. Något av detta temperament har man också möjlighet 
att få uppleva när man bläddrar i de böcker som en gång tillhört en person som under 
sin levnad var en de mest bemärkta personligheterna i svenskt kulturliv. 
 

  

                                                           
330 Herman Stolpe, ”Sven Stolpe som journalist under skol- och studieår”, i: En vänbok till Sven Stolpe 
(Uddevalla: Zinderman, 1965), s. 10, s. 12. 
331 Gustaf Näsström, ”Hos herren till Stjärnesand”, i: En vänbok till Sven Stolpe (Uddevalla: 
Zinderman, 1965), s. 73f. 
332 Sven Stolpe, Två generationer (Stockholm: Natur och kultur, 1929), s. 36ff. 
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ÅTERBLICKAR OCH FRAMÅTBLICKAR 
Om LiUB:s personaltidning, om det förflutnas framtids-
visioner och om dagens. Bibliotekspersonal blickar till-
baka.  
 

 

Bild 63 Parti av Campus Valla. Foto: Peter Igelström.  
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En återblick på Blink - LiUB:s  
personaltidning 
 

Peter Igelström 
 
Blink – Linköpings universitetsbiblioteks 
personaltidning – kunde i april 1984 komma 
med ett stort avslöjande: Linköpings univer-
sitet skulle omorganisera och biblioteket 
skulle i den nya organisationen tilldelas en le-
dande roll. LiU:s informationschef Mats 
Arwidson citerades: ”Detta är en relativt ny 
idé som kommit upp i samband med Riks-
revisionsverkets översyn av effektivitet i 
statsförvaltningen”. Biblioteket skulle sättas 
att styra hela universitetet med motiveringen 
att det ”varit föregångsman när det gäller att 
automatisera och därmed effektivisera den 
egna verksamheten”. Överbibliotekarien Kari 
Marklund ställdes mot väggen och fick svara 
på frågan varför berörda parter inte fått nå-
gon tidigare information om detta: ”Hemlig-
hetsmakeriet beror på att förhandlingarna 
förts på högsta nivå”. 

Att det rörde sig om ett aprilskämt hade 
Blinks läsare vid det här laget förmodligen in-
sett. De allra flesta nyheter som Blink rapporterade om var dock helt autentiska. 
Personaltidningen var länge en viktig kanal för informationsspridningen inom Lin-
köpings universitetsbibliotek (LiUB). En första personaltidning, LiHB-bladet, starta-
des 1972 men kom endast ut med tre nummer. Ett nytt initiativ i denna väg, LiUB-
bladet, kom till 1978 och gavs ut till och med 1982. 

Året efter var det så dags för en nystart under titeln Blink (”Bibliotek LINKöping”). 
Utgivningen av Blink fortlöpte till och med 1997. Följande axplock ur tidningen ger en 
bild av sådant som varit aktuellt på LiUB, inom biblioteksvärlden och i samhället över 
lag under de år tidningen gavs ut. 

 
Aktuellt på biblioteket och övriga universitetet 
Den 16–18 augusti 1990 stod Linköpings universitetsbibliotek värd för Nordiska 
Vetenskapliga Bibliotekarieförbundets nionde medlemsmöte. NVBF-mötet hölls und-
er rubriken ”Enade vi stå, söndrade vi falla” och samlade deltagare från Island, Dan-
mark, Finland, Norge, USA, Estland och Sverige. Konferensprogrammet presenterades 
i Blink nr 3, 1990. 

Figur 11 Scoop presenteras i Blink i april 1984. Bild 64 Scoop presenteras i Blink i april 1984. 
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I Blink nr 1–6, 1992 rapporterade Kristin Krantz från invigningen av det nya 
kvartersbiblioteket i Norrköping – Norrköpingsbiblioteket teknik (NBT). Biblioteket 
var inrymt i en lokal som tidigare varit textilfabrik och vid invigningen deltog bland 
andra dekanus Hasse Odenö och kommunalrådet Sture Jönsson. 

I Blink nr 3, 1995 skrev Liane Otaegui om valet där ny LiU-rektor efter Sven Erlan-
der hade utsetts. Bland tre kandidater hade valet fallit på Anders Flodström. Över-
bibliotekarie Christer Knuthammar och professor Erik Sandewall hade valts till pro-
rektorer som vardera skulle tjänstgöra i denna befattning på 25 procent. Vem som 
skulle träda in som tillförordnad rektor fram till att Flodström skulle tillträda i juli 1996 
var ännu inte bestämt.  

I Blink nr 10, 1995 (oktober) presenterades planerna för ett samlat campus för 
universitetets utbildningar och forskning i Norrköping. I samma nummer beskrev 
Marianne Auby sin vision för ett bibliotek vid detta planerade campus. 

I nr 5, 1996 (oktober–december) meddelade en notis att stöldskyddsbågar nu hade 
installerats på Humanistiska biblioteket. Att också stöldskyddsmärka alla böcker be-
räknades ta omkring tre månaders arbete i anspråk. I december skulle också en själv-
utlåningsapparat tas i drift. 

Den 23 april 1997 uppmärksammade universitetsbiblioteket den första Världsbok-
dagen med olika aktiviteter, däribland bokutställningar, frågesport och ”Speaker’s Cor-
ner”. ”Världsbok- och upphovsrättsdagen” hade instiftats av UNESCO 1995. (Blink nr 
2, 1997) 

 
Arbetsmiljö – ett hett diskussionsämne 
Förutom sin nyhetsförmedlande roll fyllde Blink även en funktion som diskussions-
forum. I decembernumret 1983 kunde man läsa att frågan om rökning i bibliotekets 
lokaler tagits upp till behandling i Biblioteksnämnden och att möjligheterna till att in-
rätta en ”rökvrå” skulle undersökas.  

Blinks aprilnummer 1988 innehöll en särskild bilaga på temat arbetsmiljö som 
innehöll intervjuer med bibliotekspersonal, överbibliotekarie, forskare med flera. 
LiUB-medarbetaren Vit Aspanius, som utsetts till universitetets skyddsombud för 
Campus Valla, återkom till problematiken kring rökning på arbetsplatsen: ”Just nu har 
vi röksituationen som målområde, hur man ska komma åt cigarett-rökningen. Vi har 
föreslagit till exempel att man ska bygga ut ljusgårdar för rökarna.”  

En annan stor arbetsmiljöfråga under denna tid handlade om arbetet vid dator-
terminaler. Även denna fråga kom upp i intervjun med Vit Aspanius: ”Vi måste ha en 
långsam och försiktig utveckling av datoriseringen med tanke på att vi fortfarande vet 
mycket lite om konsekvenserna, till exempel effekterna av statisk elektricitet och 
elektromagnetisk strålning”. Överbibliotekarie Birgitta Bergdahl påtalade tre huvud-
sakliga problem när det gällde arbetsmiljön: ”arbete vid datorer, problem med venti-
lation, särskilt i nya byggnader och stölder”. 

Peter Berry framförde i Blink nr 1, 1990 sina tankar kring intern kommunikation på 
biblioteket med anledning av att det framkommit synpunkter om att denna var dålig i 
samband med beslut. Framför allt avfärdade han förslaget om fler möten som en lös-
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ning: ”Jag har en helt avvikande åsikt. Vi bör ta den informella kommunikationen vid 
kaffet som inspiration för den kommunikation vi ska ha i framtiden.” 

Margareta Sarring föreslog i ett inlägg i Blink nr 2, 1997 att begreppet kvarters-
bibliotek skulle skrotas till förmån för något mer lättbegripligt för låntagarna. Hon på-
pekade också att benämningen kvartersbibliotek inte användes konsekvent för samt-
liga 11 LiU-bibliotek, utan bara för vissa. ”Nya Humanistiska biblioteket i kvarteret D-
huset fick heta HB som förut, i stället för KD (Kvartersbibliotek D). Nya medicinska 
biblioteket slapp heta KC (Kvartersbibliotek Cellbiologen) utan döptes till HUB (Hälso-
universitetets bibliotek).” 

 
Nostalgoteket 
Ett återkommande inslag i Blink var notiser under rubrikerna Historiaforskning och 
Nostalgoteket, signerade N.G. R., Blinks motalaredaktion med flera alias. Bakom dessa 
dolde sig Nils Gösta Roos, mångårig LiUB-medarbetare med intresse för lokal film-
historia och som gärna delade med sig av kuriösa historier med koppling till bibliotek. 
Här ett exempel hämtat ur Blink april 1984: 
 

UR MOTALA POSTEN DEN 26 MARS 1898 
Insänt av N.G. R--s 
På biblioteket. Jungfrun: 
-Låt mig få ”De tre musketörerna” 
-De ä’ tyvärr utlånta 
Jungfrun 
-Alla tre? Jag kan väl åtminstone få en af dem?  
 

Ett annat bidrag återgav en notis från tidningen Upsala 1888 03 15 som varnade för 
”den dåliga literaturen”, under den här tiden betraktat som ett samhällsproblem: 
 

”Hvad som ofta är på tal, nämligen om den fara ungdomen löper genom läsning 
af dåliga böcker af slipprig och fantasien eggande natur utan någon som helst 
sedlig eller förståndet odlande anläggning, eger ett nära sammanhang med den 
fråga, som utgör föremål för denna uppsats. [---] 
Således – bevaren de ungas själar, att de ej må förderfvas och besmittas af gift-
iga tryckalster under realistisk skylt! Deras själslif besudlas så lätt genom inver-
kan af det onda, de osunda, dåliga intrycken blifva måhända outplånliga och 
stanna qvar såsom grunddrag, dem ej ens lång lefnad kan upphäfva och bringa 
till rätta.” 
(Blink oktober 1987) 
 

Gästtyckare 
I Blink publicerades då och då externa bidrag från forskare, lärare och andra biblio-
teksanvändare som lämnade sin syn på bibliotekets tjänster. Universitetets rektor Sven 
Erlander delade sina erfarenheter av biblioteket i Blink 1984: 
 

I Linköping var förutsättningarna givetvis helt andra än på en gammal institut-
ion i Stockholm [där Erlander hade inlett sin forskarkarriär inom matematisk 
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statistik]. Jag tycker dock att LiUB mycket bra har kunnat ställa upp med inlån 
och kopior. Bristen på tidskrifter i Linköping har dock tvingat fram ett väldigt 
kopierande – eftersom man inte kan gå till biblioteket när som helst och kon-
trollera en referens, som måste lånas in, måste man se till att man har en kopia. 
 

Erlander berättade även att han använde sig av stående sökprofiler för att bevaka sina 
ämnen och att han flera gånger haft nytta av databaser för att sätta sig in i för honom 
nya forskningsområden: ”Jag kan fortfarande inte undgå att fascineras av möjligheten 
att på basis av en handfull sökord kunna söka igenom ett stort antal tidskrifter och 
forskningsrapporter i en databas i Kalifornien!” (Blink februari 1984) 

En annan grupp som inbjöds komma med synpunkter på LiUB var praktiserande 
studenter från Bibliotekshögskolan (BHS) i Borås. Flera av de som gjort praktik under 
1984 framhöll att Linköpings universitetsbibliotek låg långt framme när det gällde 
automatisering och datorisering: ”Bra att moderna hjälpmedel som data används”, an-
såg en av praktikanterna. En annan BHS-student såg dock med skepsis på detta: ”Jag 
är personligen ganska skeptisk till alla dessa datorer. Kan detta inte komma att med-
föra ännu färre tjänster? Det blir mycket dyrt och jag är rädd att detta kan gå ut över 
andra av bibliotekets funktioner.” (Blink april 1984) 
 
LiUB och ”Stiftis” 

Under 1980-talet var relationen till Stifts- och 
landsbiblioteket uppe till diskussion. Bland an-
nat lyftes behovet av samarbetsformer mellan 
”Stiftis” och universitetsbiblioteket. Det fanns 
visioner om att upprätta en gemensam 
periodikaförteckning och att de två bibliotekens 
kataloger skulle kopplas samman. (Blink oktober 
1985) 

Under 1988 ledde studenternas närvaro på 
Stifts- och landsbiblioteket till debatt i lokal-
pressen. Enligt insändare ockuperade student-
erna bibliotekets läsplatser och personalen upp-
levde att de i alltför hög utsträckning fick serva 
studenter när detta främst ålåg universitets-
biblioteket. Vissa studenter å sin sida upplevde 
sig dåligt bemötta på Stifts- och landsbiblioteket 
då biblioteket valde att reservera vissa läsplatser 
för ”icke-studerande” och föreslog att universi-
tetet anlitade vakter som skulle hålla koll på 
studenterna. Bibliotekets dåvarande chef Birgit 

van Erk menade i en replik i Östgöta Correspondenten att ”Stifts- och landsbiblioteket 
har ej möjlighet att expediera alla de kurslistor som lämnas fram i informationsdisken” 
(återpublicerad i Blink mars 1988). Tillsammans med universitetsbiblioteket tillsattes 
en arbetsgrupp som skulle arbeta med att sprida information kring vilken service re-

Figur 12 Blink rapporterar från biblioteksbranden 
1996. 

Bild 65 Blink rapporterar från biblioteksbranden 
1996. 



168 
 

spektive bibliotek kunde erbjuda. Denna debatt uppmärksammades i Blink i februari 
1988, mars 1988 och april 1988. 

I Blink nr 5, 1996 kunde man läsa ett reportage om den anlagda brand som ödelade 
Stifts- och landsbiblioteket natten mellan den 20 och 21 september 1996 och den efter-
följande manifestationen mot dådet på borggården vid slottet. ”Några av talarna var 
överbibliotekarie Christer Knuthammar, landshövding Björn Eriksson och ÖC:s Ernst 
Klein”, kunde Blink rapportera. 

 
Utblickar mot omvärlden 
Rapporter från konferenser, seminarier och studiebesök tillhörde de vanligaste inslag-
en i Blink. Viktiga händelser i omvärlden gjorde ibland också avtryck på Blinks sidor. 

I Blink december 1983 berättade Bodil Gustavsson om ett studiebesök vid Bodleian 
Library i Oxford. Där kunde man bland annat läsa: ”Den totala biblioteksytan är på 
37426 m², biblioteket har 24 läsesalar, 2062 läsplatser, 4,5 milj. volymer, 390 an-
ställda och en budget på £ 3 761 600 (81/82).” 

I oktobernumret 1985 rapporterade Monika Rudbeck från den allra första biblio-
teksmässan (sedermera Bok- och bibliotek) i Göteborg, som hölls 23–25 augusti 
samma år. Denna första årgång bjöds det bland annat på seminarier om Verbovisuell 
kommunikation med Svenska Serieakademins president Sture Hegerfors; Maria Gripe 
förklarade hur titeln Tordyveln flyger i skymningen hade kommit till och Isaac B. 
Singer höll ett bejublat framträdande då han läste upp en av sina opublicerade noveller. 

I Blinks februarinummer 1986 efterlyste Bo Stenström en förklaring av begreppet 
hip hop, som tydligen hade dykt upp i samband med Statskontorets framtidskonferens 
1985: ”Har någon läst om eller hört talas om en kulturföreteelse som kallas ’hip hop’ 
vill jag gärna få kontakt med vederbörande. Jag har en förklaring men är intresserad 
av att få skriftliga belägg”. 

I mars 1986 hedrades Olof Palmes minne med några utvalda ord från personalen 
efter att statsministern blivit mördad i Stockholm den 28 februari. (Blink mars 1986) 

I Blink maj-september 1987 uppmärksammade Thomas Trakell datorprogram för 
automatisk översättning från ett språk till ett annat. Läsarna bjöds även på några ex-
empel på datoröversatta texter, detta flera decennier före Google Translate. 

I samma nummer gratulerades LiUB:s före detta överbibliotekarie Kari Marklund 
till att ha blivit utsedd till chefredaktör för Nationalencyklopedin. 

I novembernumret 1987 rapporterade Bodil Gustavsson från Bibliothèque Nordi-
que – specialbibliotek i Paris för nordisk litteratur och litteratur om Norden – där hon 
arbetat som delegerad bibliotekarie under nära två år (de nordiska länderna turas om 
att skicka en bibliotekarie för att tjänstgöra där under en begränsad period).  

I Blink nr 2, 1989 skrev Birgitta Bergdahl om glasnost och perestrojka i sovjetiska 
bibliotek efter att ha besökt Leningrad och talat med bibliotekarier där om villkoren 
för landets bibliotek. 

I samma nummer rapporterades också om den lagändring som gjorde uppgifter om 
bibliotekslån sekretessbelagda. Biblioteken fick nu inte längre lämna ut uppgifter om 
vilka böcker en viss låntagare hade lånat. Lagändringen hade länge varit efterfrågad 
från bibliotekshåll; i synnerhet Göteborgs stadsbibliotek hade drivit på i frågan. 
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Rapporter från bokmässan i Frankfurt återfanns 
i Blink nr 3, 1989 (Inger Svensson) och i Blink nr 
11/12, 1995 (Christina Brage, Elisabeth Antonsson 
och Thomas Trakell). Vid 1995 års mässa deltog 
6500 utställare och 70 000 personer arbetade där 
varje dag. På nyhetsfronten kunde bland annat 
rapporteras att Leonardo da Vincis verk skulle 
komma ut på CD 1996/97. 

I nr 1–6, 1992 återgav Liisi Pusa intryck från 
IFLA-konferensen i New Dehli 1992, över vilken det 
indiska biblioteksväsendets fader S. R. Rangana-
thans ande svävade. 

Christer Knuthammar redogjorde för ett studie-
besök vid några bibliotek vid amerikanska universi-
tet under mars–april 1995: Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), Harvard University, Princeton 
University, Carnegie-Mellon University och Univer-
sity of Pittsburgh. Ett genomgående intryck var att 
”toppstyrningen är stark”. ”Några budget-

förhandlingar av den art och omfattning som vi håller på med förekommer inte. När vi 
berättade om dessa blev reaktionerna som regel skeptiska.” (Blink nr 4, april 1995) 

I Blink nr 5, 1996 rapporterade Liselotte Thornell från International Summer 
School on the Digital Library vid universitetsbiblioteket i nederländska Tillburg, som 
var en föregångare inom området digitala bibliotekstjänster. 

Lars Svensson lämnade en rapport från en studieresa till Paris i Blink nr 3, 1997 
som bland annat omfattade ett besök vid det nya Bibliothéque nationale de France 
François Mitterand. Det samlade intrycket i ett ord: ”Häftigt!”. 
 
Avslutning 
Utöver detta smakprov på det som publicerades i Blink under åren 1983 till 1997 har 
tidningens läsare kunnat ta del av matlagning- och bakningsrecept, lästips, en och an-
nan vers- och vistext, en fågelspalt, biblioteksanställdas idrottsprestationer, korsord, 
tävlingar och mycket mer. Personaltidningen fyllde både en funktion som 
informationsorgan och som socialt forum. 

Ett index över artiklar publicerade i Blink 1983−1987 (sammanställt av Thomas 
Trakell) ger en bra översikt över tidningens innehåll under dessa år. Flest bidrag åter-
fanns under rubriken ”Konferenser, seminarier”, 37 stycken. Andra heta ämnen var 
”Datorbaserad informationssökning” (14 artiklar), ”Informationsteknologi” (14 artik-
lar) och ”Förvärv” (12 artiklar). 

Figur 13 LiUB:s dåvarande förvärvschef Liisi 
Pusa rapporterar från IFLA-konferensen i New 
Dehli 1992. 

Bild 66 LiUB:s dåvarande förvärvschef Liisi 
Pusa rapporterar från IFLA-konferensen i New 

Dehli 1992. 
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 Blink kunde ges ut 
främst som ett resultat av 
ett stort arbete från en-
skilda medarbetare. Åren 
1983–1988 tjänstgjorde 
Peter Berry som tidning-
ens redaktör. Därefter togs 
sysslan över av Lars 
Svensson (senare Gri-
berg), under åren 1989–
1990 med Solveig Lundin 
som medredaktör.   

År 1997 ersattes den 
tryckta personaltidningen 
av bibliotekets nyligen sjö-

satta intranät. Den senaste utvecklingen inom IT hade varit ett av de mest bevakade 
ämnena i Blink och det var nu informationstekniken som kom att ersätta Blink som 
tryckt publikation. Så här över tjugo år senare kan tidningen läsas som ett intressant 
tidsdokument som speglar LiUB:s utveckling under 1980- och 90-talen.  

Figur 14 Lars Svensson (Griberg), Blinks redaktör från 1989 till 1997. Foto: okänd. Bild 67 Lars Svensson (Griberg), Blinks redaktör från 1989 till 1997. Foto: okänd. 
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Det förflutnas framtid 
Visioner och prognoser vid Linköpings universitetsbibliotek från 
1970-tal till 1990-tal  
 

Peter Igelström 
 
Framtiden blir sällan precis så som vi föreställer oss den. Detta hindrar dock inte att 
de flesta verksamheter ägnar sig åt att på något vis försöka förutsäga den kommande 
utvecklingen. Inom biblioteksvärlden har det länge funnits en livaktig diskussion om 
vad som står för dörren när det gäller bibliotekens roll, utformning och verksamhet. 

Följande exposé presenterar ett antal visioner, prognoser och scenarier från 1970-, 
80- och 90-talen som satts på pränt i olika dokument med anknytning till Linköpings 
universitetsbibliotek (LiUB). Jag kommer även att göra några nedslag i den nationella 
och internationella biblioteksdebatten eftersom dessa i vissa fall är intimt kopplade till 
den lokala LiUB-diskussionen. En tillbakablick på gårdagens framtidsvisioner kan inte 
bara säga något om dåtiden utan också ge perspektiv på hur vi diskuterar framtiden 
idag. 

 
1970-talet 
 

Personalorganisationen [vid Linköpings högskolas bibliotek] har i viss utsträck-
ning kunnat anpassas efter den utveckling som i framtiden kan förutses med LIB-
RIS.333 

                    Hans Baude (1972) 
 
Linköpings högskolas bibliotek, från 1975 universitetsbibliotek, utgjorde under 1970-
talet ett i en svensk kontext unikt experiment genom sitt anammande av ny teknik som 
bas för sin organisation och verksamhet. Ett uttryck för den tilltro till tekniken som 
präglade LiHB under denna period är dess roll som försöksbibliotek för LIBRIS (se 
vidare kapitlet ”LiUB och LIBRIS”). LIBRIS spelade i början av 1970-talet en fram-
trädande roll i bibliotekets planering, något som bland annat kan utläsas av det ovan 
återgivna citatet från överbibliotekarie Hans Baude. Personalorganisationen hade en-
ligt Baude redan anpassats efter en utveckling som i framtiden kunde förutses med 
systemet, men som dock ännu inte hade blivit verklighet.   
 
Visionen om ett integrerat bibliotekssystem 
Under rubriken ”ett steg mot morgondagens bibliotek” presenterades det planerade 
bibliotekssystemet för högskolans anställda i informationsbladet LiH meddelar 1971: 
 

                                                           
333 Hans Baude, ”Allmänt om verksamheten”, i: Linköpings högskolas bibliotek, 
Verksamhetsberättelse 1971/72 (Linköping, 1972), s. 4. 



172 
 

En låntagare kan gå in på biblioteket och på några sekunder få reda på var i landet 
en bok befinner sig, som han söker. Finns den inte inom landet kan han söka den 
i Skandinavien eller övriga utlandet. När han funnit boken gör datorn en 
beställning av den. Är boken inte inköpt, så ordnar datorn även den proceduren 
på egen hand.334 
 

En maskinläslig katalog skulle erbjuda helt andra sökmöjligheter och bana väg för 
katalogisering enligt helt andra regler än vad som gällt dittills, menade LiHB:s katalog-
chef Arne Sträng.335 LIBRIS var även tänkt att utgöra en del i ett globalt informations-
nätverk, innehålla förvärvsfunktioner, liksom fungera som lokal lånemodul. I en artik-
el i Bibliotekariesamfundet meddelar 1972 menade Baude att ”i framtidens LIBRIS-
bibliotek kan förutses att gränserna mellan speciella biblioteksfunktioner och 
dokumentationsfunktioner successivt utplånas”. Hans Baude förutspådde att det total-
integrerade bibliotekssystemet ”kommer att ge forskningsbiblioteken en ny profil”.336 
Han förutsåg även att LIBRIS skulle komma att utgöra en hörnpelare för samhälls-
information.337 

Den positiva hållningen gentemot ny teknik i allmänhet och LIBRIS i synnerhet 
som avspeglas i Baudes framtidsvisioner var knappast okontroversiell i dåtidens 
bibliotekssverige, eller i biblioteksvärlden i stort. Det förekom under 1970-talet 
alltjämt en betydande misstro mot datoriseringen av biblioteken.338 Här stack dock 
LiUB ut i förhållande till många av de övriga svenska forskningsbiblioteken, då en av 
grundtankarna vid biblioteket var att basera verksamheten på den senaste tekniken.339 
Det utvecklades en kultur bland bibliotekets personal att intressera sig för ny teknik, 
vilket uppmuntrades av ledningen.340 Detta kommer bland annat till uttryck i notiser 
och konferensrapporter i personaltidningen LiUB-bladet, där rubriker som ”Dator-
baserat digitalt playbacksystem” och ”Hela biblioteket på skiva” vittnar om ett intresse 
för de senaste genombrotten på det digitala området.341 

Men även om en teknikpositiv anda delades av såväl ledning som personal kan man 
även hos den senare gruppen ana en latent skepsis gentemot en alltför långt driven 
datorisering. Särskilt fruktade man negativa hälsoeffekter av de långa perioder av 
bildskärmsarbete som riskerade bli en konsekvens av datoriseringen. Ur personalens 
perspektiv blev datoriseringen därför inte bara en fråga som handlade om rationali-
sering av arbetet utan också om arbetsmiljö.342 

                                                           
334 ”LIBRIS – ett steg mot morgondagens bibliotek”, LiH meddelar 1972:10, s. 5. 
335 Arne Sträng, ”Katalogieringsregler i dataåldern”, Biblioteksbladet 57 (1972), s. 186. 
336 Hans Baude, ”’LIBRIS I’. Försöksverksamheten i Linköping 1970–1972”, Bibliotekariesamfundet 
meddelar 1972:3, s. 7. 
337 Hans Baude, ”Forskningsbibliotek och samhällsinformation”, Biblioteksbladet 62 (1977), s. 25. 
338 Ellsworth Mason, ”The great gas bubble prick’t; or, computers revealed”, Landmarks of Library 
Literature 1876–1976, red. Dianne J. Ellsworth and Norman D. Stevens (Metuchen, N. J., 1976), s. 
496–518. 
339 Olsson (1995), s. 119f. 
340 Olsson (1995) vittnar om att ”Biblioteksledningen lyckades relativt lätt att förmedla sina initiativ 
och ideologier till sin personal.”, s. 126. 
341 Eva B., ”Datorbaserat digitalt playbacksystem”, LiUB-bladet 1979: september, s. 4. ”Hela biblioteket 
på skiva”, LiUB-bladet 1979: oktober, s. 3. 
342 Bo Spångberg, ”Seminarium”, LiUB-bladet, utan datum 1979, opag [sista bladet]. Anonym, ”Är det 
tröttsamt att arbeta vid en terminal?”, Bibliotekariesamfundet meddelar 1978:3, s. 9–10. 
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Lena Olsson har i sin doktorsavhandling Det datoriserade biblioteket (1995) fram-
hållit den diskrepans mellan vision och verklighet som rådde vid LiUB under 1970-
talet. Tekniken fungerade i praktiken inte som man hade tänkt sig och kunde därför 
inte rationalisera arbetet i den utsträckning som man hade planerat: ”Det var inte 
teknikens effektivitet som gav god service, utan i stället dess ineffektivitet. Eftersom 
tekniken, i form av oläsliga microfiche eller överlastade terminalbilder, fungerade dål-
igt, kompenserade personalen genom att vara serviceinriktad”.343   

 
Ett bibliotek utan kortkataloger 
Teknikens allt viktigare roll på biblioteken ledde också till en diskussion om hur eta-
blerade rutiner och hjälpmedel i framtiden kunde ersättas av datorbaserade system. 
En förekommande prognos inom biblioteksvärlden under 1970-talet var att kort-
katalogerna inom en snar framtid var dömda till undergång. De nackdelar som fram-
hölls med kortkatalogerna var att de var alltför underhållskrävande och dessutom 
knappast lätthanterliga för användarna.344 Men exakt vilken teknik som skulle ersätta 
dem var inte lika lätt att förutse. Enligt en prognos skulle framtidens biblioteks-
kataloger lagras på mikrofilm, vilket skulle tillåta att kopior av katalogerna lätt skulle 
kunna distribueras till användarna.345 Andra trodde att datoriserade kataloger skulle 
ha ersatt kortkatalogerna innan år 2000.346  

Enligt planer vid LiHB från 1970-talets första år skulle det nya kvartersbiblioteket i 
A-huset på Campus Valla klara sig utan en konventionell kortkatalog och istället skulle 
man inom ramen för LIBRIS-projektet kunna producera en katalog i mikroformat.347 
Framför sig såg man även hur katalogkortsframställning och annan manuell hantering 
med hjälp av LIBRIS skulle komma att automatiseras. På längre sikt föreställde man 
sig en helt datoriserad katalog lagrad på magnetband. Hans Baude siade 1972 om ut-
vecklingen mot slutet av decenniet: 
 

Förvärvs- och katalogiseringsrutinerna kommer i stor utsträckning att mot slutet 
av 70-talet vara ADB-baserade och man kan även förutsätta att biblioteket för 
förvärv och katalogisering har tillgång till magnetbandsinformation om inte bara 
svensk nyutgivning utan även om stora delar av den utländska. Bibliotekets egen 
katalog förutsättes även den vara lagrad på magnetband.348 
 

I likhet med i den tidigare utstakade LIBRIS-visionen talar Baude här om förvänt-
ningar och vad som otvetydigt skulle komma att ske. Tidsperspektivet kan dock så här 
i efterhand tyckas påfallande kort; de förväntade framstegen antogs komma mycket 

                                                           
343 Olsson (1995), s. 126. 
344 Miriam A. Drake, ”Impact of on-line systems on library functions”, i: The On-line Revolution in 
Libraries, red. Allen Kent, Thomas J. Galvin (New York, 1978), s. 101. 
345 William H. Webb, ”Collection development for the university and large research library: more and 
more versus less and less”, i: Academic Libraries by the Year 2000, red. Herbert Poole (New York & 
London, 1977), s. 143. 
346 Virgil F. Massman, ”Changes that will affect college library collection development”, i Academic 
Libraries by the Year 2000, ed. Herbert Poole (New York & London, 1977), s. 162, 153. 
347 Hans Baude, ”Allmänt om verksamheten”, i: Linköpings högskolas bibliotek, 
Verksamhetsberättelse 1972–1973 (Linköping, 1974), s. 1. 
348 Hans Baude, Bilaga 2, i: Wolrath (1972), s. 3. 



174 
 

snart. I en artikel i Biblioteksbladet tre år senare, 1975, menade Baude att det nu var 
realistiskt för LiUB att pröva att helt ersätta kortkatalogerna med LIBRIS.349 
 

 
Bild 68 Kortkataloger skulle snart vara ett minne blott enligt prognoser på 1970-talet. Foto: okänd. 

Bibliotekarien som undervisare 
Den tekniska utvecklingen förutsågs även få stor betydelse för hur bibliotekarieyrket 
skulle te sig i framtiden. En förväntad konsekvens av datoriseringen var att behovet av 
katalogisatörer skulle komma att minska.350 Framtidens bibliotekspersonal kommer 
nästan enbart att syssla med kundtjänst och undervisning enligt ett bidrag i en ameri-
kansk antologi från 1977 som fanns i LiUB:s samlingar.351  

Även på LiUB såg man undervisningen som en av bibliotekets viktigaste framtida 
uppgifter. I samband med planeringen av den tvärvetenskapliga Tema-institutionen 
bedömdes undervisning i biblioteksanvändning få en mer betydelsefull roll, då behovet 
att söka information och använda biblioteksresurser förväntades öka vid problem-
orienterad forskning.352  
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I LiUB-bladet diskuterades i slutet på 1970-talet hur undervisningen i 
informationssökning och bibliotekskunskap för studenterna kunde vidareutvecklas.353 
Artikelns författare hoppades att bibliotekets användarundervisning skulle få stort 
genomslag när de tidigare studenterna kom ut till sina arbetsplatser. Med stolthet 
konstaterades att Linköpings universitetsbibliotek låg i framkant när det gällde biblio-
tekets integration i undervisningen. Biblioteket framhölls som ”avancerat” och be-
skrevs som att ”ha kommit längst” när det gällde detta.354 Man kan utan tvekan konsta-
tera att personalen på LiUB under 1970-talet odlade en identitet av att ligga i framkant 
både i teknologiskt och i organisatoriskt avseende. 
 
1980-talet  
 

Det som en gång var Linköpings universitetsbibliotek är jämnat med marken. 
De kvarvarande resterna är nergrävda i östgötaleran och på taket till bunkern 
prunkar tistlar stora som kronärtskockor. Klockan är tolv på dagen en het au-
gustivecka år 2001.355 

                 Monika Rudbeck (1985) 
 
I Blinks juninummer 1985 står vi plötsligt konfronterade med denna apokalyptiska 
dystopi. Bibliotekarien Monika Rudbecks pessimistiska bild av LiUB år 2001 är en av 
två mycket läsvärda framtidsvisioner i samma nummer av LiUB:s personaltidning. 
Från ledningshåll började man nu tala om framtidsberedskap och behovet av att stärka 
medvetenheten om detta bland personalen. Mot bakgrund av denna och andra 
framtidsvisioner från 1980-talet, finns det anledning att fråga sig om synen på framtid-
en nu hade förändrats radikalt jämfört med det föregående decenniets optimism. 
 
Biblioteket som spjutspets mot framtiden 
De förändrade tongångarna kring framtiden var emellertid ingalunda specifika för Lin-
köpings universitetsbibliotek. För att överhuvudtaget överleva behövde forsknings-
biblioteken kundanpassas, hävdade James Thompson i en uppmärksammad artikel i 
ett nummer av tidskriften The Electronic Library 1983, kommenterad i Blinks 
februarinummer 1984.356 Thompson ansåg att forskningsbiblioteken höll på att bli allt-
för otympliga för att fungera för sina användare, att de organiserade sina samlingar på 
felaktigt sätt och brast i tillgänglighet.357 

Kundanpassning var även en fråga som lyftes på LiUB. Syftet med en omorganisa-
tion som trädde i kraft i juli 1986 var att göra bibliotekets organisation mer effektiv och 
kundorienterad, men även uttryckligen att åstadkomma en ökad flexibilitet. Biblio-
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teket skulle bli ”en av universitetets spjutspetsar mot framtiden”, enligt dåvarande 
överbibliotekarie Birgitta Bergdahl.358 

En av de utmaningar man ställdes inför var att planera ett nytt medicinskt bibliotek 
inför Hälsouniversitetets tillkomst. Vad skulle den problembaserade pedagogiken 
innebära för studenternas användande av biblioteket? Säkerligen en hel del, konsta-
terade Kerstin Fridén, som ledde planeringen av det kommande biblioteket, efter att 
ha studerat utländska förebilder, främst biblioteket vid McMaster University i Hamil-
ton, Kanada.359 

En faktor som antogs skulle komma att få stor betydelse för biblioteken var föränd-
rade sätt att söka information. Högskolebiblioteket i Linköping hade erbjudit dator-
baserad informationssökning sedan början av 1970-talet. Ännu på 1980-talet var dock 
de databaserade söksystem som fanns att tillgå synnerligen svåranvända och krävde i 
regel dokumentalistexpertis. Att utveckla system som var användarvänliga för vanliga 
biblioteksanvändare var ingen självklarhet, även om databasproducenterna i och med 
CD-ROM-tekniken nu började tänka i nya banor.360 Men trots att man ännu inte sett 
skymten av vare sig Google eller webbaserade databaser fanns det visioner om väsent-
ligt förbättrade söksystem som skulle göra dokumentalisterna överflödiga.361 Framtid-
ens teknik riskerade även göra biblioteken obsoleta eftersom användarna skulle ha di-
rekt åtkomst till all information de behövde via sina egna datorer.362 Det fanns även 
vittgående visioner om att människan inte skulle behöva bry sig om att söka över-
huvudtaget. Utvecklandet av artificiell intelligens (AI) skulle möjliggöra söksystem 
med förmågan att omvandla dåligt formulerade frågeställningar till välformulerade 
sökfrågor, enligt en vision framförd vid ett seminarium vid LiUB i mars 1985.363 

Dylika visioner var vägledande vid det i januari 1983 inrättade Laboratoriet för 
biblioteks- och informationsforskning (LIBLAB). LIBLAB startade som ett samarbete 
mellan LiUB och Institutionen för datavetenskap (IDA) och hade två huvud-
inriktningar: modeller för bibliografisk beskrivning och användare och bibliotek-
ssystem.364 Överbibliotekarie Kari Marklund var en av LIBLAB:s främsta tillskyndare 
och medlem i dess referensgrupp tillsammans med bland andra IDA-professorn Erik 
Sandewall och överbibliotekarien vid Lunds universitetsbibliotek, Björn Tell.  

De forskningsprojekt som presenterades vid LIBLAB var i många fall exceptionellt 
visionära. Bland annat diskuterade laboratoriets föreståndare Roland Hjerppe i en rap-
port från 1983 ett möjligt framtida världsomspännande nätverk av intelligenta person-
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datorer. Att ett sådant skulle få stora effekter på bibliotekens verksamhet var förstås 
givet och kunde enligt Hjerppe bland annat innebära att användaren snarare än biblio-
teken sattes i centrum.365 Ett annat LIBLAB-projekt handlade om hur hypertext och 
hypermedia skulle kunna integreras i framtida katalogsystem.366 Att bibliotek såsom 
man kände dem överhuvudtaget hade en roll att spela i framtiden var inte givet. 

Elektronisk publicering och dess konsekvenser 
Ett annat omdiskuterat ”hot” mot biblioteken var framväxten av elektroniska 
informationsresurser. Skulle en utveckling bort från det tryckta ordet innebära biblio-
tekens död? Den under 1970- och 80-talet mest inflytelserika siaren i denna debatt var 
den brittisk-amerikanske biblioteks- och informationsvetaren F. W. Lancaster, som i 
boken Toward Paperless Information Systems (1978) hade lagt fram tanken att 
elektroniska publiceringssystem med tiden skulle ersätta tryckta media. Detta skulle 
enligt honom medföra fördelar såsom snabbare åtkomst, bättre tillgång och förbätt-
rade sökmöjligheter samt utrymmesbesparingar i biblioteken.367 År 2000 skulle 
forskarna komma åt all information de behövde via terminaler enligt Lancaster. De 
vetenskapliga tidskrifterna skulle uteslutande vara elektroniska. 

En sådan utveckling skulle naturligtvis komma att påverka bibliotekens verksam-
het. Enligt ett scenario skisserat av Lancaster skulle biblioteken enbart finnas kvar som 
inrättningar för åtkomst av elektroniska resurser för dem som av en eller annan anled-
ning inte hade tillgång via egna terminaler, eller som utskriftscenter för dem som sak-
nade skrivare.368 Möjligen under inflytande av Lancasters förutsägelser, föreställde sig 
1985 Maj Klasson LiUB anno 2001 så här: 

 
LiUB har […] intensifierat sin decentraliserade profil, även om få av enheterna 
numera kallas det ganska ålderdomliga ordet bibliotek. Runt om i Ög län sitter 
personalen och arbetar i informationsnätverk med beställningsarbeten från den 
egna eller andra organisationer. Man har specialiserat sina konsulttjänster under 
de tre årtionden LiUB funnits till. Centralt i Linköping finns i praktiken bara ett 
centralt magasin för lagerhållning av tryckta och ”burkade” media, en 
sambandscentral för verksamhetens alla enheter och informationscentralen för 
marknadsföring och mottagning av kundönskemål. Kunderna sitter f ö i sina ar-
betsceller inom och utom universitetsområdet och kommunicerar med hjälp av 
datorer av en mycket sen generation med språk testade av LIBLAB.369 
 

Vissa upplevde att bibliotekarieyrket som sådant var hotat av den utveckling som måla-
des upp av Lancaster och menade att för att överhuvudtaget överleva var det tvunget 
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att skifta inriktning.370 Enligt detta synsätt var det tekniken som dikterade villkoren 
för framtidens biblioteksarbete. Men det fanns också de som framhöll att bibliotekarie-
rollen var beroende av hur man själv utformade den. Bibliotekspersonalens kompetens 
lyftes fram som en central faktor för bibliotekets utveckling av bland andra Birgitta 
Bergdahl.371  

De som trodde på bibliotekarieyrkets överlevnad accepterade ändå i allmänhet att 
arbetsuppgifterna skulle komma att förändras.372 Specialisterna skulle få ge vika för 
generalisterna, enligt en uppfattning. Uppdelningen mellan inre och yttre tjänst skulle 
komma att försvinna.373 Att undervisa i elektronisk informationssökning och att vara 
med och utveckla automatisering var enligt Linda Smith, en amerikansk gästforskare 
vid LIBLAB som höll flera seminarier på LiUB i februari och mars 1985, två av biblio-
tekariernas framtida arbetsuppgifter.374 Hon förutspådde också att man alltmer skulle 
komma att betjäna användargrupper som politiker, administratörer och allmänhet. 

Enligt vissa skulle elektronisk publicering i själva verket stärka bibliotekarierna i 
deras yrkesroll.375 Kari Marklund menade att oavsett om framtidens bok kommer att 
existera i tryckt eller digital form så kommer biblioteken ha en uppgift som ett led i 
kommunikationen människor emellan. ”Om inte boken kommer att överleva, gör inte 
mänskligheten det heller”, var Marklunds prognos.376 Han spekulerade även i att 
biblioteket i framtiden ”kanske kommer att tillhandahålla terminaler i st[ället] f[ör] 
prenumerationer på tidskrifter”.377 Framtidens biblioteksservice kan få ett fokus på 
”datas korrekthet”, ”problemlösningsorganisation” och ”information brookers”, mena-
de Marklund. 

F. W. Lancaster själv hävdade att de förändrade förutsättningarna skulle leda till 
att bibliotekarieyrket omvandlades till en form av konsultverksamhet som bara var löst 
kopplad till en central organisation.378 Denna tanke har även en återklang i Maj Klas-
sons framtidsvision från 1985: 

 
Personalen är helt rörlig, var och en är sin egen företagare med eget ekonomiskt 
ansvar och endast löst länkad till LiUB:s övriga enheter. Cheferna turnerar runt 
i biblioteksvärlden och berättar om hur det var förr. De har helt övergivit sin 
övervakande roll men har en funktion som kulturbärare mellan bibliotekarie-
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generationer och möter som sådana stor popularitet och är inbokade flera år i 
förväg.379 
 

Om nu bibliotekarieyrket radikalt skulle komma att förändras kanske också yrkes-
benämningen som sådan skulle omformuleras? Förutom det ovan nämnda informa-
tion brooker var benämningar som information manager och informationsanalytiker 
två förekommande förslag som omnämndes i Blink.380   
 
Mot en bistrare ekonomi? 
En fråga som tycks ha diskuterats mer livligt under 1980-talet än tidigare var biblio-
tekens finansiering. På LiUB fick man erfara hur budgetfrågorna till stor del låg utanför 
bibliotekets möjligheter att påverka när den svenska kronan devalverades hösten 1982, 
vilket i ett slag drastiskt ökade priserna för redan beställda utländska tidskrifter och 
därmed i hög grad belastade bibliotekets mediabudget.381  

Både på LiUB och i biblioteksvärlden i stort spelar resursfrågorna nu en fram-
trädande roll. Sannolikt skulle inte heller en förbättring av de offentliga finanserna 
medföra att biblioteken tilldelades påtagligt mer resurser, lydde David C. Taylors pess-
imistiska prognos i Beyond ”1984” (1983), en antologi om framtidens bibliotek.382 
Likaledes identifierades i en artikel i Blink 1985 åtstramningar som en trend som om-
fattade många organisationer inom den offentliga sektorn, vilket befarades skulle 
kräva nedskärningar eller omstruktureringar av verksamheten.383  

På LiUB fruktade man även att kostnaderna för datorbaserade tjänster skulle öka384 
och att servicenivån skulle försämras till följd av urholkade ekonomiska resurser.385 
Det diskuterades huruvida det fanns en motsättning mellan traditionella biblioteks-
tjänster, såsom omfattande referenssamlingar, och datorbaserade litteratursökningar. 
Skulle det senare komma att ersätta det förra? Skulle biblioteken i framtiden ta betalt 
för datorbaserade tjänster, som nu slukade en allt större del av resurserna?386 
 
1990-talet 
 

Biblioteken har en viktig funktion sedan tusentals år att samla och förmedla in-
formation och kommer att ha det även i framtiden.387 

            Anonym biblioteksanvändare vid LiUB (1995) 
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I en analys av den svenska biblioteksdebattens framtidsperspektiv kring 1990 framhöll 
Staffan Parnell i ett bidrag i Biblioteken och framtiden (1991) att den var fattig på ”kon-
kreta, explicita och övergripande framtidsscenarier”.388 I en intervjustudie publicerad 
1992 utförd av Birgitta Olander och Peter Berry om ett antal överbibliotekariers 
framtidsperspektiv konstaterades att ”det rådde ganska stor enighet att inga stora för-
ändringar kommer att ske under de närmaste 5–10 åren”.389  

Man kan fundera över varför denna försiktighet i framtidsvisionerna börjar infinna 
sig omkring 1990 då, som vi sett, många visioner från 1970- och 1980-talen istället 
hade framhållit att biblioteken stod inför genomgripande förändringar. 
 
Biblioteket som mötesplats 
På LiUB fortsatte man under 1990-talet precis som under det föregående decenniet att 
understryka vikten av att förbereda sig för framtiden. En större utredning om den 
framtida biblioteksverksamheten vid Linköpings universitet tillsattes av rektor under 
dåvarande överbibliotekarie Christer Knuthammars ledning 1993.390 Som en del i 
denna utfördes en intervjustudie av den externa utredaren Ingrid Feldt, bibliotekarie 
vid Stockholms universitetsbibliotek. Framtidsfrågor och prognoser för forsknings-
biblioteken var fortsatt under diskussion i Blink, inte minst i de konferensrapporter 
som kontinuerligt publicerades där. Precis som tidigare hölls i synnerhet ett nära öga 
på den senaste IT-utvecklingen. Inte minst internet blev från mitten av 1990-talet åter-
kommande uppmärksammat som ett nytt betydelsefullt fenomen.391 

I kontrast till visionen om det elektroniska biblioteket, som hade fungerat både som 
utopi och som dystopi ända sedan F. W. Lancasters förutsägelser på 1970-talet, fram-
fördes under 1990-talet alltmer frekvent ståndpunkten att biblioteken under över-
skådlig tid skulle domineras av fysiska samlingar.392 Inte heller biblioteksanvändarna 
visade sig villiga att rakt av acceptera tankarna om ett elektroniskt bibliotek på bekost-
nad av ett fysiskt. I Ingrid Feldts intervjustudie med LiU-studenter och personal sade 
sig många inte kunna tänka sig att byta ut tryckta tidskrifter mot elektroniska. Sam-
tidigt som både användare och bibliotekspersonal uttryckligen ville behålla tryckta 
samlingar spåddes också en utveckling där alltfler tidskrifter och andra publikationer 
enbart skulle ges ut i elektronisk form.393  

Att det fysiska biblioteket nu blir mer synligt i biblioteksdebatten beror rimligen på 
att det tidigare tagits för självklarhet och därmed inte ansågs behöva diskuteras. Det är 
först när elektroniska bibliotek börjar bli en mer konkret skönjbar möjlighet och inte 

                                                           
388 Staffan Parnell, ”Bibliotekens framtid: intryck från den svenska biblioteksdebatten”, i: Biblioteken 
och framtiden: framtidsdebatten i nordisk bibliotekspress, red. Romulo Enmark (Göteborg, 1991), s. 
171. 
389 Birgitta Olander & Peter Berry, ”Framtidens bibliotek på låntagarnas villkor”, i: Biblioteket som 
serviceföretag: kunden i centrum, red. Barbro Blomberg (Stockholm, 1992), s. 105. 
390 Christer Knuthammar, ”Biblioteksutredningen” – lägesrapport 15 april 1994. 
391 Bo Jernberg, ”Nytt på Internet”, Blink 1995:4, s. 65. Christer Knuthammar, ”På tröskeln till det nya 
året”, Blink 1995:1, s. 4. 
392 Christer Knuthammar, “Studiebesök i västerled”, Blink 1995:4, s. 64. ”Biblioteksutredningen”, 
Blink 1995:4, s. 67.  
393 Feldt (1995), s. 3f. 
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bara en avlägsen vision som bibliotekets betydelse som fysisk plats blir en angelägen 
fråga att diskutera.  

Hur föreställde man sig då att denna roll skulle komma att se ut? En återkommande 
tanke gick ut på att universitetsbiblioteken i högre utsträckning skulle fungera som 
mötesplatser. Vid Linköpings universitet hade denna vision en förespråkare i rektor 
Anders Flodström. I egenskap av tillträdande LiU-rektor höll han ett föredrag vid 
Svenska bibliotekariesamfundets årsmöte i maj 1995 där han förutsåg hur biblioteken 
skulle förändras från ”förvaringsplatser till informationscentra”.394 Däremot trodde 
han inte på idén att de skulle få en roll som allmänna studieplatser.  

Tanken att utveckla biblioteken till mötesplatser framfördes även i Blink.395 Ett för-
slag var att man skulle ha torgen som förebild.396 I intervjustudien från 1994–1995 var 
det vissa som efterlyste biblioteket som en plats för allmänkulturell verksamhet där 
evenemang som utställningar, föredrag och filmvisningar kunde äga rum.397 Biblio-
teket skulle kunna fungera som en social kontaktyta för lärare och studenter. 
 
Bibliotekarien som kvalitetsgranskare 
Liksom under tidigare decennier spekulerade man under 1990-talet i hur bibliotekarie-
rollen skulle komma att förändras, men även på denna punkt föreställde man sig i 
allmänhet inte några radikala förändringar under den närmaste framtiden.398 Enligt 
en konferensrapport i Blink där Derek Law från King’s College Library, University of 
London, citerades skulle de grundläggande arbetsuppgifterna förbli desamma, nämlig-
en kunskapsorganisation, kvalitetssäkring och användarundervisning.399  

I ljuset av den ökande elektroniska publiceringen och användningen av internet 
rapporterades om en oro bland forskare över risken för bristande kvalitetsgranskning 
av information.400 Kvalitetskontroll bedömdes därför bli en allt viktigare uppgift för 
bibliotekarier.401 Också med en ökad risk för ”information overload” skulle det bli 
bibliotekariens roll att fungera som ”räddaren i nöden” enligt en konferensrapport 
publicerad i Blink 1995.402 Bibliotekets referensservice spåddes förändras som en följd 
av den snabba IT-utvecklingen. En viktig uppgift för framtidens bibliotekarier skulle 
bli att ge kvalificerad referensservice i den ökande floran av publiceringskanaler.403 
Enligt en prognos skulle tillgången till effektivare söksystem komma att leda till ökad 
användning av bibliotekets referenssamlingar.404 

Dessa förändringar skulle också ställa nya krav på bibliotekariers kompetenser. 
Bibliotekariekåren måste stärka både sin IT-kompetens och sin ämneskompetens, för 
att återgå till den tidigare citerade Anders Flodström. Likaså måste samarbetet mellan 
                                                           
394 Lars Svensson, ”Svenska bibliotekariesamfundets årsmöte i Linköping, 4–5 maj 1995”, Blink 
1995:5, s. 78. 
395 Marianne Auby, ”XVIII Nordiska Biblioteksmötet”, Blink 1996:4, s. 91. 
396 Inger [Melin], ”Makten över framtiden”, Blink 1997:1, s. 3. 
397 Feldt (1995), s. 16. 
398 Feldt (1995), s. 21. 
399 Thomas Trakell, ”Networking and the future of libraries 2”, Blink 1995:5, s. 80. 
400 Feldt (1995), s. 9. 
401 Svensson (1995), s. 78. Helena Wedborn, ”Referensservice”, Blink 1995:11/12, s. 149. 
402 Göran Lindgren, ”Finn vägen till framtiden!”, Blink 1995:10, s. 111. 
403 Wedborn (1995), s. 149. 
404 Christer Knuthammar, ”LiU och LiUB inför 2000”, Blink 1996:1, s. 4. 
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bibliotekarier och forskare fördjupas. ”Framtidens bibliotekarie är […] till exempel 
civilingenjör eller pedagog med vidareutbildning i informationshantering”, trodde 
Flodström.405 I informationstekniken såg han nyckeln till att bibliotekariekåren skulle 
kunna höja sin professionella status, men det var viktigt att gripa tillfället innan någon 
annan hann göra det, menade han.  

Likaså framhölls i flera sammanhang betydelsen av samarbete med andra yrkes-
grupper som tekniker och informatörer.406 Personkännedom och kontaktnät troddes 
bli allt viktigare för att kunna tillgodose användarnas informationsbehov. Juridisk 
kompetens på biblioteken efterlystes som ett svar på allt mer komplicerade frågeställ-
ningar kring upphovsrätt.407 Agent, konsult och informationsmäklare var nu gångbara 
benämningar på framtidens bibliotekarie, det sistnämnda ett begrepp som betonade 
vikten av att ”ingå i nätverk och finnas med ute på mötesplatser”.408 

 
En vision för år 2000 
Precis som under det föregående decenniet framhölls under 1990-talet vikten av att 
diskutera framtiden. Det främsta uttrycket för detta är den ovan omnämnda ut-
redningen om LiUB:s framtida funktion vid universitetet, vars slutrapport lades fram 
1995. Som en del av denna formulerades en samlad vision över bibliotekets tjänster år 
2000, av vilken här följer några utdrag: 
 

• För mer omfattande referenstjänst finns möjlighet att beställa tid hos en bibliotekarie. 
• Låntagaren registrerar själv sina lån vid en utlåningsstation. 
• Universitetets forskare och lärare tar aktiv del i samlingarnas uppbyggnad. 
• Katalogen är sökbar över universitetsdatanätet. 
• Alla studenter får undervisning i informationssökning. 
• Bibliotekarier kan ingå i forskargrupper för kortare eller längre perioder för att bidraga 

med sin professionella kompetens. 
• Biblioteket arrangerar regelbundet utställningar och seminarier […]. 
• Biblioteket har ett samordnande ansvar för den elektroniska publiceringen vid univer-

sitetet. 
• Vid biblioteket finns bibliotekarier med särskild kompetens beträffande upphovsrätts-

frågor. 
• Hela eller delar av biblioteket är öppet dygnet runt.409 

 
Flera av dessa visioner kom också mycket riktigt att bli verklighet, såsom möjligheten 
att boka en bibliotekarie, låneautomater och att elektronisk publicering nu hanteras av 
en avdelning på biblioteket. Andra kan sägas kvarstå som ännu inte infriade förvänt-

                                                           
405 Svensson (1995), s. 78. 
406 Lindgren (1995), s. 112. 
407 Feldt (1995), s. 19. 
408 Feldt (1995), s. 13. Knuthammar (1995), s. 4. Melin (1997), s. 3. 
409 Christer Knuthammar, Utredning rörande bibliotekets framtida funktion och ställning vid 
Linköpings universitet, 10 september 1995, s. 3f. 
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ningar: att alla studenter ska få undervisning i 
informationssökning och dygnet-runt-öppet på 
biblioteket.  

Att LiUB nu valde att formulera en samlad vision 
kring sina tjänster kan i sig ses som ett tecken i tid-
en. Som helhet får man ändå instämma med Parnell 
och Olander/Berry om att framtidsbilderna fram-
står som något försiktigare under 1990-talet än 
tidigare, inte minst ställda i relation till de LIBRIS-
relaterade teknikvisionerna på 1970-talet och de 
dystopiska visionerna publicerade i Blink på 1980-
talet. Tidsperspektivet för 1990-talets framtids-
visioner sträckte sig i regel inte längre fram än till 
sekelskiftet 2000, samma hållpunkt som ofta ut-
gjort fokus för 1980-talets visioner.   

Under 1990-talet hördes också en högljudd kri-
tik mot den hittillsvarande framtidsdiskussionen, 
både i den svenska och i den internationella 
biblioteksdebatten.410 På svensk mark tillhörde 

Romulo Enmark de kritiker som tonade ner bilden av bibliotekarieyrket som statt i en 
total omvandling. Utvecklingen inom biblioteksvärlden gick inte så snabbt som man 
gärna föreställde sig, enligt Enmark (1992). Många av de visioner som målades upp om 
framtiden menade han många gånger präglades av ”önsketänkande/övertolkning och 
bristande bevisföring”.411 Enmark ansåg att ”det finns ingen anledning att tro att imple-
menterandet av idag kända hjälpmedel på djupet kommer att förändra yrkets karaktär 
under de närmaste tio åren”.412 
 
”En nödvändig utblick mot framtiden” 
Avsikten med den här genomgången har inte varit att ur ett privilegierat efterhands-
perspektiv bedöma riktigheten i olika framtidsvisioner ur det förgångna. Syftet har 
istället varit att ge en karaktäristik över framtidsdiskussionen under tre decennier.  

Under 1970-talet drevs diskussionen om framtiden vid LiUB i hög grad av teknik-
relaterade visioner. Den tekniska utvecklingen överlag kunde uppfattas både som ett 
löfte och som ett hot, men det var huvudsakligen en optimistisk anda som dominerade 
på LiUB, främst i form av förhoppningar kring LIBRIS fortsatta utveckling. Ledning 
och personal vid LiUB uppfattade att man låg i framkant inte bara när det gällde 
teknikanvändning utan också beträffande användarundervisning och detta ingav själv-
förtroende och tillförsikt inför framtiden. 

Några nyckelord hämtade ur 70-talets framtidsdiskussion är ADB, rationalisering, 
rutiner och funktioner.  
                                                           
410 Ett exempel ur den internationella litteraturen var Future Libraries: dreams, madness, &reality 
(Chicago: American Library Association, 1995) av Walt Crawford och Michael Gorman. 
411 Romulo Enmark, ”De nordiska forskningsbiblioteken och framtiden”, i: Biblioteken och framtiden 
Bok 2, red. Lars Seldén (Göteborg, 1992), s. 260. 
412 Enmark (1992), s. 263. 

Figur 15 Utlåningsautomater, en vision från 
1990-talet som snart blev verklighet. Foto: 
Peter Karlsson. 

Bild 69 Utlåningsautomater, en vision från 
1990-talet som snart blev verklighet.  

Foto: Peter Karlsson. 
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Under 1980-talet sökte bibliotekets ledning aktivt få till stånd en livligare framtids-
diskussion, vilket kan tolkas som att man upplevde ett behov av vitalisering inom detta 
område. Frågorna handlade inte bara om vad framtiden konkret skulle komma att 
innebära utan också varför det var viktigt att förhålla sig till den. Det kan dock inte 
uteslutas att formerna för den interna diskussionen på LiUB kan ha bidragit till detta 
perspektivskifte, liksom inverkat på vilka framtidsbilder som framträder i källorna. 
Medan formuleringen av bibliotekets visioner på 1970-talet främst var ett privilegium 
för överbibliotekarien, deltog nu en större del av personalstyrkan i den och det fanns 
ett etablerat forum där en mer genomgripande diskussion kunde föras i form av en 
ambitiöst upplagd personaltidning.   

I jämförelse med 1970-talets teknikoptimism framstår flera av 1980-talets 
framtidsvisioner som betydligt mer dissonanta. Uttryckta farhågor kring urholkade 
resurser och bibliotekarieyrkets förändring pekar på att personalen på LiUB nu börja-
de uppleva en större osäkerhet inför framtiden. Ökad fokus ligger nu på personal och 
användare snarare än på teknik och arbetsrutiner, och överlag framstår inte 
diskussionerna som fullt lika deterministiskt laddade som de hade tenderat vara under 
1970-talet. På ett tydligare sätt än tidigare lyftes under 1980-talet personalens möjlig-
heter att vara med och påverka utvecklingen fram. Vikten av att formulera positiva 
visioner framhölls som betydelsefull. En i flera fall mera uttalad pessimism sam-
existerar alltså med det man såg som ett större handlingsutrymme.   

Några nyckelord ur 1980-talets framtidsdiskussion är kundanpassning, visioner 
och information i olika kombinationer, såsom informationssamhälle, informations-
behandling och informationsservice. 

Framtiden bibehåller sin status som betydelsefull fråga på 1990-talet, även om de 
framtidsbilder som presenteras nu tycks något mer försiktiga och kortsiktiga jämfört 
med dem som framförts på 1970- och 80-talen. Många av de tankar som formulerades 
på 1990-talet gick ut på att biblioteken skulle fortsätta att fylla ungefär samma funktion 
som tidigare. Genomgående nöjde man sig med ett kortare framförhållnings-
perspektiv, då sekelskiftet 2000 i stor utsträckning fortsatte vara den hållpunkt man 
blickade fram emot precis som det hade varit ett decennium tidigare. Att ett millennie-
skifte blir en hållpunkt för framtidsvisioner är dock inte särskilt anmärkningsvärt.  

Skillnaden beror knappast på att den tekniska utvecklingen gick långsammare un-
der 1990-talet än vad den gjort under de två föregående decennierna. Bland annat var 
det nu som internet slog igenom och drastiskt förändrade förutsättningarna för biblio-
tekens verksamhet. En rimlig tolkning är därför att man sökte trygghet i det invanda i 
en tid av snabba förändringar, men också aktivt ville påverka eller ta kontroll över ut-
vecklingen.413 Och då låg det närliggande och konkreta närmast till hands. Man kan 
också säga att visionsarbetet erhöll en mer instrumentell funktion och i högre utsträck-
ning antog formen av planering. 

                                                           
413 Christer Bjurwill, Framtidsföreställningar: analys och tolkning av 900 elevers uppsatser och 
semantiska skattningar. Diss. (Malmö, 1986), s. 10. Parnell, s. 206. Niklas Lundblad, Fönster mot 
framtiden: då, nu och sedan – framtidsforskarnas bild av framtiden (Uppsala: Uppsala publishing 
house, 2000), s. 17. 
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Nätverk, mötesplats och kvalitet i olika kombinationer, såsom kvalitetssäkring och 
kvalitetsgranskning kan lyftas fram som några nyckelord ur 1990-talets framtids-
diskussion. 

Avslutningsvis kan konstateras att det i källmaterialet stundom har varit svårt att 
dra en tydlig gräns mellan föreställningar, åsikter och tankar av mer lokal karaktär och 
sådana som har präglat biblioteksvärlden i stort. Inte heller går det alla gånger att skilja 
på önskade och enbart återrapporterade framtidsvisioner. I mångt och mycket är för-
stås framtidsdiskussionen vid LiUB en spegel för den som förts inom biblioteksvärlden 
på nationell och internationell nivå. Ändå går det att ana en koppling mellan den lokala 
diskussionen och LiUB:s organisatoriska utveckling.  

Som ungt bibliotek mitt inne i en uppbyggnadsfas var det på 1970-talet naturligt att 
för dess ledning och personal se med tillförsikt på framtiden. Man positionerade sig i 
framkant i teknologiskt och organisatoriskt avseende, vilket ingöt självförtroende. 
Automatisering och datorisering var från början inbyggda komponenter i LiUB:s 
organisationsmodell, och dessa hörde otvetydigt framtiden till. Framtiden blev därmed 
nära knuten till LiUB:s identitet som ett bibliotek i takt med tiden. Att denna självbild 
blir mer nedtonad vartefter organisationen mognar är måhända en naturlig utveckling, 
även om den åtminstone delvis lever kvar ännu idag.  

Att peka ut en entydig bild av bibliotekens framtid vid en given tidpunkt låter sig 
dock inte göras. Det har i denna nog alltid funnits drag av ambivalens, i större eller 
mindre utsträckning. I alla diskussioner om vad som komma skall konfronteras vi med 
en ofrånkomlig paradox. Birgitta Bergdahl pekade ut denna 1986, då hon talade om 
”en nödvändig utblick mot framtiden” och framhöll vikten av att hålla kursen mot 
framtiden, ”hur svårt det än kan verka att bedöma den troliga utvecklingen”.414 

  

                                                           
414 Birgitta Bergdahl, ”Två veckor på kurs med ’Datorn i biblioteket’”, Blink 1985: mars, s. 82. 
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Röster från LiUB 

 
De som bäst kan beskriva hur det är, och har varit, att arbeta på Linköpings 
universitetsbibliotek (LiUB) är bibliotekets personal. Följande minnesbilder är hämta-
de från intervjuer genomförda under åren 2013–2018 med anställda och tidigare an-
ställda vid LiUB. I dessa intervjuer återkommer en rad teman och bilder som skildrar 
biblioteket som arbetsplats. Olika typer av förändringar av arbetet har varit det kanske 
mest återkommande temat. Fastän detta bara är ett selektivt urval utgör minnes-
bilderna sammantaget en sorts mikrohistorik ur de anställdas perspektiv. 
 
”Det är kontakterna som är slående” 
I dagsläget består Linköpings universitetsbibliotek av fyra fysiska bibliotek: Valla-
biblioteket och Medicinska biblioteket i Linköping, Campus Norrköpings bibliotek i 
Norrköping samt Byggmästare John Mattsons bibliotek på LiU Malmstens på Lidingö. 
Man kan alltså tala om campusbibliotek snarare än de kvartersbibliotek, lokaliserade i 
nära anslutning till universitetets institutioner, som historiskt sett karaktäriserat 
biblioteksorganisationen vid LiU. 

Hur skilde sig då arbetet vid kvartersbiblioteken jämfört med arbetet vid dagens 
bibliotek? En närmare kontakt med bibliotekets användare har flera intervjuade med 
erfarenhet från kvartersbiblioteken framhållit som den största skillnaden.  

Per Eriksson om tiden på Kvartersbibliotek A: 
–Det är kontakterna som är slående och det som man minns starkast tycker jag. Att 
man hade daglig kontakt med så många av de som var våra användare. Man blev ju 
väldigt specialiserad. Om man jämför när man sitter i disken några timmar i veckan 
här på HumSam-biblioteket kan det aldrig bli på samma sätt. Man fick en känsla för 
vad de höll på med och vad de ville ha. (Per Eriksson) 

En närmare relation till övrig universitetspersonal är en annan återkommande 
minnesbild från flera kvartersbibliotek, till exempel denna från Lärarhögskolan där 
bibliotekspersonal, lärare och annan institutionspersonal delade fikarum: 
–Det som var positivt, tyckte jag, var att när man gick ner och fikade var det före-
trädare för alla olika ämnen där: det var svensklärare, det var engelsklärare, det var 
matematiker, det var fysiker och metodiklektorer. Alla satt vi och fikade i ett gammel-
dags, jättefint rum. Det blev en naturlig kontakt på något sätt som saknades när man 
kom hit till Valla. (Lena Hansen Trakell) 

Biblioteket vid den multidisciplinära institutionen för Tema fanns från starten 
omkring 1980 i lokaler på Platensgatan, mellan 1987 och 1998 i Tema-huset på 
Campus Valla. Bibliotekets personal arbetade i ständigt nära kontakt med forskare och 
övrig personal på institutionen. Christina Brage förklarar att man som Tema-
bibliotekarie fick fungera i flera olika roller: bibliotekarie, kurator och ”mamma” var 
några av dem. Som bibliotekarie var man på många sätt en del av institutionens sociala 
liv och kunde även få fungera i en terapeutisk roll: 
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–Doktorander kom till biblioteket för att de ville prata om sina projekt och sina 
avhandlingsmanus bara för att få någon sorts bekräftelse att man var på rätt väg. 
Det fanns inte så mycket vi kunde bistå med mer än att lyssna.  

Men man kunde också få väldigt specifika referensfrågor:  
–Den svåraste sökningen jag någonsin haft gällde frågeställningen: ”kan ormar 
drömma?”. Jag tror jag hittade en artikel till slut. (Christina Brage) 
 Rosmari Malmgård berättar hur hon fick ägna en dag före julafton med att beställa 
fjärrlån tillsammans med en av professorerna vid Tema. I takt med att biblioteken runt 
om i landet ett efter ett kopplade ner, blev beställningsmöjligheterna allt mer begräns-
ade. När till sist även Handelshögskolans bibliotek i Stockholm stängde insåg även pro-
fessorn att det var dags att gå hem och fira jul.  
–Så arbetssättet var ett helt annat på den tiden och det var samtidigt väldigt roligt. 
(Rosmari Malmgård)  

Men även om den nära kontakten med användarna innebar att service i hög grad 
kunde anpassas efter rådande behov, var arbetsbelastningen på vissa kvartersbibliotek 
hög. Och med en begränsad personalstyrka var det ibland svårt att få bemanningen att 
gå ihop, vilket inte minst gällde kvartersbiblioteken inom utbildningssektorn: 
–Det fanns en tid då vi hade svårt att bemanna alla biblioteken inom U-sektorn. Vi 
hade då ISL, LB, BV och NB i Norrköping. Det kunde vara så att vi fick ringa 
varandra på morgonen, vi som jobbade på de här biblioteken, och försöka fördela 
om, om någon var sjuk. För i Norrköping satt också en ensambibliotekarie. Då kunde 
någon få åka iväg till Norrköping och vi andra fick försöka täcka upp resten. (Char-
lotte Kroon) 

Ibland fick god anda i arbetsgruppen kompensera för en bristfällig arbetsmiljö. På 
Kvartersbibliotek A hade personalen sina arbetsplatser ute i biblioteket bland plugg-
ande studenter. Inredningen var i stora delar provisorisk med bland annat liggande 
bokhyllor som fick fungera som lånedisk. Lokalen saknade inledningsvis inflöde av 
dagsljus. Taket läckte, och när det regnade bildades pölar i bibliotekslokalen: 
–Det var en kille som kom in på kryckor och hamnade mitt i en vattenpöl och höll på 
att bryta det andra benet. Jag blev så väldigt upprörd, så jag tog sparkcykeln och 
cyklade ner och hämtade upp någon gubbe och sa: ”Nu får ni faktiskt komma upp och 
titta. Det kan inte få vara så här!” Det visade sig då att det var en massa med vatten 
där nere också och när vi skulle gå sätter han sig i en vattenpöl. (Christina Brage)  
 Även om modellen med kvartersbibliotek ur ett användarperspektiv hade flera för-
delar kom man i Linköping successivt att frångå den. Med tiden har verksamheten 
kommit att koncentreras till ett färre antal enheter. Kanske är detta en anpassning till 
hur verksamheten på ett modernt forskningsbibliotek har utvecklats? Så tolkar Rolf 
Ennerberg, tidigare föreståndare på Lärarutbildningsbiblioteket (LB) och lånechef på 
HumSam-biblioteket, utvecklingen: 
–På ett mindre bibliotek kommer man studenter och lärare närmare, vi fikade ihop i 
lärarrummet och träffades i korridorerna. Det skapades bra kontakter på ett enkelt 
sätt. Sedan fanns det ju saker som inte blir lika bra på ett litet bibliotek. Viss sårbar-
het, som vid sjukfrånvaro, avståndet till Valla där ofta möten och kurser och andra 
sammankomster hölls, därmed ibland svårt att få ihop personalgruppen. Jag får väl 
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ändå påstå att jag för egen del inte kände större saknad av LB efter flytten till HB. 
Det är nog svårt för en organisation att ha så många små bibliotek, det blir för 
resurskrävande. (Rolf Ennerberg) 
 
”Det här är inget depåbibliotek” 
När Linköpings högskolas bibliotek inrättades 1969 kunde det inte med undantag för 
ett mindre bok- och tidskriftsbestånd vid bland annat universitetsfilialen grundas på 
några befintliga samlingar. Målet blev istället att bygga upp ett bruksbibliotek som 
motsvarade forskningens och undervisningens omedelbara behov. Det skulle inte få 
forskningsbibliotekets traditionella bevaranderoll:  
–Den insikten har väl alltid funnits, ungefär: det här är inget depåbibliotek. Vi har 
inget ansvar att samla på det här för evigheten. Det är väl en tanke som gått in mer 
och mer, att vi ska ha den samling som tjänar våra användare nu. Vi behöver inte 
spara. Behöver vi någonting, uppstår det ett behov, då fyller vi det då. (Axel Tider-
man) 

Till en början innebar de begränsade samlingarna att man förlitade sig mycket på 
att fjärrlåna in böcker och tidskriftsartiklar från andra bibliotek. En del behov kunde 
också tillfredsställas genom att hänvisa låntagarna till andra biblioteksresurser i Lin-
köping, främst Stifts- och landsbiblioteket. På längre sikt kunde man dock även vid 
LiUB bygga upp samlingarna bland annat med hjälp av sin status som pliktbibliotek 
från 1979. Frågan om samlingarnas uppbyggnad har dock genom åren dryftats med 
olika uppfattningar bland såväl personal som användare. Innebär den rådande modell-
en att man inte blivit tillräckligt självförsörjande? 
–Jag tycker nog att det var en nackdel att man gjorde så som man gjorde i Linköping. 
Jag tycker nog att man skulle ha kunnat samla mer. Det hade ju varit väldigt illa om 
man inte hade haft Stiftsbibliotekets samlingar här i Linköping, för det är ju det som 
har räddat oss, att vi har kunnat hänvisa låntagare dit för det gamla materialet. 
(Carita Backman) 

Ibland har det också varit svårt att förutse framtida behov. När nya utbildningar 
tillkommit vid LiU har de befintliga samlingarna inte alltid kunnat motsvara behoven: 
–Det sparades ju relativt lite, märkligt nog, vilket vi har fått betala för idag, när vi 
exempelvis har en juristutbildning vi inte hade tidigare. Vi har i princip inte sparat 
nån juridisk litteratur från 70- och 80-talet. Vilket innebär att vi får låna in. Student-
erna jämför ofta hur en lag har utvecklats. Då har vi haft alla upplagor en gång i 
tiden men slängt dem och bara behållit de senaste upplagorna. (Lars Griberg) 

Från 1979 kunde leveranserna av svensktryck ersätta en del av inköpen. Det var 
dock inte helt enkelt att alla gånger bestämma vad som skulle tas in och på vilket av de 
många kvartersbiblioteken en viss titel skulle placeras, vilket kunde ge upphov till 
oenigheter:  
–Då bevakade man verkligen pliktleveranserna och blev irriterad om man inte fick 
det man tyckte att man borde ha. Det var ju många bibliotek. Om man tänker på 
utbildningssektorn så var det ju då tre bibliotek som egentligen hade samma behov. 
Vem skulle då få plikten? Så det var både att man stred om materialet och även att 
man hade synpunkter på vad andra kvartersbibliotek tog in. (Ann Dagnell)  
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”Det var mycket mer pappersskyfflande förr” 
Liksom när det gäller de flesta arbetsplatser har arbetet vid LiUB genomgått betydande 
förändringar, inte minst när det handlar om automatisering och tekniska hjälpmedel. 
Flera intervjuade har lyft fram den tidigare närmast oändliga hanteringen av kvitton, 
fakturor, fjärrlånebeställningar och katalogkort. I slutet av 1980-talet var det fort-
farande blanketter som skulle skrivas vid varje utlån:   

–Vi hade en jättestor låda med kvitton på allt som var utlånat. 
Det var en bunt som varje morgon skulle sorteras: A, B, C, D, E, 
F… Där var man ju tvungen att vara noggrann! Man skulle 
skicka revisionskrav då låntagaren haft boken så länge att vi 
antingen ville att de skulle tala om att de hade den eller lämna 
tillbaka den. Och man fick aldrig något svar på de där jädra 
kraven! Man hade inte samma koll på lånen då, onekligen. Och 
inte koll på låntagarna heller. (Ingmarie Malmberg) 

Innan e-tidskrifterna hade slagit igenom omkring sekelskiftet 
2000 ägnades varje dag avsevärd tid åt mottagning och regi-
strering av tidskriftshäften: 
–Först tog det någon timma för fyra personer att öppna och sor-
tera posten på morgonen. Sedan skulle man registrera tid-
skrifterna. Jag hade de utländska tidskrifterna från J till Ö att 
registrera. Det tog till efter lunch någon gång, åtminstone. Se-

dan skulle det registreras fakturor och reklamationer. Allt fördes på kort enligt väl-
digt noggranna system. Det var också väldigt noga att hålla ordning på adress-
etiketterna på tidskrifterna, så att man var säker på att de hade kommit rätt. Man 
fick inte slänga emballagen förrän man satt och registrerade, så att man skulle se att 
det var rätt. (Eva-Lisa Holm Granath) 

På 1970- och 80-talens bibliotek var kortkataloger ett självklart inslag. Dessa 
krävde både ett stort underhållsarbete från personalens sida och tålamod för de 
användare som skulle söka i dem. Avsevärd tid ägnades åt stoppandet av nya katalog-
kort och kontrollerna var rigorösa: 
–När jag började som ny bibliotekarie 1987 så fick jag inte stoppa ner korten. Man 
stoppade in ett kort med bokens titel, ett kort med bokens författare och sedan ett 
ämneskort. Det var alltså minst tre kort för varje bok. Men man fick bara stoppa ner 
det till hälften eftersom det alltid skulle kollas. Sedan kom en senior bibliotekarie och 
tittade att jag hade gjort rätt, för stoppade man fel så gick ju inte kortet att hitta. 
(Bernt Håkansson) 

Under åren har en utveckling mot ökad datorisering dock skett inom alla delar av 
bibliotekets verksamhet, inte minst när det handlar om informationssökning och låne-
hantering. Men även rent administrativa sysslor har förändrats. Eftersom biblioteket 
köper in åtskilliga böcker, tidskrifter och tjänster från olika leverantörer har faktura-
hanteringen alltid varit omfattande. Denna hantering är idag till stora delar digital och 
administreras i ett särskilt ekonomisystem gemensamt för hela universitetet. 

Figur 16 Ingmarie 
Malmberg. Foto: Peter 
Karlsson. 

Bild 70 Ingmarie Malmberg. 
Foto: Peter Karlsson. 
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Annat var det förr: 
–Det var mycket mer pappersskyfflande förr. Jag tror att det var 2006 då LiU gick 
över till elektronisk hantering av svenska leverantörsfakturor och i oktober 2012 
när det gäller de utländska. Innan dess skickades pappersfakturan runt i postfacken 
för kontering och attestering innan den bokfördes. (Pernilla Martinsson) 

Andra faktorer 
har också påverkat 
fakturahanteringens 
omfattning, exempel-
vis avtalen rörande 
fjärrlånekopior av ar-
tiklar:  

–Under en period 
minskade fakture-
ringen av artikel-
kopior då vi hade ett 
frihandelsavtal med 
de andra stora 
biblioteken och inte 
skickade fjärrlåne-
kostnaderna fram 
och tillbaka mellan 
oss. Men det upphörde på grund av obalans, då vissa bibliotek fick leverera mycket 
fler kopior än andra. Så mitt jobb har förändrats mycket sedan jag började 1996, 
både när det gäller mängden fakturor att hantera och hur denna hantering har gått 
till. (Pernilla Martinsson) 

Även kravhanteringen är en verksamhet som blivit alltmer automatiserad och 
systematiserad: 
–Det var en väldigt komplicerad process tidigare och den krävde väldigt mycket ar-
bete. Det tog väldigt lång tid från att det boken skulle kommit tillbaks till det man fick 
en faktura på den. Det var inte särskilt verkningsfullt heller för de som stod i kö och 
väntade. (Klas Blomberg) 
 Längre tillbaka kunde kravhanteringen också vara mer handfast: 
–När jag började 1987 kunde det hända att man gick in och hämtade böckerna på 
forskarnas tjänsterum. Jag vet inte om man hade rätt att göra det, men det gjorde vi 
ju. Så talade vi om att vi har nu tagit tillbaka den här boken, för vi har fyra personer 
i kö på den. (Ingmarie Malmberg) 

Med hjälp av data ur den lokala katalogen har kravhanteringen kunnat automati-
seras i högre grad. Kravhanterarna har också eftersträvat att göra den mindre person-
beroende och mer enhetlig för hela LiUB. Rutinerna ska inte skilja sig åt beroende på 
vilket av LiU:s bibliotek man lånar vid.  

Ett annat område där datoriseringen har inneburit stora rationaliseringar gäller 
olika typer av beställningar, till exempel av fjärrlån: 

Bild 71 Bernt Håkansson på sitt tjänsterum på TekNat-biblioteket 2011.  
Foto: Peter Karlsson. 
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–Numera gör man ju alla fjärrlånebeställningar i datorn, i SAGA-systemet. Det 
fanns ju inte då, utan då var det bara lappar. Så skulle man försöka tyda vad folk 
skrivit. Det var inte lätt, det tog tid ibland. Man fick gissa och man fick leta mer. Nu 
är det mer rationaliserat, det är enklare och roligare. Det har hänt väldigt mycket på 
det tekniska området genom åren. (Evy Boström Ohlsson)  
 Dagens låneautomater och återlämningsmaskiner gör att låntagarna i stor utsträck-
ning sköter dessa rutiner själva utan kontakt med bibliotekets personal. Med internet, 
e-post och möjligheten att chatta med en bibliotekarie har låntagarnas sätt att 
kommunicera med biblioteket förändrats. Tidigare skedde en stor del av kommuni-
kationen mellan låntagare och bibliotek via telefon med resultatet att biblioteket hade 
stora svårigheter att hinna svara på alla samtal. 

Nivån på den service biblioteket ska erbjuda sina användare, exempelvis i referens-
arbetet, är ett ämne som återkommande har diskuterats internt. ”Hjälp till självhjälp” 
har alltid varit grundprincipen vid LiUB, även om den tillämpats på olika sätt genom 
åren:  
–Under en period var vi hårdare på att tillämpa principen hjälp till självhjälp. Det 
var för hårt enligt mitt sätt att se det. Många tyckte att vi var ovänliga och ohjälp-
samma. Det hjälpte inte att man försökte vara pedagogisk och visa, de tyckte att de 
inte fick någon hjälp på biblioteket. Det mildrades ju sedan, tack och lov. Om man 
visar lite grann så inser de sedan att det är mycket enklare att göra det själv. Det är 
ganska längesedan det mildrades, men det höll på ganska länge och det var ganska 
mycket diskussioner bland bibliotekarierna. Det fanns de som höll benhårt på det här 
och de som tyckte att man skulle ha en lite mildare metod. (Ingmarie Malmberg)   

 
”Då började jag fundera på vad vi hade för framtid” 
Under 1990-talet började framväxten av elektroniska media på allvar att påverka 
forskningsbibliotekens verksamhet. Många började fråga sig om de nya publicerings-
kanalerna skulle göra biblioteket överflödigt i framtiden. Farhågan som hade funnits 
sedan länge inom biblioteksvärlden blev nu ännu mer aktuell: 
–Jag kommer ihåg att jag blev väldigt orolig – det måste ha varit runt 1993 – då 
man började prata om elektroniska tidskrifter. Då började jag fundera på vad vi hade 
för framtid överhuvudtaget. För det var min bild av KA: forskarna som kom ner och 
läste sina tidskrifter, studenterna som stod och skulle kopiera hela dagarna. (Anna 
Bladh) 

Idag har vi en situation där det elektroniska materialet lever sida vid sida med det 
tryckta. Farhågan att e-resurserna helt kommer att undantränga de tryckta böckerna 
och tidskrifterna är dock inte något nytt fenomen inom biblioteksvärlden: 
–Om ”bokens död” hörde jag redan när jag började för 46 år sedan. Snart var det 
slut med pappersboken, nej det var ingenting! Men den har levt i 46 år till och kom-
mer nog att göra det ett tag till, tror jag, för det är många som ändå vill läsa på 
papper. (Carita Backman) 

Förändringar upplevs ofta som skrämmande, men i backspegeln är det lika lätt hänt 
att den utveckling som varit framstår som på förhand given. Betydelsen av nya tekniska 
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landvinningar kan vara svår att skymta när man befinner sig mitt uppe i förändrings-
förloppet. Detta gällde även något idag så fundamentalt som internet: 
–Internet trodde man ju inte skulle bli en sådan framgång, inte då i början av 90-
talet, för då hade ju inte alla processer och rutiner kopplade till biblioteksjobb kommit 
igång, utan det var mer att man kunde använda det för att slå på någonting och få 
fram en massa saker direkt. (Eva Larsson) 

Även internt kom digitaliseringen att få stor betydelse, inte minst när det gäller 
informationsspridning:  

–Jag kommer ihåg då vi hade ett möte i Kolmården då vi bestämde att vi skulle 
ha ett intranät. Och det blev genast en succé. För tidigare hade vi fått all information 
på lappar i våra postfack. (Eva Larsson) 

I dagens digitaliserade värld är det lätt att glömma bort att också mikrofiche-läsare, 
faxmaskiner och CD-ROM – tekniska hjälpmedel som idag i stor utsträckning spelat 
ut sin roll – har haft sina glansperioder på biblioteken och innebar revolutionerande 
framsteg när de introducerades. 

Datoriseringen och internets framväxt har utan tvekan lett till helt ändrade förut-
sättningar för biblioteksarbetet. Vilka liknande förändringar kommer framtiden att 
innebära? Som alltid är den kommande utvecklingen svår att föreställa sig: 
–Det är väldigt svårt att tänka sig att så mycket skulle kunna hända tekniskt idag 
inom tio till femton år som skulle ändra så mycket på förutsättningarna. Det är väl-
digt svårt att föreställa sig vad det skulle vara och vad det skulle innebära. Men för-
modligen så kommer det väl att göra det. (Per Eriksson) 
 
”Den politiska nivån” 
När man i bibliotekssammanhang talar om ”ÖB” så det i regel inte rikets överbefäl-
havare man åsyftar utan överbibliotekarien, det vill säga bibliotekets chef. Vad är då 
en ÖB:s roll på Linköpings universitetsbibliotek och hur har den utvecklats över tid?  

Bibliotekets första chef Hans Baude tillträdde 1969 med uppdrag att bygga upp 
verksamheten vid det nyinrättade högskolebiblioteket. Baudes biblioteksfilosofi var 
utvecklingsinriktad med en bakomliggande tanke att rationalitet skulle prägla alla 
rutiner och processer. Vid nyanställningar sattes inte minst de sökandes skolbetyg i 
gymnastik under lupp då Baude gärna såg att medarbetarna var friska och hälso-
samma. Som ledare var han dynamisk men auktoritär: 
– Hans Baude styrde med en väldigt kraftfull hand. Man visste inte från den ena 
dagen till den andra var man skulle jobba nästa dag. Han kunde komma och säga: 
”Imorgon flyttar du…” Vilket han gjorde med mig till Medicinska biblioteket. Men han 
var också en stor visionär och drev utvecklingen här. Han var bra på att bygga upp 
verksamheten och förvaltningen lyssnade på honom. Det var ett väldigt expansivt 
skede för biblioteket.  (Christina Brage) 

Inger Melin minns en chef med både bra och mindre bra egenskaper: 
–Säga vad man vill om hans chefskap, han var litegrann av den gammaldags chefs-
typen, men han var också den enda som kunde bibliotek, så han var tvungen att visa 
med hela handen för oss. Han lärde oss ju bibliotek alltså, även om det hände både 
en och två gånger att man sprang in på toaletten och grät. 
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När Kari Marklund, överbibliotekarie vid Luleå tekniska högskola, efterträdde 
Baude 1978 kom en annan ledarstil till LiUB. Marklund initierade många olika projekt 
och med en bakgrund som idrottsledare tog han med sig sin ledarskapsfilosofi därifrån 
in i biblioteksvärlden: 
–Från min tid som basketcoach har jag haft tre ledstjärnor: Man måste se till att 
varje spelare utvecklas individuellt; man måste se till att de kan vara med i ett lag 
och samarbeta. Det allra viktigaste är att man måste lära dem att klara uppgiften. 
Du behöver inga mer regler som coach. Det här med ledarskap behöver man inte 
komplicera. Man måste alltid vara sig själv. Sedan har jag haft den filosofin att man 
säger aldrig nej till en idé, åtminstone inte innan den är prövad. (Kari Marklund)  
 Så här karaktäriserar Marklund sin roll som överbibliotekarie vid Linköpings 
universitetsbibliotek: 
–Mitt jobb var att förankra inom universitetet, vad vi hade kommit fram till var bra 
för utvecklingen. Så personalen skötte jobbet och jag skötte vad vi kan kalla den poli-
tiska nivån. Och av alltihop kan jag inte komma ihåg att någonting blev stoppat. 
 

 
Bild 72 Kari Marklund. Foto: Jan Lundqvist. 

En av anledningarna till att utvecklingsarbetet gick smidigt under denna period var 
den goda relationen till förvaltningschefen Paul Almefelt: 
–Han var väldigt bra att ha att göra med, för när jag skulle föra fram universitets-
frågor och förankra, då gick jag direkt till honom och så sade han: ”Ja, så gör vi!”. 
Sedan blev det så oavsett vad professorer och andra sade. Sedan lärde han mig en 
annan sak som var bra: det är lättare att få förlåtelse än tillstånd. Eftersom Lin-
köpings universitet var så nytt och ville bygga fortare än vad statsmakterna tillät 
ville man ta lite genvägar. Han lärde mig då att om du bryter mot en regel så se till 
att veta vilken regel det är så att du är förberedd. Kommer du fortare fram, så gör 
det! (Kari Marklund) 

Medan vissa aspekter av ÖB-jobbet förblivit desamma har också rollen förändrats i 
takt med universitetets och biblioteksvärldens. Marianne Hällgren reflekterar över lik-
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heterna och skillnaderna under sin egen tid som ÖB på 1990- och 2000-talet med före-
gångarnas:  
–Rollen måste ju förändras i och med att universitetet förändras. Det som har varit 
den stora skillnaden här är väl att det var ett litet lärosäte i början av 1970-talet men 
sedan har vuxit till en ganska stor organisation. Det förändrar ju rollen. Det blir mer 
administration. Hans Baude kunde ju komma ner och ha synpunkter på hur vi sorte-
rade i låntagarregistret, det gör ingen ÖB idag på det sättet.  

Men samtidigt framhåller hon att det finns vissa grundprinciper för uppdraget: 
–Men att sköta den politiska nivån är absolut nödvändigt. Du måste slåss för 

verksamheten gentemot universitetsledningen och även nationellt. Se till att biblio-
teket finns representerat i de organ som har att säga till om olika saker som berör 
verksamheten. (Marianne Hällgren) 

Margaretha Grahn, med lång erfarenhet från LiU bland annat som prefekt och 
kanslichef, tillträdde som överbibliotekarie 2011. Utan tidigare erfarenhet från biblio-
teksarbete kom förfrågan från rektor om att bli ÖB som en fullständig överraskning, 
berättar hon. Men med facit i hand ser hon ändå likheter mellan att leda bibliotekets 
verksamhet och tidigare chefsuppdrag, framför allt som prefekt vid Estetiska insti-
tutionen: 

–Prefekt och ÖB tyckte jag var lika på ett sätt. Det 
har mer att göra med personalen, för biblioteks-
personalen liknar personalen jag hade på Estetiska 
institutionen, den liknar mer lärare än administra-
törer. På det viset så var jobbet som ÖB som att 
komma hem för mig, för jag kände mig mer bekväm 
med personaltypen. 

Hon berättar också att tiden som över-
bibliotekarie innebar en rad utmaningar. Bland an-
nat tvingades hon av budgetskäl ta beslutet att slå 
samman de två biblioteken på Campus Valla 2014, 
vilket innebar att TekNat-biblioteket i B-huset och 
dess personal flyttades till HumSam i D-huset, som 
nu döptes om till Vallabiblioteket.  En åter-
kommande stötesten under hennes ÖB-period var de 
skiftande planerna för ombyggnationen av hus D, 
som skulle få stor påverkan på Vallabibliotekets 

personal och verksamhet. Trots att D-huset delvis byggts om som ett led inför ett nytt 
studenthus på Campus Valla har bibliotekets verksamhet varit tvungen att upprätt-
hållas. 

Om att leda biblioteket under en tid av stora förändringar, fortsätter hon: 
–Mitt bestående intryck så här i efterhand är ju att det är ett av mina roligaste chefs-
jobb. Framför allt att bli så överraskad av en miljö tyckte jag var häftigt. Att upp-
täcka så otroligt mycket kunskap annorlunda mot vad jag hade tänkt mig. Det är en 
riktigt häftig upplevelse, faktiskt.  

Men hon noterar också att det kan vara ett tufft jobb: 

Figur 17 Margaretha Grahn, LiUB:s 
överbibliotekarie mellan 2011 och 2016. 
Foto: Peter Karlsson. 

Bild 73 Margaretha Grahn.  
Foto: Peter Karlsson. 



195 
 

–Trots det är det nog ÖB-tiden som varit den mest utmanande, för det är så oerhört 
mycket som har hänt och så väldigt mycket som har satts på sin spets hela tiden. Jag 
har inte kunnat sitta i lugn och ro nån gång egentligen. (Margaretha Grahn) 

Även Inger Melin, som under drygt ett år 1996–1997 var tillförordnad över-
bibliotekarie och senare blev chef vid högskolebiblioteket i Jönköping, framhåller att 
ÖB-jobbet kan vara utmanande: 
–Man är lite ensam som chef. Det tog mig ett tag innan jag kom på hur man skulle 
hantera det där. Trots att jag så många år jobbat i chefsställning så levde jag fort-
farande i det där: det är jag som ska lösa problemen. Det kom jag på sedan, att det 
är ju helt fel. Det är bättre att ställa frågan tillbaka: ”Ja, vad tycker du, hur tycker 
du vi ska lösa det här?” (Inger Melin) 
 
”En jädrigt bra arbetsplats” 
Varje anställd har sin berättelse om vägen till jobbet på Linköpings universitets-
bibliotek, och här kan vi bara bjuda på några exempel. Bland de som fick anställning 
på biblioteket under dess uppbyggnadsskede förekom det att man började som kvälls-
vakt, det vill säga timanställd student som jobbade vid sidan av sina studier. Marianne 
Hällgren, som då hette Nolstedt, anställdes som kvällsvakt i september 1970 vid biblio-
teket på Platensgatan, övergick sedan till ett antal tidsbegränsade anställningar och 
intern amanuensutbildning för att senare bli föreståndare på Kvartersbibliotek B och 
så småningom överbibliotekarie på 1990-talet. 

Inger Melin började 1972 som extra tjänsteman, och blev fast anställd efter en tre 
månaders provtjänstgöring, trots att en av cheferna hade förordat att hon inte skulle 
anställas. Men ÖB var av en annan uppfattning: 
–Hans Baude tänkte att eftersom jag hade läst lite ekonomi så fick jag bli hans 
administrativa assistent. Så småningom fick jag gå en Sinfdok-kurs för att bli doku-
mentalist. (Inger Melin) 
 Efter att ha haft ansvar för dokumentalistfunktionen blev hon sedermera 
avdelningschef för kundtjänsten och tillförordnad överbibliotekarie 1996. 

Ann Dagnell började som kvällsvakt våren 1974, hamnade sedermera på biblio-
tekets institutionstjänst och katalogsektion, därefter under många år på förvärvs-
avdelningen, slutligen som chef för dess boksektion. Det var ung ålder både på biblio-
teket och dess personal:  
–Det var det yngsta universitetsbiblioteket i landet, många av oss hade börjat i 20-
25 årsåldern, erinrar Rolf Ennerberg, som själv började 1975.  

Det var inte ovanligt att man började sitt arbete vid LiUB med flera på varandra 
följande vikariat. Bo Jernberg kom till biblioteket på ett sexveckorsvikariat hösten 
1975. Ett antal på varandra följande vikariat han sedan rulla på innan han fick en tjänst 
som biblioteksassistent 1977. Anställningen skedde utan någon formell ansökan eller 
anställningsintervju utan formaliserades genom ett samtal med överbibliotekarien. 

Väl anställd började man på lägre tjänstgöringsnivå för att sedan avancera i organi-
sationen enligt fasta lönegrader. Befordringsgången gick från början från biblioteks-
biträde till förste biblioteksbiträde och vidare till biblioteksassistent. Innan biblioteks-
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högskolans tillkomst 1972 utbildades bibliotekarierna internt som amanuenser, vilket 
var nästa instans på karriärstegen. 

Jan Lundqvist beskriver en hierarkiskt strukturerad arbetsplats på 1970-talet med 
strikta regler för vem som skulle utföra vilka arbetsuppgifter:  
–Det fanns en väldigt uppdelad hierarki mellan yrkeskategorierna.  

Allra mest pregnant var kanske den hierarkiska ordningen i relationen till över-
bibliotekarien Hans Baude, där både dennes personliga egenskaper och position gjorde 
honom till bibliotekets självklara centralgestalt. I en av Jans minnesbilder från biblio-
teket på Platensgatan satt personalen samlad kring fikabordet med överbibliotekarien 
närvarande:  
–Hans Baude doppade sin tepåse och så pratade han, men han drack aldrig ur. (Jan 
Lundqvist)  
Ingen yttrade sig förutom chefen.  

Ann Dagnell framhåller 1986 års omorganisation som betydelsefull för en föränd-
ring av arbetsplatsklimatet till det bättre. Den tidigare uppdelningen i avdelningar för 
inre och yttre tjänst hade inte borgat för bästa förståelse mellan avdelningarna, men 
en uppluckring av de tydliga gränserna ledde till ökad förståelse för varandras arbets-
uppgifter och ett bättre arbetsplatsklimat.  

Biblioteket har hela tiden också varit en del av universitetets utveckling. Kari Mark-
lund lyfter fram att det unga universitetet präglades av nytänkande och att det för 
bibliotekets del handlade om att hänga med. Då han efter ÖB-uppdraget i Linköping 
kom att verka vid Lunds UB i samma befattning mellan 1983 och 1988 kom han på 
nära håll att uppleva skillnaderna mellan två motpoler bland universitetsbibliotek:  

–Det var stor skillnad. Framför allt var det mycket som 
var inbyggt i väggarna på Lunds universitetsbibliotek 
och som var svårt att göra sig av med. I Lund var det 
väldigt mycket humanister med minst licentiatexamen. 
På så sätt var det en kontrast mot LiUB. Medelåldern var 
skyhögt högre än här i Linköping; bara i det är ju en 
tröghet inbyggd. Bara för att man gjort en sak i tio år 
betyder ju inte att man behöver hålla på i tio år till. Så-
dant är svårt. Sedan finns det ju vissa personer som trivs 
med det och gör ett jättebra jobb. (Kari Marklund) 

Kan man då säga att det finns några särdrag som präg-
lat arbetsplatsen LiUB genom åren? Marianne Hällgren 
framhåller ”en öppenhet för nya saker”, ”nyfikenhet” och 
att biblioteket varit ”en dynamisk arbetsplats med gene-
rositet arbetskamrater emellan”. 

Många anställda har stannat länge på LiUB. Vad säger 
det om biblioteket som arbetsplats? Ingmarie Malmberg menar att det måste ses som 
ett positivt tecken: 
–Jag tycker faktiskt att LiUB har varit en jädrigt bra arbetsplats. Att det har varit 
stor frihet, frihet under ansvar kan man väl säga och möjligt för nästan alla som 
velat göra någonting annat: ta på sig nya arbetsuppgifter och röra sig i organi-

Figur 18 Marianne Hällgren. Foto: 
Peter Karlsson. 

Bild 74 Marianne Hällgren.  
Foto: Eduardo Rueda. 
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sationen. Det måste spela en jättestor roll. På Stiftis, till exempel, var det mycket mer 
inrutat. Där var det inte ens tänkbart att en assistent skulle kunna bli bibliotekarie 
på det sättet. Här kunde man visa framfötterna och intresse. (Ingmarie Malmberg) 
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Slutord 
 
David Lawrence 
 
Man pratar ofta om bibliotek som en statisk verksamhet där tiden står stilla och verk-
samheten är likadan år efter år. I verkligheten, vilket också framgår i bidragen i denna 
bok, utvecklas biblioteken hela tiden i en dialog med möjligheter och den omgivande 
utvecklingen inom universitetsvärlden, biblioteksvärlden, forskningsvärlden och 
undervisningen. Detta är något som jag själv slagits av under mina drygt tio år inom 
forskningsbiblioteksvärlden, varav de senaste två som överbibliotekarie vid Lin-
köpings universitetsbibliotek. Säkert är att så kommer det att fortsätta vara. 

Vad är det då som Linköpings universitetsbibliotek står inför idag? Det kanske mest 
uppenbara är Vallabibliotekets kommande flytt till Campus Vallas nya Studenthus. Det 
hela började som en del av projektet Campus LiU 2015, vilket resulterade i planer för 
ett nytt hus för studenterna. Projektet började med en ombyggnation av D-huset, flytt 
av delar av Campus Vallabiblioteket (huvudsakligen personalutrymmen) till tillfälliga 
lokaler i ”paviljongen” eller ”baracken”, lite beroende på hur man såg på det. 
Universitetsförvaltningen flyttade in i D-huset, Origo – den gamla förvaltnings-

byggnaden – revs och det nya 
huset började uppföras. Stu-
denthuset kommer att bli ett 
öppet hus, både i fråga om 
ytor och tillgänglighet, vilket 
ställer oss inför möjligheter 
såväl som utmaningar.  

Efter mycket diskussio-
ner kom vi fram till att bib-
liotekets ytor bäst skulle 
komma till sin rätt om de 
främst nyttjades till läs-
platser och andra kreativa 
utrymmen, exempelvis 
makerspace, inspelningsstu-
dio, flexibla lärosalar och 

forskarlounge, med merparten av samlingarna placerade i ett öppet magasin. Vårt 
möte med användarna och olika arbetssätt förknippade med det har varit (och är 
fortfarande) ett ämne för workshopar och diskussioner. Eftersom biblioteket kommer 
att omfatta fem våningar är det svårt att förutse hur flödet av besökare kommer att se 
ut; det är inte ens givet vilken av ingångarna som i praktiken kommer att fungera som 
biblioteksdelens huvudingång. Det betyder bland annat att den traditionella lösningen 
med informations- och lånediskar som möter användaren vid entrén till biblioteks-
lokalen inte är optimal. Istället måste vi tänka in helheten utifrån bibliotekets roll i det 

Bild 75 Studenthus Valla under uppförande. Augusti 2018. Foto: Peter Karlsson. 
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nya huset. Inflyttningen kommer att ske under sommaren 2019, vilket många ser fram 
emot, kanske med lite nervös förväntan. 

Processen mot det nya huset påverkar inte endast Valla, utan i högsta grad även de 
andra campusbiblioteken. Medicinska biblioteket vid Campus US är redan på gång 
med planering inför ”meröppet”, det vill säga öppethållande utanför bemannade tider. 
Campus Norrköpings bibliotek har skapat utrymmen för fler läsplatser, makerspace 
och flexibla undervisningsrum. 

Mycket är också på gång inom biblioteks- och universitetsvärlden i stort. Open acc-
ess, någonting som egentligen startade inom biblioteksvärlden, har med tiden vidgats 
till open science, som omfattar bland annat publikationer, forskningsdata och 
meriteringssystem. Universiteten driver nu på i denna utveckling. Det är viktigt att 
lärosätena går i täten vad gäller dessa frågor, men biblioteken fyller också en viktig roll 
i att stödja forskare i förändringsprocessen mot öppen vetenskap. På Linköpings 
universitetsbibliotek har vi bevakat och arbetat med dessa frågor under många år, men 
i utvecklingen mot open science finns det nya kompetenser som vi måste behärska, till 
exempel datahantering. När mer och mer information blir fritt tillgänglig, så skapar 
det förutsättningar för att arbeta med informationen på ett annat sätt. Information blir 
till ”big data”.  

Om man blickar framåt och föreställer sig en framtid när största delen av alla aka-
demiska publikationer är fritt tillgängliga på nätet väcks frågan ”vad är bibliotekets 
roll?”. Att köpa/samla information i form av enskilda publikationer och via 
prenumerationer blir då inte längre en central funktion. Att tillgängliggöra och, än 
viktigare, att göra det navigerbart, det vill säga att se till att användare som söker efter 
en viss information faktiskt hittar den, blir däremot en central uppgift för biblioteket. 
Informationsmängden har redan idag nått en sådan omfattning att även om man 
använder sig av sofistikerade söktekniker och verktyg så resulterar det i träffresultat 
som är alltför omfattande för att manuellt kunna gås genom. Användning av 
dataanalystekniker som till exempel text/data mining och machine learning kommer 
i framtiden att bli vanliga i bibliotekssammanhang.  

Biblioteket har länge bedrivit undervisning som varit högt uppskattad av studenter. 
Historiskt sett (men med några undantag) har fokus för vår undervisning legat på att 
försöka hjälpa studenterna att överleva deras tid på universitetet, det vill säga att ge 
dem de kompetenser som behövs för att klara kurserna. LiU satsar nu hårt på det livs-
långa lärandet, vilket ger oss på biblioteket tillfälle att tänka om kring vår under-
visning: vad behöver studenterna efter deras tid på universitetet – i en värld där de 
fortfarande har ett stort informationsbehov men sannolikt inte har samma tillgång till 
information? Detta är egentligen helt i linje med alla utbildningsprogram som syftar 
till att förbereda studenterna för livet efter studierna.  

Oredlighet bland både forskare och studenter är en annan fråga som det arbetas 
mer med än förut. Biblioteket har genom åren bidragit med stöd om hur man undviker 
att plagiera, men har möjlighet att bistå ännu mer i den bredare diskussionen om aka-
demisk hederlighet därför att vi både är kunniga och neutrala. Vi ser också att 
pedagogiken alltmer utvecklas mot ”active learning”, ”e-learning” och ”flipped learn-
ing”, vilket ger oss nya förutsättningar att förhålla oss till. 
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På ett eller annat sätt berör samtliga texter i boken frågan ”vad är ett universitets-
bibliotek?” Det svar som antyds på flera ställen är att det är ett flytande begrepp. Ett 
universitetsbibliotek är en källa till information i både fysisk och elektronisk form, med 
tillhörande undervisning, tjänster liksom studie- och lärmiljöer. Men hjärtat och hjär-
nan utgörs av medarbetarna och deras expertis. Så har det alltid varit och så kommer 
det att fortsätta vara. 
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