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Inledning 

Ordet bibliotek kommer av grekiskans biblion som betyder ”bok” och theke som 
betyder ”förvaringsplats”.1 Biblioteket som ett hus för böcker är en väl etablerad 
institution. Biblioteken är viktiga distributörer i publiceringssystemet och därför har 
man inom biblioteksvärlden under lång tid utvecklat kunskap om hur man samlar, 
ordnar, bevarar och tillgängliggör böcker och annat material i fysisk form. I dag står 
biblioteken inför utmaningen att även ta hand om elektroniskt publicerat och 
distribuerat material och frågan är om detta förändrar bibliotekens verksamhet. 

Tekniken gör det möjligt att elektroniskt producera, distribuera och även 
kombinera text, ljud och bild, vilket inte bara påverkar biblioteken utan alla dem som 
producerar, distribuerar och konsumerar litteratur. Utvecklingen förändrar strukturen 
på bokmarknaden och gör så att invanda mönster förändras, gamla yrkesroller 
försvinner eller kombineras på nya sätt. 

Konsekvenserna av att man med relativt enkel utrustning kan producera och 
publicera egna verk kan t.ex. bli att förlagen förlorar potentiella författare, att verken 
håller sämre kvalitet och når ut till färre läsare om de på grund av bristande 
marknadsföring försvinner i mängden bland allt annat. Eller också kanske de når ut 
till fler läsare och distribueras avgiftsfritt om t.ex. författaren avstår från ersättning för 
sitt arbete. Internet har också gjort att användarna kan hitta information själv i 
databaser och textarkiv utan att ens gå till biblioteket. 

Vad innebär då de här förändringarna för bibliotekens del? Talar det gamla 
ryktet om bibliotekens förestående död sanning, är det överdrivet eller rent av 
felaktigt? Kommer biblioteken även fortsättningsvis vara viktiga distributörer av 
informationsbärande material eller får de andra uppgifter? Blir biblioteken överflödiga 
när allting ändå finns på nätet? Finns verkligen allt på nätet? Det här är frågor som 
väcker min nyfikenhet och vilja att undersöka bibliotekens villkor i den elektroniska 
publiceringens tidevarv. 

 
1 Nationalecyklopedins ordbok , band 1, Höganäs 1996, s. 144. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur elektronisk publicering och 
distribution påverkar forskningsbibliotekens verksamhet. Detta kommer jag att göra 
med utgångspunkt ifrån att den nya teknikens möjligheter att publicera text, bild och 
ljud på Internet påverkar samhället – i det här fallet boksamhället. Därför kommer 
jag att ta hjälp av ett litteratursociologiskt perspektiv och en modell över 
arbetsdelningen i publiceringssystemet. I modellen finns tolv funktioner som beskriver 
arbetet med ett verk i publiceringsprocessen. Med utgångspunkt från funktionerna är 
mina frågeställningar följande: 

• Hur påverkar elektronisk publicering och distribution forskningsbibliotekens 
funktioner? Vilka funktioner har eventuellt förstärkts, försvagats, försvunnit 
eller tillkommit? 

• Leder elektronisk publicering och distribution till att forskningsbiblioteken tar 
över funktioner av andra aktörer eller att andra aktörer tar över traditionella 
biblioteksfunktioner? 

• Kommer forskningsbiblioteken att behövas i en miljö där information 
publiceras och distribueras elektroniskt? 

För att besvara frågeställningarna kommer jag huvudsakligen att genomföra en 
intervjuundersökning med nio yrkesverksamma bibliotekarier. 

Avgränsningar 
Jag kommer i uppsatsen att avgränsa mig till forskningsbiblioteken eftersom de mera 
tydligt än folkbiblioteken har påverkats av elektronisk publicering, bl.a. genom 
nationellt upphandlade tidskriftsavtal och egna publiceringsprojekt. 
Forskningsbiblioteken har också redan tidigare varit inblandade i distribution av 
tryckt material från det universitet som de tillhör, främst avhandlingar. Olika 
förutsättningar gäller inom olika discipliner. Inom naturvetenskap är det t.ex. viktigt 
att den senaste forskningen finns tillgänglig i tidskriftsform, medan äldre material, 
oftast i bokform, spelar en större roll inom humaniora. Detta kommer jag dock inte 
att gå in på närmare. 

Trots att det i dag och under överskådlig tid kommer att finnas två parallella 
publiceringsprocesser, en traditionell och en elektronisk ligger tyngdpunkten i det 
följande på den elektroniska. Det finns också en rad viktiga ekonomiska och 
juridiska aspekter på temat elektronisk publicering som jag dock inte har möjlighet 
att behandla i den här uppsatsen. 
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Disposition 
Uppsatsen inleds med en genomgång av centrala begrepp och de tekniska 
förutsättningar som leder fram till den förändring som beskrivs senare i 
forskningsöversikten. I teoretiska utgångspunkter diskuterar jag kring den 
litteratursociologiska modell jag har valt och därefter följer redovisning av metod, 
material och urval. I undersökningskapitlet redovisas resultaten av 
intervjuundersökningen med hjälp av funktionsmodellen och i slutanalysen försöker 
jag dra ihop trådarna. Sist följer en kort sammanfattning. 

Centrala begrepp och tekniska förutsättningar 
Boksamhället är uppbyggt kring den tryckta boken och har skapat begrepp och 
arbetsrutiner kring den, men elektroniska dokument har andra egenskaper än tryckta 
och vissa etablerade begrepp är därmed inte lika användbara. För att kunna 
diskutera uppsatsens frågeställningar är det därför viktigt att försöka förstå vad som 
kännetecknar publicering genom det nya mediet Internet. 

Elektronisk publicering och distribution 
Elektronisk publicering och distribution kan definieras på lite olika sätt och 
definitionerna har varierat över tiden. I Nationalencyklopedin definieras elektronisk 
publicering som: 

… utgivning eller offentliggörande av material i elektronisk form, dvs. i en form som kräver 
elektronisk apparatur för att läsaren/användaren skall kunna tillgodogöra sig materialet. EP 
förutsätter vanligen dels att den elektroniska apparaturen är eller innehåller en dator, dels 
att det behövs speciell programvara för att tillgodogöra sig materialet. Programvaran kan 
vara en del av publikationen eller en separat del. […] I vid mening innefattar EP även 
exempelvis radio- och TV-utsändningar där datorer inte är nödvändiga för mottagningen, 
men begreppet har mest kommit att förknippas med datorstödd publicering […]. EP kan ske 
genom att materialet antingen tillhandahålls på ett elektroniskt avläsbart medium eller görs 
tillgängligt inom datanätverk, särskilt Internet och dess grafiska tillämpning World Wide 
Web (WWW).2 

Här pekar man på den vidaste aspekten av begreppet, att radio- och tv-utsändningar 
kan räknas som elektronisk publicering liksom medier som disketter och cd-
romskivor. Men man tillägger att begreppet mest har ”kommit att förknippas med 
datorstödd publicering” genom att materialet ”görs tillgängligt inom datanätverk” och 
det är i den bemärkelsen som begreppet kommer att användas i den här uppsatsen. 

 
2 Nationalencyklopedin, Supplementband I, Malmö 2000, s. 464. 
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Boktryckarkonsten har utvecklats under drygt fem hundra år, medan den 
elektroniska publiceringens historia börjar på 1960-talet. F.W. Lancaster beskriver 
den historiska utvecklingen av elektronisk publicering med hjälp av fyra kategorier. 
Han framhåller att utvecklingen av dessa kategorier är inte kronologisk och pågår 
parallellt: 

1. Användning av datorer för att framställa tryckta publikationer. Började 
på 1960-talet. Ger även möjligheter som print-on-demand och 
framställning av trycksaker anpassade för individuella behov. 

2. Distribution av en text i elektronisk form, där den elektroniska versionen 
är exakt likadan som den tryckta och kan ha använts för att framställa 
pappersversionen. Parallellpublicering. 

3. Distribution enbart i elektronisk form, men i stort sett efter mönster av 
tryckt text. Större möjligheter att söka i och bearbeta texten. 

4. Elektroniska publikationer som presenterar text och bild på nyskapande 
sätt och utnyttjar alla de möjligheter som tekniken erbjuder (hypertext, 
ljud, bild, rörelse etc.).3 

Ytterligare ett sätt är att digitalisera ett redan tryckt dokument med hjälp av en 
bildläsare. Bildfilen som då skapas kan sedan överföras till textformat med hjälp av 
ett så kallat optiskt teckenigenkänningsprogram, OCR (Optical Character 
Recognition).4 Detta kan man t.ex. göra med äldre tryckta texter för att öka 
tillgängligheten och skydda originalen. 

Med datorers hjälp har man således sedan 1960-talet kunnat framställa text. 
Först på senare år, i och med uppkomsten av Internet, har producenterna börjat 
inrikta sig även på en elektronisk distribution. Därmed blir inte heller en bok tryckt 
på papper den självklara slutprodukten, utan en av flera möjliga utprodukter.5 
Andra utprodukter är fasta elektroniska medier som cd-rom, disketter etc. 
Nedladdning av filer för direkt läsning på Internet är också möjlig liksom att ladda 
ner filer i läsplattor eller e-böcker. 

Även om utvecklingen pågår parallellt så kan man anta att producenterna i takt 
med att de blir alltmer välbekanta med det nya mediet utnyttjar allt fler av dess 
möjligheter, åtminstone om syftet inte är att efterlikna en tryckt text eller att få en bok 

 
3 Lancaster, F.W., ”The Evolution of Electronic Publishing”, Library Trends 43(1995):4, s. 518 f. 
4 Alkula, Riitta, ”Elektronisk publicering”, Nordinfo-Nytt (1997):1–2 (15 s.), 
http://www.nordinfo.helsinki.fi./nordnytt/nnytt1-2_97/alkula.htm (hämtad 2001-11-22), s. 4. 
5 Svedjedal, Johan, ”Internet och den litterära processen. Digitala hypertexter på Internet – exemplet 
Almqvist” (Bilaga 3), Boken i tiden, SOU 1997:141, Stockholm 1997, s. 344. 
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tryckt på papper som utprodukt. Om mediets alla möjligheter utnyttjas fungerar 
materialet i princip bara på skärmen. 

Konvergens och individualisering 
De olika utvecklingstendenserna när det gäller publicering på Internet kan beskrivas 
med termerna konvergens och individualisering. 

Konvergens innebär att olika medieformer, som tidigare framställts av aktörer 
som bokförlag, radio, tv, tidningar samt data- och telekommunikationsföretag, nu 
smälter samman. Den här utvecklingen förstärks genom de nya möjligheterna att 
integrera text, ljud och bild i samma dokument och distribuera via Internet.6 
Skillnaderna mellan olika medier minskar därmed. Den danske litteratursociologen 
Hans Hertel tar upp ett motsvarande begrepp som han kallar mediesymbios.7 Samma 
fenomen beskrivs också som en ”sammankoppling av saker (produkter, 
verksamheter, kompetenser) som tidigare varit självständiga”.8 Det blir alltså möjligt 
att koppla olika informationsresurser till varandra och bygga upp hela nätverk av 
information. 

Individualisering innebär att alltmer av den information som produceras 
kommer att utformas individuellt efter den enskildes behov. Detta är möjligt t.ex. 
genom databasteknik, strukturmärkning av dokument och ny digital tryckteknik med 
exempelvis print-on-demand. I E-pliktutredningen framhålls att detta kommer att 
styras av i vissa fall användaren och i andra fall producenten. Användaren skulle t.ex. 
kunna välja att lyssna till eller läsa innehållet i en och samma fil. Med hjälp av så 
kallad pushteknik eller intelligenta agenter kan användaren också välja att få en viss 
information ur ett antal informationskällor, t.ex. skräddarsydda tidningar. Producenter 
kan i sin tur använda teknik för att mottagaranpassa reklam. Den här tendensen till 
individualisering innebär, enligt E-pliktutredningen, ett avlägsnande från begreppet 
massmedium, vilket innebär att ”samma information förmedlas, i stort sett samtidigt, 
till en stor mängd människor”.9 Detta påverkar förstås det traditionella boksamhället 
som är uppbyggt kring en produktion av en stor mängd identiska dokument till 
många mottagare. 

 
6 E-plikt. Att säkra det elektroniska kulturarvet. Betänkande av E-pliktutredningen, SOU 1998:111, 
Stockholm 1998, s. 59. 
7 Hertel, Hans, ”Boken i mediesymbiosens tid”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. 
Lars Furuland & Johan Svedjedal, Lund 1997, s. 202–222. 
8 Zorn, Henriette, ”Vilka är bibliotekens uppgifter i den elektroniska bokkedjan?”, Biblioteksbladet 1998:8, 
s. 10. 
9 E-plikt (1998), s. 59 f, citatet s. 59. 
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Dokument och publikation 
Det traditionella pappersburna dokumentet är ett tydligt avgränsat fysiskt föremål, 
som är utgivet i ett visst antal exemplar vid en viss tidpunkt. För ett elektroniskt 
dokument finns inte dessa tydliga avgränsningar. Ett elektroniskt dokument kan bestå 
av olika delar som tillsammans utgör en helhet, men som befinner sig på olika servrar 
runt om i världen eller vara individuellt anpassat efter en särskild användares behov 
och finna i ett unikt exemplar. Skribenten och journalisten Karl-Erik Tallmo beskriver 
utvecklingen: 

… om boktrycket gav oss upplagan som konstant, medan handskriftsepoken hade haft det 
enskilda exemplaret som en konstant, så har vi i den elektroniska eran inte ens exemplaret 
som en fixerad enhet längre. Detta är både på gott och ont. Definitionerna av vad som utgör 
ett verk och vad en författare egentligen är kommer med all sannolikhet att ändras drastiskt 
framöver.10 

Frågan när ett elektroniskt dokument blir en publikation, dvs. offentliggjort är inte 
heller självklar. Publicera betyder offentliggöra eller göra allmänt tillgänglig. När det 
gäller tryckta verk är det relativt lätt att avgöra vad som är en publikation. För ett 
elektroniskt verk är det genast mycket mer komplicerat och det finns många 
gränsfall: 

Är ett dokument som finns på en nätserver offentligt eller inte om det i princip kan nås av 
vem som helst, även om det inte har länkar till något annat dokument och ingen annan än 
författaren vet om att det existerar? Är ett e-postmeddelande som en forskare skickar åt en 
annan en publikation? Och hur är det om forskaren skriver ett meddelande till en offentlig 
diskussionsgrupp?11 

Tallmo säger, i en bilaga till E-pliktutredningen 1998, att ett grundläggande krav på 
offentliga meddelanden är att de inte bara är ”förbindelser från person till person eller 
företag till företag, utan ord, bild eller text som görs tillgängligt för flera – elektroniska 
anslag, nyhetsbrev, översikter, handböcker, scheman etc.”12 

Etablerade begrepp som t.ex. upplaga och exemplar fungerar inte längre i en 
elektronisk miljö och både bibliotek och förlag måste anpassa sin verksamhet efter 
detta. 

 
10 Tallmo ”Self-publishing. Publicera själv eller publicera sig själv?”, Human IT 1999:3 (12 s.), 
http://www.hb.se/bhs/ith/3-99/ket.htm (hämtad 2001-01-08), s. 5. 
11 Alkula (1997), s. 2. 
12 Tallmo, Karl-Erik, ”Elektronisk publicering”, E-plikt. Att säkra det elektroniska kulturarvet. Betänkande 
av E-pliktutredningen, SOU 1998:111, Stockholm 1998, s. 188. 
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Lättare att publicera och distribuera 
Elektronisk publicering har förenklat möjligheterna att själv publicera och distribuera 
litteratur: 

Problemet med distributionen har ju i denna elektroniska era ändrats dramatiskt. Det 
finurliga med litteratur på Internet är ju att den som har utrustningen som behövs för att 
kunna läsa en bok på nätet också har utrustningen som behövs för att kunna publicera en 
bok där. Och distributionen är så att säga inbyggd i själva idén med ett nätverk. Det är här 
den verkligt stora revolutionen med elektronisk publicering ligger. Där, liksom i det faktum 
att texter inte längre är fixe rade som i den tryckta boken.13 

Tekniken gör det alltså möjligt för en och samma person att göra alltfler uppgifter i 
publiceringsprocessen, vilket t.ex. kan få konsekvensen att kompetens går förlorad. 
Tidigare har publicering av text oftast gjorts av personer som yrkesmässigt sysslar 
med detta och har goda kunskaper och lång erfarenhet inom området. När vem som 
helst kan publicera texter saknas många gånger nödvändig språklig kompetens, 
medvetenhet om kvalitetsgranskning som bör göras samt kunskaper i formgivning 
och marknadsföring. Kunskaper inom dessa områden är därför någonting som nya 
aktörer måste inhämta för att kvaliteten på det som publiceras inte ska försämras. 

Bevarande och autenticitet 
Elektroniska dokument har kortare livslängd än traditionella pappersdokument  
eftersom de är beroende av den teknik som används för framställningen. Mats G. 
Lindquist tar upp olika egenskaper hos elektroniska dokument som gör att det 
många gånger kan vara svårt att garantera ett dokuments autenticitet. Möjligheten att 
manipulera ett elektroniskt dokument är t.ex. stor – vilket i vissa sammanhang kan 
vara en fördel. Ett elektroniskt dokument kan kopieras utan att kvaliteten försämras 
och det är därför svårt att avgöra vad som är original respektive kopia. Elektroniska 
dokument kan omfatta delar som inte är fysiskt samlade utan bara ihopkopplade 
med länkar, vilket innebär potentiella tillgänglighetsproblem. De kan lätt flyttas vilket 
leder till lokaliseringsproblem och svårigheter att hålla samman hela dokument.14 
Tallmo tar upp samma problem och skriver, angående livslängden hos digitala 
dokument, att bevarandeproblematiken hänger samman med autenticiteten: 

Samtidigt som mängden av identiska eller nästan identiska elektroniska kopior ökar 
säkerheten om några skulle förstöras, ökar därmed också autenticitets- och 

 
13 Tallmo (1999), s. 5. 
14 Lindquist, Mats G., Långsiktigt bevarande av elektroniska dokument – metoder och överväganden, 
Stockholm 1995, s. 21 f. 
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identitetsproblemet. Vilken kopia skall räknas som original? Vilken version av nästan 
identiska dokument är korrekt?15 

Lindquist beskriver i en artikel fem val man måste göra för långsiktigt bevarande av 
elektroniska dokument. Det första är valet av material, dvs. att definiera vad ett 
elektroniskt dokument är samt vilka som ska bevaras. Det andra är valet av teknik, 
som omfattar vilken apparatur och vilka informationsbärare som ska väljas. Det är 
viktigt eftersom de har olika livslängd. Tredje valet gäller representationsformen, 
vilket innebär val av format, t.ex. att lagra texten som bild eller kodad text, samt 
frågor om upplösning och komprimering. Fjärde valet gäller åtkomstmekanismen 
och innebär en systematisk beskrivning av materialet genom katalogisering, 
klassificering och indexering. Här finns det behov av katalogregler för elektroniskt 
material. Det femte och sista valet gäller mekanism för tillgängliggörande, dvs. 
teknisk väg för att dokumentet ska bli läsbart.16 Det finns således en rad faktorer att 
ta hänsyn till. 

Vilket format eller vilken standard som väljs har alltså stor betydelse för hur ett 
dokument kan användas och lagras av producenter, förmedlare och konsumenter. 
Standardiseringen blir förstås alltmer viktig ju fler som börjar publicera material 
elektroniskt. Man kan skilja mellan strukturstandarder, sidbeskrivningsstandarder 
och grafiska format. Strukturstandarder beskriver innehållet och den logiska 
strukturen i ett dokument. Lagringen sker som ren ASCII-text som märkts av olika 
koder. Fördelar med sådana standarder är att de är öppna och systemoberoende. 
Utseendet styrs sedan av olika applikationsprogram. Det är möjligt att göra 
sökningar, lägga in metadata och skapa länkar. Exempel är SGML (Standard 
Generalized Markup Language), HTML (Hypertext Markup Language), TEI (Text 
Encoding Initiative) och XML (Extensible Markup Language). En helt annan typ är 
sidbeskrivningsstandarder som ger en fullständig kontroll över ett dokuments 
layout. Exempel är ordbehandlingsprogrammet Word, Adobes Postscript och 
Acrobat/PDF. Förlagen har hittills valt dessa format som ger bättre kontroll över den 
digitala kopian och som bevarar den tryckta publikationens utseende, medan den 
akademiska världen experimenterar med många olika format. Ytterligare ett sätt att 
publicera och lagra dokument elektroniskt är att skanna in texten som en bild, så 
kallad bitmapping, i olika grafiska format. De vanligaste är GiF (Graphical Image 
Format), TIFF (Tagged Image File Format) och JPEG (Joint Photographers Expert 

 
15 Tallmo (1998), s. 195 f, citatet s. 196. 
16 Lindquist, Mats G., ”Hur bevara elektroniska dokument?”, Tidskrift för Dokumentation 51(1996):1/2, s. 
41 ff. 
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Group). En nackdel med dessa format är att de är mer utrymmeskrävande och kan 
ta lång tid att överföra via nätet.17 

Dokumentbeskrivning 
Vid produktion av elektroniska texter finns det mycket större möjligheter att lägga in 
metadata, dvs. information om dokumentet i dokumentet självt, eller att bifoga 
bibliografisk information i en separat fil. Detta möjliggör en mer automatisk hantering 
av dokumenten, men för att kvaliteten ska bli tillräckligt god krävs en noggrann 
beskrivning av dokumenten. Olika format ger också olika stöd för bibliografisk 
kontroll och metadata, vilket påverkar möjligheterna till precision vid sökning. 

Dokumentbeskrivning för bibliografisk kontroll är en traditionell uppgift för 
bibliotekarier. De verktyg och system som har använts har varit omfattande och 
ganska svåra. Den nya tekniken medför att textproducenter som författare och förlag 
i större utsträckning infogar information, eller metadata, i sitt eget dokument. Därför 
behövs nu enklare system, vilket t.ex. Dublin Core är ett exempel på. 

De regler som finns kring dokumentbeskrivning har skapats kring den fysiska 
boken. De elektroniska dokumenten kan inte längre beskrivas på samma sätt och 
därför är den traditionella begreppsapparaten inte lika användbar. Begrepp som 
exemplar, upplaga, paginering, utgivningsort fungerar inte längre. Tekniken förändrar 
alltså förutsättningarna för alla aktörer i publiceringssystemet. Hur beskrivs detta i 
litteraturen? 

Forskningsöversikt 
Vid det här laget finns det en stor mängd litteratur om elektronisk publicering och 
distribution och de flesta texterna kring ämnet tycks vara överens om att elektronisk 
publicering och distribution innebär en genomgripande förändring och att en rad olika 
problem uppstår. Många texter uppmärksammar också det som är centralt för denna 
uppsats, nämligen att den elektroniska publiceringen förändrar den väg som ett 
dokument tar i publiceringsprocessen, från den som skapar innehållet och fram till 
läsaren av texten. 

Att publicering på Internet kan innebära att man går förbi de traditionella 
publicerings- och distributionskanalerna lyfts fram i den statliga utredningen E-plikt. 
Att säkra det elektroniska kulturarvet: 

 
17 Skogmar, Göran, ”Elektroniska dokumentleveranser och elektronisk publicering”, DF-Revy 18(1996): 
januari, s. 290–295. Även Dahlström, Mats, ”En nod att stilla bedja om”, Human IT. Tidskrift för studier 
av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv  1998:3 (19 s.), http://www.hb.se/bhs/ith/3-98/md.htm (hämtad 
2001-01-08), s. 8 ff och Alkula (1997), s. 6 f. 
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Som publiceringsform erbjuder Internet nya möjligheter jämfört med de traditionella 
kanalerna. Publiceringsprocessen kan kortas ned till några minuter, ändringar och 
uppdateringar kan utföras löpande och kraven på kvalitetskontroll minskar. I princip kan 
vem som helst publicera texter och bilder.18 

Att de nya förenklade publiceringsmöjligheterna påverkar strukturen på 
bokmarknaden togs också upp på en konferens om elektronisk publicering vid 
högskolan i Karlskrona/Ronneby i maj 1999. Temat var ”Redefining the Information 
Chain – New ways and Voices”.19 Deltagarna kom från hela bokbranschen, vilket 
visar den betydelse förändringen har för alla aktörer. Det var den tredje 
internationella konferensen under namnet Electronic publishing. Att elektronisk 
publicering skapar nya modeller togs upp även på den första konferensen 1997 i 
Canterbury under temat ”New Models and Opportunities”. Bakom konferenserna 
står två internationella organisationer: International Council for Computer 
Communication (ICCC) och International Federation for Information Processing 
(IFIP).20 Den femte konferensen kommer att hållas i juli 2001, återigen i Canterbury. 
Temat denna gång är ”2001 in the Digital Publishing Odyssey”. Konferensen 
kommer att kretsa kring tre huvudteman: ”New Publishing Models”, ”Digital 
Libraries” och ”E-Commerce for Publishing”.21 

Diskussionen om den digitala teknikens betydelse för bokbranschens olika 
aktörer var även central i projektet ”Nya vägar för boken”, som pågick mellan 1998 
och 2000, och var den svenska delen av ett större projekt, som initierats och 
finansierats av EU och Europarådet, med namnet ”New Book Economy – Building 
the Information Society” (NBE-BIS). Projektet vände sig till hela bokbranschen, 
dvs. ”förlag, bokhandel, bibliotek, författare och översättare och till en del också 
grafisk industri”. Målet var enligt projektbeskrivningen att 

… stärka bokbranschens förutsättningar för att utnyttja elektronisk, nätverksbaserad 
publicering och distribution med bevarande av de kulturella, sociala och demokratiska 
värden som förknippas med den tryckta boken idag. Genom att främja ökad samverkan, 
förnyelse och kompetensutveckling vill projektet understödja en målmedveten 

 
18 E-plikt (1998), s. 54. 
19 Electronic Publishing ’99. Redefining the Information Chain – New ways and Voices. Proceedings of an 
ICCC/IFIP Conference held at the University of Karlskrona/Ronneby, Ronneby, Sweden, 10–12 May 1999, 
ed. by John W.T. Smith, Anders Ardö and Peter Linde, Washington 1999. 
20 Electronic Publishing ’97. New Models and Opportunities. Proceedings of an ICCC/IFIP Conference 
held at the University of Kent at Canterbury, England, 14–16 April 1997, ed. by Fytton Rowland and Jack 
Meadows, Washington 1997. Om ICCC/IFIP i förordet. 
21 ICCC/IFIP 5th INTERNATIONAL CONVERENCE ON ELECTRONIC PUBLISHING. ELPUB 
2001 – ”2001 in the Digital Publishing Odyssey” at University of Kent at Canterbury, UK July 5th–7th 
2001, http://www.tu-chemnitz.de/mbv/PrintMedienTech/elpub2001/elpub2001/ca…/inhalt.htm, (hämtad 
2001-01-15). 
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förändringsprocess, där anställda, fria yrkesutövare, företag och institutioner inom 
branschen kan utvecklas i takt med den nya teknikens krav.22  

Ett antal delprojektet har tagit upp olika frågor och viktigast i det här sammanhanget 
är delprojektet om bokmarknadsstruktur och rollförändringar, som behandlade 
frågor om det nya mediets påverkan på bokmarknaden och hette ”IT och 
Boksveriges struktur”. Ansvarig för projektet var professor Johan Svedjedal vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Projektet resulterade i 
studien The Literary Web. Literature and publishing in the sociology of 
literature (2000), där Svedjedal bl.a. analyserar bokbranschen genom att 
undersöka hur de olika yrkesrollerna förändras i en elektronisk miljö. Han kommer 
fram till att det inte bara är publiceringsprocessen som ändras utan även de olika 
aktörernas arbetsuppgifter eller funktioner. En av Svedjedals slutsatser är att det 
därför är bättre att analysera bokbranschens struktur utifrån dess olika funktioner än, 
som man tidigare har gjort, utifrån individer och institutioner i en särskild 
kommunikationsprocess.23 Detta återkommer jag till i teoretiska utgångspunkter. 

Ytterligare ett projekt som leds av Johan Svedjedal är ”IT, berättandet och det 
litterära systemet” (ITLIT), som startade den 1 januari 1999 och kommer att pågå 
under fem år. Det huvudsakliga syftet är att ”studera datoriseringens betydelse för 
den litterära kulturen […] men projektet innehåller också en rad analyser av inslag i 
bokbranschen”. Exempel på delstudier är ”datoriseringens effekter på bokbranschen, 
pappersbokens framtid i en digitaliserad värld”. En artikel som publicerats inom 
ramen för projektet är Johan Svedjedals ”Bortom bokkedjan. Bokmarknadens 
funktioner – en ny modell och några exempel”, som presenteras närmare i 
teoriavsnittet.24 Den modell som presenteras i artikeln används i denna uppsats för 
redovisning av undersökningsresultaten. 

Peter Almerud, som varit projektledare för ”Nya vägar för boken”, skriver i 
projektets slutrapport om de nya utvecklingsmöjligheter som elektronisk publicering 
och distribution kan leda till. Han påpekar dock att hela boksamhället är anpassat 
efter boken i tryckt form, vilket gör att ny kompetens krävs för att lösa de problem 
som uppkommer. Det som kommer att avgöra den framtida utvecklingen av 
elektronisk publicering är enligt Almerud ”att man utvecklar fungerande system för 

 
22 Almerud, Peter, Nya vägar för boken. Rapport från ett projekt, Stockholm 2000, s. 5 (båda citaten). 
23 Svedjedal, Johan, The literary web. Literature and publishing in the age of digital production. A study in 
the sociology of literature, Stockholm 2000. 
24 Gunder, Anna, Välkommen till ITLIT-projektet, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala 
universitet, feb -01, http://www.littvet.uu.se/lsoc/itlit/index.htm (hämtad 2001-02-15). Johan Svedjedal, 
”Bortom bokkedjan. Bokmarknadens funktioner – en ny modell och några exempel”, Tidskrift för 
litteraturvetenskap 28(1999):3–4, s. 3–16. 
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arkivering och katalogisering och att man hittar väl fungerande betalnings-, 
ersättnings- och finansieringssystem”. Almerud anser vidare att bibliotekens 
nuvarande system för katalogisering och tillhandahållande inte fungerar för 
elektroniskt publicerat material.25 

Almerud konstaterar att det ännu så länge finns det två olika 
publiceringsprocesser: en traditionell och en elektronisk. De löper parallellt eftersom 
aktörer och kanaler är olika, men de sammanfaller alltmer: ”Frågan är när – och i så 
fall hur – de kommer att integreras.”26 

En elektronisk publicering och distribution av litteratur kan leda till tillkomsten av nya 
bokkedjor som utesluter traditionella aktörer, t.ex. förlaget för produktionen och 
marknadsföringen eller bokhandeln för tillgängliggörandet. Det är t.ex. inte orimligt att tänka 
sig att en universitetsinstitution eller ett universitetsbibliotek blir förläggare och distributör 
av vetenskaplig litteratur och att andra bibliotek med hjälp av print-on-demand-tekniken 
kommer att ta på sig rollen att svara för tillgängliggörandet i bokform. […] Vem skulle vinna 
och förlora på en sådan utveckling?27 

Elektronisk publicering och distribution ändrar alltså förutsättningarna för hela 
bokbranschen och leder till att nya yrkesroller framträder. Biblioteken är viktiga 
distributörer i publiceringssystemet och frågan hur det nya mediet påverkar 
bibliotekens verksamhet är därmed central. 

Riksbibliotektjenesten i Norge har i serien ”Skrifter fra RBT” givit ut flera 
rapporter som handlar om hur forskningsbiblioteken påverkas av elektronisk 
publicering. Vitenskapelig elektronisk publisering. En introduksjon for fag- og 
forskningsbibliotek tar upp flera centrala aspekter kring hur elektronisk publicering 
påverkar forskningsbiblioteken. Den största förändringen är enligt författarna att 
tillverkningsprocessen från manus till färdig publikation kortas avsevärt. Författarna 
påtalar att elektroniska publicering leder till att de inblandade aktörernas roller 
förändras och att det pågår en maktkamp i publiceringsvärlden där förlag, bibliotek, 
forskningsinstitutioner och andra kämpar för sin plats: ”De fleste befant seg tidligere 
innenfor sine definerte roller i den papirbaserte publikasjonsverden. Nå er rollerne i 
ferd med å bli omdefiniert, og aktørene opplever hverandre både som medspillere og 
motstandere i nya konstellasjoner.” De traditionella vetenskapliga publikationerna, 
som fungerar som en viktig kunskapsbank för forskningen, har registrerats och gjorts 
tillgängliga av biblioteken. Nu är det lika viktigt att registrera elektroniskt material, 
men här har flera aktörer dykt upp och det är inte längre självklart att det bara är 

 
25 Almerud (2000), s. 32 ff, citatet s. 34. 
26 Almerud (2000), s. 37. 
27 Almerud (2000), s. 71. 
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bibliotek.28 Nya roller diskuteras också i Ny teknologi – nye roller. 
Fagbibliotekenens rolle i den digitale revolusjon, där författarna konstaterar att 
elektronisk publicering förstärker tendensen att informationen går utanför biblioteken 
och blir direkt tillgänglig för användarna. De tar även upp frågan om användarna 
behöver mer eller mindre professionell hjälp när informationen blir mer lättillgänglig. 
Författarna ger inget säkert svar på detta, men framhåller vikten av att biblioteken 
försöker vara drivande i förändringen. En viktig uppgift för biblioteken är enligt 
författarna försöka befästa sin position i den egna organisationen.29 

Universitets- och högskolebiblioteken har under 1990-talet varit utsatta för 
påverkan från flera håll konstaterar Jan Hagerlid i rapporten Studenternas bibliotek. 
En analys av högskolebibliotekens utveckling (1996), t.ex. den snabba IT-
utvecklingen och förändringar i utbildningsväsendet.30 Hagerlid tar bl.a. upp fyra olika 
utmaningar för högskolebiblioteken, varav den ”långsiktigt mest avgörande 
utmaningen skapas av IT-utvecklingen, som radikalt ifrågasätter bibliotekens roll 
och uppgifter”.31 

Hagerlid diskuterar också högskolebiblioteken ur ett framtidsperspektiv och 
säger att de två viktigaste faktorerna som påverkar högskolebiblioteken är de 
förändrade villkoren för den högre utbildningen och publiceringssystemets utveckling 
mot elektronisk publicering. IT-utvecklingen, som har en ”växande andel elektroniskt 
lagrad och kommunicerad information”, skapar ”nya möjligheter att överskrida 
traditionella revir”.32 Rollerna förändras för alla som är inblandade i publicerings- och 
kommunikationsprocessen: 

Forskarna kan själva bli utgivare och bygga upp egna elektroniska bibliotek. Förlagen kan 
gå förbi biblioteken och sälja enstaka tidskriftsartiklar till läsarna. Nya internationella 
artikeldatabaser/dokumentleveranstjänster ersätter i viss mån både förlagen och 
biblioteken. Biblioteken kan bli förläggare av den egna högskolans produktion och får 
förlita sig alltmer på elektronisk tillgång till andra nationella och internationella 
informationsresurser snarare än egna tryckta samlingar. Läsarna blir själva bibliotekarier 

 
28 Akre, Elisabeth, Wang Andresen, Inger-Helene & Sundby, Ove, Vitenskapelig elektronisk publisering. 
En introduksjon for fag- och forskningsbibliotek , Oslo 1998, citatet s. 1. 
29 Haugeto, Anne-Lise & Pettersen, Sissel, Ny teknologi – nye roller. Fagbibliotekenes rolle i den digitale 
revolusjon, Skrifter fra RBT/Riksbibliotektjenesten, Nr 90, Oslo 1998, 
http://info.rbt.no/publikasjoner/Skrifter/skrift90/90.htm (hämtad 2001-01-06), kap. 2, s. 5 och kap. 3 s. 
1 ff. 
30 Hagerlid, Jan, Studenternas bibliotek. En analys av högskolebibliotekens utveckling. Slutrapport, 
Stockholm 1996, s. 7. Hagerlid hänvisar till den s.k. Follettrapporten som publicerade i Storbritannien 
1993. Rapporten fokuserade kring problemen med bibliotekens service till studenterna, men tog även upp 
frågor kring IT-utvecklingens betydelse för biblioteken. Rapporten heter Joint Funding Council’s 
Libraries Review Group: Report (The Follett Report), Bristol (1993), 
http://www.ukoln.ac.uk/services/papers/follett/report. 
31 Hagerlid (1996), s. 9. 
32 Hagerlid (1996), s. 23 ff, citatet s. 28. 
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och medförfattare genom att bygga upp personliga, elektroniska textarkiv och skapa egna 
versioner av verk som inte har en given struktur.33 

Citatet visar på en omvälvning av hela det vetenskapliga publiceringssystemet, där 
högskolebiblioteken har en viktig förmedlande roll. Hagerlid skriver att det pågår en 
internationell diskussion kring det vetenskapliga publiceringssystemet och presenterar 
två framtidsscenarier som målats upp av en amerikansk arbetsgrupp. I det ena 
överlever varken bibliotek eller förlag i nuvarande skepnader. I det andra sker 
däremot en mer gradvis övergång där bibliotek och förlag har kvar sina gamla roller 
men börjar samarbeta alltmer på grund av teknikutvecklingen.34 För bibliotekens 
vidkommande sammanfattar Hagerlid så här: 

Vilken utveckling vi än får, så utför bibliotek och bibliotekarier idag vissa centrala uppgifter 
som även behöver utföras i en elektronisk miljö och än mer i en miljö som rymmer såväl 
elektroniskt publicerat som tryckt material. Dessa uppgifter kan kortfattat beskrivas som att 
organisera tillgången till information utifrån användarnas behov.35 

Liknande tankar har David Seaman, som arbetar vid The Electronic Text Center vid 
the University of Virginia. Seaman delar med sig av sina erfarenheter av det digitala 
biblioteket och konstaterar att bibliotekens uppgifter nu egentligen bara är att göra 
vad de alltid har gjort: ”In short, we have done – in a new medium and for a greatly 
expanded audience – all the things that a good library, traditionally, has prided itself 
on doing.”36 Frågan är då om man kan säga att biblioteken i den elektroniska eran 
fortsätter att göra vad man alltid har gjort eller om elektronisk publicering och 
distribution leder till mer djupgående förändringar i publiceringssystemet. 

Sven Nilsson pekar i artikeln ”Framtidens bibliotek” på att förändringarna kan bli 
omvälvande: ”Elektroniska media medför med nödvändighet en omprövning av 
bibliotekens strategier, inte bara för förvärv utan också för hur man ser på biblioteket 
som institution och organisation.” Han säger vidare att biblioteken alltid har 
utvecklats ur det omgivande samhället och att IT-utvecklingen nu gör att biblioteken 
tvingas omdefiniera sin verksamhet.37 

 
33 Hagerlid (1996), s. 28. 
34 Hagerlid (1996), s. 31 f. 
35 Hagerlid (1996), s. 32. 
36 Seaman, David, ”Digital Libraries in the New Millenium: Partners, Publishers, and Pitfalls”, Electronic 
Publishing ’99. Redefining the Information Chain – New Ways and Voices. Proceedings of an ICCC/IFIP 
Conference held at the University of Karlskrona/Ronneby, Ronneby, Sweden, 10–12 May 1999, ed. by 
John W. T. Smith, Anders Ardö, Peter Linde, Washington 1999, s. 19. 
37 Nilsson, Sven, ”Framtidens bibliotek” [svensk översättning av engelsk artikel i Scandinavian Public 
Library Quarterly 33(2000):1], http://www.futurum.polyvalent.se/splq.htm (hämtad 2001-03-31). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Bibliotekets traditionella uppgifter brukar inom ämnet biblioteks- och informa-
tionsvetenskap beskrivas som att samla, ordna, bevara och tillgängliggöra 
information. Men anledningen till att biblioteket har dessa uppgifter är att det är en 
viktig distributör i publiceringssystemet. När nu olika forskare har visat att 
elektronisk publicering och distribution påverkar alla aktörer i publicerings-systemet 
är det relevant att också ställa sig frågan vad det innebär för bibliotekens del och hur 
uppgifterna förändras. 

Inom ämnet litteratursociologi har man länge arbetat med olika modeller för att 
studera den så kallade litterära processen eller det litterära systemet. Jag kommer i 
den här uppsatsen därför att ta hjälp av det litteratursociologiska perspektivet för att 
diskutera kring frågan hur elektronisk publicering och distribution påverkar 
bibliotekens verksamhet. 

Litteratursociologin är i Sverige en väl etablerad gren av ämnet 
litteraturvetenskap och har även internationella motsvarigheter.38 Svedjedal skriver att 
litteratursociologins forskningsområde är ”att analysera produktion, distribution och 
konsumtion av litteratur”. Den har hämtat modeller och inspiration från andra 
vetenskaper, men har även utvecklat en egen teoribildning. Forskningsperspektivet är 
ganska allmänt och Svedjedal föreslår därför preciseringen ”en strävan att 
systematiskt analysera relationerna mellan skönlitteratur och samhälle”. Han delar 
sedan upp detta i de tre underområdena ”Samhället i litteraturen”, ”Litteraturen i 
samhället” och Litteratursamhället”.39 Det sistnämnda förklaras som studier av 
”litteraturens yttre villkor, alltså bokmarknadens utveckling, författarnas försörjning, 
förlags- och bibliotekshistoria m.m.”. Ett viktigt syfte med en litteratursociologisk 
undersökning är att koppla frågorna om litteraturens yttre villkor till de skönlitterära 
verkens strukturer.40 Man kan dock konstatera att långtifrån all litteratursociologisk 
forskning som bedrivs uppfyller dessa krav, vilket min undersökning inte heller 
kommer att göra eftersom jag nöjer mig med att studera litteraturens yttre villkor 
genom att undersöka hur bibliotekens roll har förändrats. Skönlitteratur, facklitteratur 
och framför allt vetenskaplig litteratur framställs dessutom under olika betingelser, 
och jag kommer i denna undersökning inte att gå närmare in på de olika 

 
38 Om litteratursociologins framväxt nationellt och internationellt kan man läsa i antologin 
Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Lars Furuland & Johan Svedjedal, Lund 1997. 
Om Furuland s. 15. 
39 Svedjedal, Johan, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden”, Om litteratursociologins framväxt nationellt och internationellt kan man läsa i antologin 
Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Lars Furuland & Johan Svedjedal, Lund 1997, 
s. 72 ff, citaten s. 72. 
40 Svedjedal (1997), s. 74, citatet s. 74. 
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förutsättningar som styr tillkomsten av de olika litteraturtyperna, utan nöjer mig med 
att konstatera att de alla möts i den miljö som biblioteket utgör. Jag väljer också att 
använda en mer neutral term än den litterära processen, nämligen 
publiceringssystemet, och kommer att studera biblioteken som en del i det systemet. 

Den litteratursociologiska modell som jag kommer att utgå ifrån i undersökningen 
har utformats av Johan Svedjedal, men inledningsvis presenterar jag en annan 
litteratursociologisk modell av Lars Furuland. Furuland, som 1965 grundade 
Avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 
publicerade 1970 en modell över den litterära processen för ”att belysa hur 
litteraturen som institution och process fungerar i de nordiska länderna”. Den visar 
”verkets väg från författaren via förläggaren och olika förmedlare (bokhandlare, 
bibliotekarier m.fl.) till läsaren”. I modellen kan man urskilja tre huvudled, nämligen 
produktionen, distributionen och konsumtionen.41 Huvudströmmarna i processen 
är att författaren erbjuder sitt manuskript till ett förlag. Om författaren får 
manuskriptet antaget så tar förlagets arbete med texten vid. När det redaktionella 
arbetet och den tekniska framställningen är avslutad är det dags för distributionen. 
Furuland skiljer i modellen på ”övervägande kommersiell” respektive ”mindre 
kommersiellt betonad” distribution. Den förra sker genom exempelvis förlag, 
kommersiella distributörer, bokhandel, datornät och den senare genom bibliotek, 
skolor, universitet och folkbildningsinstitutioner. En åtskillnad görs även mellan passiv 
respektive aktiv konsumtion. Att köpa eller låna en bok är t.ex. inte detsamma som 
att texten verkligen blir läst. Parallellt med att ett verk förs igenom den litterära 
processen sker inplacering i olika värdesystem, genom exempelvis recensioner, 
reklamkampanjer och bokurval för bibliotek, universitet och skola. Det är viktigt att 
komma ihåg att många strömmar även kan gå längs andra banor än de som visas i 
modellen. Förläggaren kan t.ex. aktivt söka lämpliga författare, särskilt när det gäller 
utgivning av facklitteratur. Vägen genom den litterära processen kan också vara 
ganska snårig och därför har många författare provat på alternativa publiceringssätt 
för att komma förbi några av hindren. Exempel är alternativa förlag, egenpublicering 
och bokmaskiner, där man ibland har utnyttjat några av de traditionella 
distributionskanalerna, som bokhandel och bibliotek, eller valt att även sköta 
distributionen själv. Under 90-talet har Internet blivit ett alternativ för publicering av 
texter vid sidan av de traditionella kanalerna. Furuland påpekar också att skola och 

 
41 Furuland, Lars, ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält”, 
Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, red. Lars Furuland & Johan Svedjedal, Lund 1997, 
s. 38 (båda citaten). 
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bibliotek, som ofta har byggt upp egna distributionsvägar, är viktiga för den totala 
bokdistributionen och bokkonsumtionen i vårt land.42 

Men en förändrad värld kräver nya modeller påstår Svedjedal i artikeln ”Bortom 
bokkedjan. Bokmarknadens funktioner – en ny modell och några exempel”, där han 
skriver att Internet är ”det medium som nu är på väg att ändra villkoren för 
bokvärlden på ett kanske mer genomgripande sätt än något massmedium under vårt 
sekel”. Den digitala utvecklingen påverkar hela bokbranschen på ett omvälvande sätt 
så att ”gränserna mellan bokmarknadens yrkesgrupper luckras upp så att författare, 
förläggare och distributör ofta tycks vara detsamma” och därför ”krävs nya modeller 
för att beskriva bokens nya värld”. Datoriseringen har medfört så stora förändringar 
att de nya yrkesgrupperna inte kan fångas i gamla modeller.43 

Furulands modell över den litterära processen är en av de modeller som 
Svedjedal utgår ifrån och som enligt hans mening är enkel och tydlig, men inte lämpar 
sig särskilt bra för att beskriva vad de olika yrkeskategorierna verkligen gör.44 
Bokmarknadens framväxt har skett under lång tid och de olika yrkeskategorierna har 
gradvis utkristalliserats. Författare och förlag har producerat böcker som efter 
tillverkningen distribuerats av bokhandel och bibliotek. Men det är inte helt ovanligt 
att man inom olika yrkesområden har utfört likartade arbetsuppgifter. Förläggare har 
exempelvis varit delaktiga i den skapande processen tillsammans med författaren, 
författaren har sålt egna böcker vid uppläsningar etc. Arbetsdelningen har alltså aldrig 
blivit ”fullbordad” och nu 

i den digitala tidsåldern väcker Internet nya problem vid beskrivningen av hur litteratur 
produceras och förmedlas. Vem sätter egentligen texten när en författare lämnar en diskett 
till ett förlag? Vem är förläggare och distributör när ett verk publiceras på en hemsida? Vad 
är egentligen Print On Demand? 

I stället för att, som i tidigare modeller, utgå ifrån en kommunikationsprocess, där de 
olika leden automatiskt följer på varandra föreslår Svedjedal en mer ”övergripande 
analysram” som ska kunna tillämpas på alla delar av bokbranschen och som lyfter 

 
42 Furuland (1997), s. 38–45. 
43 Svedjedal, Johan, ”Bortom bokkedjan. Bokmarknadens funktioner – en ny modell och några exempel”, 
Tidskrift för litteraturvetenskap 28(1999):3–4, s. 4 ff, citaten s. 3 och s. 4. Modellen finns även i 
Svedjedal, Johan, ”Busy Being Born or Busy Dying? A new model for describing literary professions”, 
The Literary Web. Literature and publishing in the sociology of literature (2000), s. 93–132. 
44 Svedjedal börjar med att presentera Furulands modell (publicerad 1970) som han beskriver som den 
mest omfattande. Sedan tar han upp ”det kommunikativa kretsloppet” som skapats av Robert Darnton 
1982 och främst gäller äldre tiders bokmarknad. Thomas R. Adams och Nicholas Barker har skapade en 
tredje modell, ”the book cykle”, 1986 med inspiration från Darnton. Denna delas in efter fem 
huvudfunktioner: ”Publication”, ”Manufacture”, ”Distribution”, ”Reception”, ”Survival”. Svedjedal 
(1999), s. 5 f. 
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fram ”de främsta utmärkande funktionerna inom olika delar av branschen”. Den 
digitala utvecklingen gör det lättare att kombinera olika funktioner på nya sätt, vilket 
kan leda till att nya yrkesgrupper framträder.45 Nedan presenteras huvudfunktionerna 
i modellen: 

1. Skapande 
Idé 
Finansiering och skrivande 
Författande 
Omarbetningar 

2. Urval (pre-publicering) 
Antagning 
Förslag till ändringar 

3. Redigering 
Accidentalier (stavning, interpunktion) 
Substantieller (struktur, ordval, innehåll) 

4. Korrekturläsning 

5. Tillverkning 
Formgivning 
Sättning 
Programmering 
Tryckning 
Bindning 

6. Finansiering av publicering 

 

7. Marknadsföring (pre-publicering) 
Insäljning 

8. Publicering 

9. Marknadsföring (post-publicering) 
Skyltning 
Annonsering 
Personlig försäljning 
Försäljning per post 
Rabatter 

10. Urval och värdering (post-
publicering) 

Konsekration 
Kanonisering 

11. Informationssökning 
Användarens egen 
Personalstödd 

12. Akivering 
Kortsiktig 
Långsiktig46 

 

Modellen visar de viktigaste funktionerna i bokbranschen och kan enligt Svedjedal 
användas både för att studera traditionell publicering och publicering av elektroniska 
texter på Internet. 

Ett litterärt verk skapas ofta i samverkan mellan författare och förläggare. Hit hör 
huvudfunktionerna idé, finansiering och skrivande, författande samt omarbetningar. 
Det huvudsakliga arbetet görs av författaren. 

 
45 Svedjedal (1999), s. 5–11, samtliga citat s. 8. 
46 Svedjedal (1999), s. 11. Innehållet i parenteser vid Redigering har hämtats från s. 9. Siffrorna är mina 
egna. 
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Förläggaren gör sedan ett urval i samband med antagning av manuskriptet och 
kommer med förslag till ändringar. Redigering och korrekturläsning görs vidare av 
förlagsredaktör i samråd med författaren. 

Tillverkningen, dvs. formgivning, sättning, programmering, tryckning och 
bindning, görs av författare, förläggare, tryckare och bindare. Författaren gör en del 
av sättningen genom att lämna manuset på diskett. 

Finansiering av publiceringen och marknadsföring (insäljning till grossister 
och distributörer) görs av förläggaren eller i vissa fall av författaren själv 
(egenpublicering). 

Publiceringen innebär inte bara att tillverkningen är avslutad utan även att verket 
görs känt för publiken. Detta sköts, förutom av förläggaren, av grossister, 
bokhandlare, bokklubbar, kritiker och bibliotek. 

Efter publiceringen tar distributörer, som bokhandlare och bokklubbar, över det 
mesta av marknadsföringen. Men även kritiker och bibliotek har en viktig roll. 

Urval och värdering är något som görs av alla inblandade aktörer och innebär 
att ett verk bedöms på olika sätt, t.ex. av författaren själv som bestämmer sig för att 
ge ut verket, förläggare, kritiker, bokklubbar, bibliotek, skolor och universitet. 
Denna värdering brukar på kort sikt kallas konsekration och på längre sikt 
kanonisering. 

Ett publicerat verk kan återfinnas vid informationssökning med hjälp av 
bibliografisk information. Sådan finns i bokhandelns lagerkataloger och i bibliografier, 
kataloger och bibliografiska databaser på biblioteken. Tidigare var det vanligast att 
all informationssökning skedde på biblioteken, men numera blir det allt vanligare att 
användaren via Internet får direkt tillgång till sådan information utan att besöka 
biblioteket. 

Arkivering görs slutligen av förlag, bokhandlare, bokklubbar och framför allt 
bibliotek, särskilt när det gäller arkivering på lång sikt.47 

Man kan göra en grov uppdelning och säga att förläggarna traditionellt sett har 
varit delaktiga i de åtta första funktionerna och biblioteken i de fem sista, 
publicering, marknadsföring, urval och värdering, informationssökning och 
arkivering. Den elektroniska publiceringen och distributionen ger nu möjligheter till 
olika kombinationer av funktioner och Svedjedal ger i sin artikel några konkreta 
exempel på hur olika kombinationer gestaltar sig i t.ex. internetbokhandeln 
Amazon.com och den icke-kommersiella nätplatsen Novell på nätet.48 

 
47 Beskrivningen av funktionerna utgår ifrån Svedjedal (1999), s. 9 ff. 
48 Svedjedal (1999), s. 11–16. 
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Att använda en modell av det här slaget har både för- och nackdelar, eftersom 
kategorierna i modellen både vidgar och begränsar seendet. I det här fallet kan de 
enskilda funktionerna hjälpa mig att se vilka olika arbetsuppgifter som är nödvändiga 
för att föra kvalitetssäkrad information från en producent till en konsument. Jag 
kommer i undersökningen att utgå från biblioteket som institution och disponera 
undersökningsresultaten med hjälp av de olika funktionerna, trots att jag naturligtvis 
är medveten om att olika bibliotek i verkligheten skiljer sig från varandra. Under 
varje funktion tar jag alltså upp främst upp vad informanterna har sagt, vilket utgörs 
både av faktauppgifter och olika åsikter. Jag kompletterar även med material från 
bibliotekens webbplatser samt dokument som jag har fått ifrån informanterna. 
Undersökningen innehåller således en blandning av konkreta projekt och 
informanternas visioner om en framtida utveckling för det egna biblioteket och 
biblioteken i allmänhet. 

Metod, material och urval 
För att undersöka hur elektronisk publicering och distribution har påverkat 
forskningsbibliotekens verksamhet har jag främst valt att göra intervjuer med 
verksamma bibliotekarier. Utvecklingen inom området går fort samtidigt som många 
komplicerade frågor ännu är olösta, vilket gör det svårt att fixera ett antal fasta frågor 
i t.ex. en enkätundersökning. 

För intervjuundersökningen utvaldes tre olika universitets- och högskolebibliotek. 
Tre bibliotek föreföll vara ett hanterbart antal eftersom jag ville intervjua flera 
personer vid varje bibliotek för att få lite olika perspektiv på verksamheten vid just 
det biblioteket. De tre biblioteken är Ultunabiblioteket vid Sveriges 
lantbruksuniversitet, Stockholms universitetsbibliotek och Biblioteket vid högskolan 
Dalarna. Ultunabiblioteket och Stockholms universitetsbibliotek valdes eftersom de 
är två stora forskningsbibliotek med olika projekt kring elektronisk publicering. 
Biblioteket vid Högskolan Dalarna valde jag eftersom jag även ville få reda på hur 
man tänker kring dessa frågor på ett mindre bibliotek. 

Vid varje bibliotek har jag intervjuat tre personer. Urvalet av intervjupersoner 
gjordes på olika sätt. Några namn kände jag till via litteratur och andra har jag fått 
tips om när jag har kontaktat en första person på biblioteket. Informanterna vid 
Ultunabiblioteket är Eva Söderbaum (förste bibliotekarie och chef för Avd. för 
insamling och dokumentation), Staffan Parnell (förste bibliotekarie och ansvarig för 
utvecklingsarbete inom elektronisk publicering) och Jan Hagerlid (överbibliotekarie). 
Informanterna vid Stockholms universitetsbibliotek är Camilla Smith (bibliotekarie, 
sitter med i bibliotekets ”e-boksgrupp”, arbetar som webbredaktör), Gunnar Sahlin 
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(överbibliotekarie) och Christine Lindmark (bibliotekarie och lånechef, delansvarig 
för kurslitteraturdatabasen Kursnätet). Informanterna vid Biblioteket vid Högskolan 
Dalarna är Sven-Erik Olsson (bibliotekarie, Falun), Kurt Byström (bibliotekarie, 
Falun) och Hans Danelid (bibliotekarie och platsansvarig, Borlänge)49. Jag 
kontaktade varje informant per e-post för att fråga om de ville delta i 
undersökningen. Samtliga tillfrågade svarade ja. Tidbokningen gick mycket smidigt 
och alla informerades om och accepterade att bli inspelade på band. Några dagar 
före varje intervju skickade jag via e-post de övergripande intervjufrågorna för att de 
skulle kunna fundera kring dem i förväg. Samtliga informanter var intresserade och 
mycket tillmötesgående under intervjuerna, som utgick ifrån mina frågor, men till 
största delen var öppna och ostrukturerade. Intervjuerna gjordes på respektive 
bibliotek under februari månad 2001. Utifrån inspelningarna har jag sedan gjort 
fullständiga utskrifter.50 Intervjuerna har sedan i några fall kompletteras med e-
postförfrågningar. 

Jag har medvetet sökt efter personer med kunskap om och intresse för ämnet 
eftersom jag ansåg att de skulle ha mer att bidra med. Ett syfte med 
intervjuundersökningen var också att låta informanterna själva ta upp vad de anser är 
de viktigaste förändringarna och därför är intervjufrågorna av övergripande karaktär. 
(Se bilaga 1.) Intervjuerna blev också helt olika varandra och har handlat om en 
mängd olika saker i anslutning till elektronisk publicering, även om jag till viss del 
försökte leda in samtalet på några återkommande ämnen. I intervjuundersökningen 
har jag varken strävat efter att ge en heltäckande bild av de aktuella biblioteken eller 
att fokusera på vad respektive bibliotekarie har sagt i sin helhet. Syftet har i stället 
varit att försöka spåra olika övergripande tendenser. 

Trots att intervjumaterialet är omfattande ger det inte alltid fullständig information 
om varje enskilt projekt eller enskild fråga och därför har jag i vissa fall skickat 
kompletterande frågor till informanterna eller kompletterat med ytterligare material 
från respektive bibliotek. Verksamhetsplaner för Biblioteket vid Högskolan Dalarna 
och Ultunabiblioteket fick jag av Kurt Byström respektive Jan Hagerlid i samband 
med intervjuerna.51 Kompletterande information om biblioteken, om olika projekt 

 
49 När jag gjorde mina intervjuer utgjorde biblioteken i Falun och Borlänge en enhet, men från och med 1 
mars 2001 är de separata enheter. Danelid, e-brev 2001-04-09. 
50 Jag har haft vissa problem att höra enstaka ord på bandinspelningarna, men det är inget jag anser har 
påverkat undersökningsresultatet. 
51 Dessa dokument är Byström, Kurt & Danelid, Hans, Utvecklingsplan för biblioteksverksamheten 
2000–2005, Högskolan Dalarna, Biblioteksnämnden, 2000-06-19 och Hagerlid, Jan, Verksamhetsplan för 
SLU-biblioteken år 2001, 2000-10-31. 
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etc. har jag hämtat på respektive biblioteks webbsida. Via SLU-bibliotekens 
webbplats fick jag bl.a. tillgång till en förstudie angående elektronisk publicering.52 

För att vidga perspektiven och har jag också kunnat – tack vare bidrag från 
BIBSAM – delta i den nordiska konferensen ”Tillsammans eller var för sig – i vilken 
katalog hör posten hemma?” som anordnades av NVBF (Nordiska vetenskapliga 
biblioteksföreningars förbund) den 19–20 april 2001 på Djurönäsets kursgård 
utanför Stockholm. Konferensen tog upp frågor kring hur biblioteken ska ta hand om 
elektroniska publikationer och resurser alltifrån lokal till nationell och global nivå. 

 
52 EPSILON. Elektronisk Publicering av SLU-materIaL ON-demand. En förstudie, PUB2000, Uppsala 
1999-05-17, http://www.bib.slu.se/stp/pub2000. 
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Undersökning 

Detta kapitel, som utgör själva undersökningen, inleds med en kort beskrivning av 
biblioteken där informanterna arbetar och därefter presenteras undersök-
ningsresultaten. 

SLU-biblioteken 
SLU-biblioteken, som finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), består av flera 
enheter som är lokaliserade på orterna Alnarp, Skara, Skinnskatteberg, Umeå och 
Uppsala. SLU-biblioteken fungerar som ansvarsbibliotek för ämnesområdena 
lantbruk, skogsbruk, veterinärmedicin och miljövård. Ultunabiblioteket, där 
informanterna arbetar, är en av de sex enheter som finns i Uppsala.53 Där finns ca 40 
anställda av totalt 70 stycken inom hela biblioteksorganisationen.54 Aktuella projekt 
vid SLU-biblioteken är t.ex. fulltextdatabasen VäxtEko som funnits sedan 1993 och 
innehåller litteratur inom områdena ekologiskt odling, växtnäring och växtskydd samt 
projekt för elektronisk publicering av avhandlingar, rapporter och examensarbeten.55 

Stockholms universitetsbibliotek 
Stockholms universitetsbibliotek, som har 130 anställda, består av ett huvudbibliotek 
och tretton filialer.56 Stockholms universitetsbibliotek är ansvarsbibliotek för 
ämnesområdena juridik samt psykologi, pedagogik och folkbildningsforskning. 
Projekt pågår med att bygga upp ämnesportaler med kvalitetsgranskade källor inom 
dessa ämnesområden. Portalen Rättskällan, för juridik, öppnades i februari 2001.57 
Aktuella projekt är Lärandets galleria, ett så kallat learning center samt projekt för 

 
53 Adefjord, Håkan, SLU-biblioteken, www.bib.slu.se/bibliotek/index.html?print=1, senast uppdaterad 
2001-02-09, (hämtad 2001-03-19). 
54 Parnell, e-brev 2001-05-03. 
55 Hagerlid, Jan, Verksamhetsplan för SLU-biblioteken år 2001 (2000), s. 2 f och Gröntoft, Magnus & 
Ekström, Ulla, Om VäxtEko, Alnarp den 15 sept 2000, http://sll.bibul.slu.se/omsvl.htm (hämtad 2001-03-
26). 
56 Enarsson, Eva, Stockholms universitetsbibliotek – där frågorna möter svaren!, senast uppdaterad 2000-
11-24, www.sub.su.se/bibliotek/ombibl.htm (hämtad 2001-03-19) och Enarsson, Eva, Huvudbibliotek , 
senast uppdaterad 2001-03-09, www.sub.su.se/bibliotek/huvudbibliotek.htm (hämtad 2001-03-19). 
57 Lilie Bauer, Gunilla, Det virtuella biblioteket. Delprojekt 6: Ansvarsbiblioteksportaler , senast 
uppdaterad 2001-02-26, www.sub.su.se/bibliotek/projdvb6.htm (hämtad 2001-03-19). 
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fulltextpublicering av kurslitteratur i databasen Kursnätet och av universitetets 
doktorsavhandlingar.58 

Biblioteket vid Högskolan Dalarna 
Högskolan Dalarna har två enheter i orterna Falun och Borlänge. Ämnesinriktningen i 
Falun är lärarutbildning, vård och omsorg, humaniora, språk och media och i 
Borlänge teknik och samhällsvetenskap. Utbildning inom skogs- och träteknik finns 
vid före detta skogshögskolan i Garpenberg.59 Högskolan har expanderat kraftigt 
under 1990-talet och arbetar för närvarande med ett projekt för att bli 
Dalauniversitetet år 2005.60 Biblioteket är, liksom högskolan, lokaliserad på två 
större enheter i Falun respektive Borlänge. Biblioteket i Falun har knappt fem 
bibliotekarietjänster och i Borlänge finns tre bibliotekarier.61 En mindre enhet finns i 
Garpenberg, med knappt en tjänst. Biblioteken i både Falun och Borlänge har behov 
av nya lokaler och sådana planeras.62 Från och med 1 mars 2001 är biblioteken i 
Falun och Borlänge separata enheter.63 Ingen elektronisk publicering finns för 
närvarande. Vid biblioteket i Borlänge arbetar man dock med ett projekt med 
elektronisk publicering av examensarbeten och forskningsrapporter.64 

Funktioner på bokmarknaden 
I följande avsnitt presenteras och analyseras undersökningsresultaten utifrån de 
bokmarknadsfunktioner som presenterades i inledningens teoriavsnitt. Jag har slagit 
ihop funktionerna redigering och korrekturläsning samt marknadsföring (pre-
publicering) och marknadsföring (post-publicering). 

Skapande 
Skapande innehåller delfunktionerna idé, finansiering av skrivande, författande 
och omarbetningar och är den funktion man starkast förknippar med författaren till 
en text och även med förläggare och/eller redaktörer som har mer eller mindre stort 

 
58 Lilie Bauer, Gunilla, Lärandets galleria, senast uppdaterad 2001-03-07, 
www.sub.su.se/bibliotek/projlrc.htm (hämtad 2001-03-19) samt Lilie Bauer, Gunilla, Det virtuella 
biblioteket. Delprojekt 4: Fulltextpublicering, senast uppdaterad 2001-03-07, 
http://www.sub.su.se/bibliotek/projdvb4.htm (hämtad 2001-03-19). 
59 Campus Garpenberg, uppdaterad 2001-04-13, http://www.garpenbergs-utv.se/index.htm. 
60 Forskningsstrategi för Högskolan Dalarna 2000–2004 – fastställd av högskolestyrelsen 1999-12-09, 
http://www.du.se/policies/forskstrat_bil1.PDF (hämtad 2001-03-25). 
61 Byström, Kurt & Danelid, Hans, Utvecklingsplan för biblioteksverksamheten 2000–2005, Högskolan 
Dalarna, Biblioteksnämnden, 2000-06-19, Bilaga 2, s. 4. 
62 Byström & Danelid (2000), Bilaga 1, s. 1. 
63 Danelid, e-brev 2001-04-09. 
64 Danelid, intervju 2001-02-21. 
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inflytande över den skönlitterära eller facklitterära textens utformning. Vetenskapliga 
texter tillkommer under lite andra betingelser. De är resultaten av omfattande 
forskningsarbete, har ofta bearbetats efter synpunkter från handledare och kolleger 
och är utformade enligt vissa regler. Detsamma gäller i princip även för vetenskapliga 
mindre arbeten som uppsatser, rapporter och liknande. 

Skrivmöjligheter för studenter, lärare och forskare 
Det framkommer på flera sätt att biblioteken bygger miljöer som ger studenter, lärare 
och forskare förutsättningar att skapa egna, främst vetenskapliga och facklitterära, 
texter. I utvecklingsplanen för biblioteksverksamheten vid Högskolan Dalarna finns 
t.ex. två framtidsvisioner för år 2005, där biblioteket inte längre är ett ställe där man 
enbart lånar och/eller läser böcker utan har många fler funktioner inbyggda i 
verksamheten. Biblioteket har blivit ett ”learning resource center”, en arbetsplats med 
möjlighet för studenterna att själva producera eget material tack vare 
datorarbetsplatser med ordbehandlings- och layoutprogram.65 Ett liknande projekt är 
”Lärandets galleria. Resurscentrum för information och lärande vid Stockholms 
universitet”, som är ett universitetsgemensamt projekt där bl.a. biblioteket är med. 
Den fysiska delen av Lärandets galleria ska ha sitt centrum i universitetsbiblioteket, 
där det bl.a. ska finnas datorer utrustade med program och 
kommunikationsmöjligheter som ger möjlighet till grafisk framställning och 
multimediaproduktion så att studenterna kan skriva uppsatser och lärarna kan 
producera läromedel.66 Även Jan Hagerlid, överbibliotekarie vid SLU-biblioteken, 
tar upp att utvecklingen går mot att biblioteket blir en arbetsplats för studenter och 
forskare.67 

Man kan också skönja en ambition att förutom att hjälpa studenterna i 
informationssökningsprocessen även hjälpa dem i skrivprocessen. I 
verksamhetsplanen för biblioteket vid Högskolan Dalarna står att man bör hjälpa 
studenterna i hela lärandeprocessen: 

Studenten bör kunna få assistans med allt sådant som kan underlätta studier och 
uppsatsskrivande. Det kan t ex röra studieteknik och studiestrategi eller att under 
uppsatsskrivandet få hjälp med disposition, språk och struktur, referenser, notapparat osv. 
Här kan nya samverkansformer mellan bibliotekarier och lärare utvecklas.68 

 
65 Byström & Danelid (2000), Bilaga 3, s. 1 f. 
66 Lilie Bauer, Gunilla, Projekt ”Lärandets galleria”. Resurscentrum för information och lärande vid 
Stockholms universitet, 2001-01-16, http://www.pu.su.se/lrc/dokument/lrc_projektbeskrivning.pdf 
(hämtad 2001-04-13). Överbibliotekarie Gunnar Sahlin ingår i styrgruppen och bibliotekarien Gunilla Lilie 
Bauer är projektledare. 
67 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
68 Byström & Danelid (2000), s. 5. 
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Detta stöd kan alltså med fördel utformas av bibliotekarier tillsammans med lärare, 
vilket även Sven-Erik Olsson vid Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun framhåller.69 
SLU-biblioteken har skapat ett webbaserade kursmaterial ”Söka Samla Skriva”, 
som behandlar både informationssöknings- och skrivprocessen och hur man skriver 
olika texttyper och ”följer processen i arbetet med att förfärdiga en tidskriftsartikel, 
rapport eller ett examensarbete”.70 

Den hjälp som biblioteken i de här fallen erbjuder handlar förstås inte om att vara 
medskapande i en skönlitterär process, men ändå om att ge stöd och information i 
den skapande process som trots allt krävs även för att skriva uppsatser, 
vetenskapliga arbeten, läroböcker etc. 

Biblioteken skapar informationssökningsguider och ämnesportaler 
Biblioteken skapar också egna texter. Förutom allmän information om öppettider 
etc., som tidigare har funnits i broschyrer och liknande, så kan man på många 
biblioteks webbsidor se en ökning av texter om informationssökning och 
informationskompetens. Det är i dag vanligt att de större biblioteken har egna 
informationssöknings- och ämnesguider som skrivits för att hjälpa användarna att 
hitta information. Elektronisk publicering och det överflöd av texter som det innebär 
har här både skapat ett behov hos bibliotekets målgrupp att få den här typen av 
information och gjort det lättare för biblioteken att själva på ett enkelt sätt publicera 
denna information. SLU-biblioteken har t.ex. utarbetat det ovan nämnda 
kursmaterialet ”Söka Samla Skriva”. Stockholms universitetsbibliotek har flera olika 
webbaserade sökguider, där användarna kan läsa om alltifrån olika källor till behovet 
av kritisk värdering av de källor man finner samt specialguider i olika ämnen.71 
Biblioteket vid Högskolan Dalarna har ganska enkla ämnesindelade resurser och när 
det gäller informationskompetens länkar man till sidor vid Lunds 
universitetsbibliotek.72 Om de ämnesindelade resurserna säger Kurt Byström, vid 
Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun, att de är praktiska att använda vid 
undervisningen och att det är ”lagom pedagogiskt att ha lite resurser samlade inom ett 
visst ämnesområde”, men att ambitionerna inte är större än så.73 

 
69 Olsson, intervju 2001-02-21. 
70 Danielsson, Monica, Söka Samla Skriva, senast uppdaterad 2000-10-20, 
http://www.bib.slu.se/kurser/sss-proj/mall.html (hämtad 2001-03-25). 
71 Nyman, Inga, Sök information, senast uppdaterad 2001-03-08, 
http://www.sub.su.se/sok/guider/allmguid/sokguiden.htm (hämtad 2001-03-26). 
72 Danelid, Hans, Ämnesindelade resurser , senast uppdaterad 2000-11-28, 
http://www.du.se/bibliotek/lankar/amnesvis.html (hämtad 2001-04-13). 
73 Byström, intervju 2001-02-21. 
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De svenska biblioteken skapar också mer fullständiga ämnesportaler på nationell 
nivå. Stockholms universitetsbibliotek bygger upp nationella 
ansvarsbiblioteksportaler för sina ämnen, t.ex. Rättskällan inom juridik.74 Byström 
berättar att han är delaktig i bevakningen av religion i ämnesportalen för humaniora 
Agora, som finns vid Uppsala universitetsbibliotek.75 SLU-biblioteken skapar 
tillsammans med övriga nordiska bibliotek inom samma ämnesområde NOVAGate, 
som är ett antal utvalda Internetresurser. SLU-biblioteken samlar också 
Internetresurser i ett eget referensbibliotek som heter e-ref.76 Biblioteken skapar här 
ett sammanhang dit de kan länka de resurser de väljer ut och skriver korta 
”innehållsdeklarationer” om vad resurserna innehåller. Samlingarna blir en sorts 
kommenterade bibliografier, med direkt tillgång till fulltexten. 

De nya tekniska möjligheterna gör det möjligt att skapa elektroniska dokument 
som finns tillgängliga för användare på olika sätt, säger Camilla Smith vid Stockholms 
universitetsbibliotek: ”i olika format så att en synskadad skulle kunna få den uppläst 
och andra kan läsa med stora tecken, för den som har svårt att läsa, man behöver 
inte ha bilder eller så kan man utöka texten med bilder och ljud och göra den 
interaktiv, man kan göra den tilltalande för dem som har svårt att läsa, som inte vill 
läsa över huvud taget osv.” Smith tar också upp vad hon kallar för kontextualisering, 
och förklarar det som att man kan levandegöra en text genom att lägga in länkar till 
bibliografier, recensioner, informationsmaterial m.m. direkt i texten. Detta kommer 
förstås att kosta pengar och kommersiella aktörer kommer inte att göra detta gratis. 
Därför är det viktigt att biblioteken deltar här, vilket de naturligtvis kommer att göra, 
säger Smith.77 Här finns således många olika möjligheter som biblioteken kan utnyttja 
för att målgruppsanpassa information och genom sammankoppling av olika resurser 
skapa ett mervärde. 

Kommentar 
Skapande är en funktion som man i förstone inte förknippar med biblioteket, men 
man kan trots allt se att elektronisk publicering och distribution gör att man på 
biblioteken producerar mer material själva, dels på grund av att det har blivit lättare 
för alla att publicera texter, dels för att bibliotekens användare behöver mer hjälp. I 

 
74 Lilie Bauer, Gunilla, Det virtuella biblioteket. Delprojekt 6: Ansvarsbiblioteksportaler , senast 
uppdaterad 2001-02-26, www.sub.su.se/bibliotek/projdvb6.htm (hämtad 2001-03-19). 
75 Byström, intervju 2001-02-21. 
76 Adefjord, Håkan, Informationssökning, senast uppdaterad 2001-04-03, 
http://www.bib.slu.se/info/index.html?print=1 (hämtad 2001-04-13). 
77 Smith, intervju 2001-02-12. 
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biblioteksmiljön skapas också förutsättningar för studenter, forskare och lärare att 
själva producera texter av olika slag. 

Tekniken gör det också lättare för medier att konvergera och att koppla ihop 
olika resurser för en viss typ av användare. Sådana nätverksbyggen kan skapas av 
bibliotek, och visst sådant arbete görs redan i dag i ämnesguider, portaler etc. Men 
olika mediaproducenter kommer också att i vinstsyfte göra samma sak och kan då 
erbjuda biblioteken produkter som är sammansatta av ord, bild och ljud så att 
biblioteken eventuellt ”köper in sig i hela informationsdomäner”, säger forskaren och 
debattören Sven Nilsson.78 Detta är således en funktion som det finns möjlighet för 
biblioteken att utveckla ännu mer. 

Urval (pre-publicering) 
Urval genom antagning av manuskript och förslag till ändringar är en traditionell 
förlagsuppgift. Förlagen har i sitt urval av vad som ska publiceras – och även i sitt 
fortsatta arbete med texten innan den publiceras – garanterat en viss kvalitet. Genom 
kvalitetsbedömningen och urvalet att publicera något under sitt eget namn har förlaget 
konsekrerat verket, tilldelat det värde.79 Eftersom det inte finns någon grindvakt som 
släpper förbi eller stoppar ett verk när vem som helst kan publicera sitt material 
elektroniskt, sker inte heller någon konsekration vid publiceringen. 

Alternativ publicering – frånvaro av urval 
Hagerlid säger att möjligheten till elektronisk publicering gör att förlagsmodellen 
kommer att få svårigheter. Förlagen har utnyttjat sin monopolsituation genom att 
ständigt öka priserna. När den nya tekniken gör det lättare att publicera artiklar har 
universiteten och forskarna ställt sig frågan om de behöver förlagen eftersom det är 
de själva som skriver, bedömer och läser artiklarna: ”Det förlagen gör är egentligen 
att de ser till att en bedömningsprocess blir av och möjligtvis marknadsför sitt 
varumärke så att säga.”80 Hagerlid tar här upp två viktiga aspekter som har betydelse 
både för att det publicerade ska efterfrågas och förlagen därmed tjäna pengar och 
för forskaren som skrivit artikeln att bli läst av andra forskare, får fler artiklar 
publicerade och nå högre upp i karriären. 

På grund av missnöjet har det uppstått en rad elektroniska preprintarkiv, så 
kallade open archives, där forskarna själva kan publicera sina ännu ej granskade 
forskningsresultat utan inblandning från något förlag. Detta påpekar flera av 

 
78 Enligt Zorn (1998), s. 10. 
79 Svedjedal (1999), s. 10. 
80 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
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informanterna.81 Ett känt exempel är e-printservern i Los Alamos i USA, som 
huvudsakligen har artiklar inom fysikområdet. Där finns både granskade och 
ogranskade artiklar. Författarna skickar själva in sina artiklar samtidigt som de också 
skickar dem till tidskrift för sakkunnighetsbedömning. Om ett manus revideras 
skickas den nya versionen in samtidigt som den gamla artikeln fortfarande finns kvar. 
Ett exempel på en svensk e-print-server är ETAI (Electronic Transactions on 
Artificial Intelligence) vid Linköping University Electronic Press.82 

När alternativa publiceringssätt prövas måste materialet ändå bedömas och ett 
urval ske – av användaren eller biblioteket – på ett annat sätt för att det ska vara 
möjligt att sovra och veta vad som är av hög kvalitet. I förvärvsarbetet har det för 
biblioteken alltid varit viktigt att ha god kännedom om vilka som ansetts vara förlag 
med utgivning av hög kvalitet. Vid förvärv av elektroniskt publicerade texter som inte 
kvalitetssäkrats av redan etablerade förlag måste biblioteket lära sig andra sätt att 
bedöma vad som är av god kvalitet, t.ex. genom att lära känna de nya aktörerna. 
När urvalet före publiceringen försvinner blir också bibliotekens urval av vad som 
ska införlivas i samlingarna allt viktigare som en garanti för god kvalitet. Att bli 
upptagen i en särskild ämnesportal eller liknande kan då innebära en konsekration 
jämförbar med att bli utgiven på ett visst förlag. 

Bibliotekens publiceringsverksamhet 
Bibliotekens publicering av den egna högskolans eller det egna universitetets 
publikationer gäller främst utgivning av t.ex. avhandlingar, rapportserier och 
examensarbeten. Den här sortens utgivning gör att biblioteket inte kan göra ett urval 
av enstaka publikationer. Biblioteken har dock gjort ett urval när det gäller vilka 
publikationstyper man vill satsa på. Hagerlid säger att de på SLU-biblioteken har valt 
att publicera avhandlingar och examensarbeten i första hand ”eftersom det är något 
så när lätt framkomligt och synligt”.83 

Biblioteket vid Högskolan Dalarna har diskuterat eventuell elektronisk 
publicering av examensarbeten och forskningsrapporter: ”Dessa kommer troligen att 
finnas i fulltext (pdf), därutöver listas troligen andra skrifter/bidrag av forskare vid 
högskolan, om dessa kommer att finnas i elektronisk form är mer tveksamt.”84 

 
81 Parnell, intervju 2001-02-06; Söderbaum, intervju 2001-02-06; Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
82 Rabow, Ingegerd, ”Elektronisk publicering både problem och möjligheter. Forskarvärldens ansvar att 
driva utvecklingen åt rätt håll”, Läkartidningen 97(2000):17, http://www.lakartidningen.se/LT/html/e-
publicering.htm (hämtad 2000-05-23). Om arkivet i Los Alamos även http://xxx.lanl.gov och om ETAI 
http://www.etaij.org. 
83 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
84 Danelid, e-brev 2001-05-04. 
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Smith berättar att Stockholms universitetsbibliotek framför allt ska publicera 
avhandlingar elektroniskt. Men publiceringen av avhandlingar är inte 
förlagsverksamhet i traditionell bemärkelse, säger överbibliotekarie Gunnar Sahlin, 
utan det handlar helt enkelt om att synliggöra ”avhandlingslitteraturen som inte någon 
människa vill köpa mer än i två exemplar”. Sahlin säger att biblioteket ”måste ju ändå 
publicera det material som forskare åstadkommer. En avhandling i biologi måste på 
något vis ges ut. Då kommer den så småningom bara att ges ut i digital form”. Han är 
dock tveksam till att publicera uppsatser på webben ”ur kvalitetssynpunkt”.85 
Bibliotekens publiceringsverksamhet handlar alltså mer om ett uppdrag att 
tillgängliggöra den egna organisationens samlade produktion, men Sahlin drar ändå 
gränsen vid uppsatser. Vid utgivning av vetenskapliga texter har också en viss 
kvalitetsgranskning gjorts tidigare under själva forskningsarbetet. 

Vid Stockholms universitetsbibliotek har man även arbetat fram en 
kurslitteraturdatabas, Kursnätet. Christine Lindmark, som är delansvarig för 
projektet, berättar att idén till databasen föddes som ett sätt att förenkla hanteringen 
av kurslistorna som vid terminsstarten kommer från varje institution. Från början var 
den tänkt att användas som ett arbetsredskap för bibliotekarierna som arbetade med 
kurslitteraturen. En naturlig fortsättning på den tanken var att den även skulle kunna 
användas direkt gentemot institutionerna och slutligen att även studenterna skulle 
kunna ha nytta av den. Detta skedde samtidigt som elektronisk fulltextpublicering 
blev alltmer aktuellt och nu fortsätter arbetet med att försöka infoga även 
elektroniska texter i databasen. I Kursnätet kommer man därför att erbjuda lärare 
möjlighet att publicera texter som kompendier, handledningar, artiklar eller någon 
annan form av mindre material som kanske ändras från termin till termin – 
”mellanformer som aldrig kommer fram till bokförlaget”. När det gäller urvalet av vad 
som ska publiceras säger Lindmark att biblioteket ”kan ju inte stoppa en dålig text 
från att vara med och vara kurslitteratur”. Men hon ser också ett möjligt scenario där 
biblioteken kan komma att få betala läraren för att få publicera en text och måste 
biblioteket också få möjlighet att avgöra vad som ska publiceras eller inte. Detta är 
saker som man inte har diskuterat ännu, men Lindmark tillägger att då kanske man 
har kommit så långt att man samarbetar om vad som publiceras.86 I princip är det 
också i Kursnätet fråga om att publicera det som författarna erbjuder. 

 
85 Smith, intervju 2001-02-12; Sahlin, intervju 2001-02-12. 
86 Lindmark, intervju 2001-02-12. 
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Digitalisering av text och kataloger 
På vissa bibliotek pågår digitaliseringsprojekt och där är biblioteken delaktiga i 
urvalet av vad som ska publiceras elektroniskt genom att t.ex. välja ut verk ur äldre 
samlingar. 

SLU-biblioteken har tillsammans med Jordbruksverket en fulltextdatabas inom 
området ekologisk odling som heter VäxtEko. I databasen finns ”rådgivningsmaterial, 
rapporter, forsknings- och försöksresultat, examensarbeten och artiklar”. På 
webbsidan kan man läsa att någon särskild kvalitetsgranskning inte görs vid 
publiceringen i VäxtEko.87 Materialet skannas in eftersom det har varit svårigheter att 
få till stånd ett digitalt flöde, säger Hagerlid. Staffan Parnell vid Ultunabiblioteket 
berättar senare att de tänker försöka använda utgivarnas PDF-filer. Han berättar 
också att urvalet görs ”efter relevans (för basens ämnestäckning)”.88 Ett visst urval 
görs alltså. 

Smith berättar att Stockholms universitetsbibliotek funderar på att digitalisera 
kända verk ur sin raritetskammare ”för att tillgängliggöra samlingen, för att skapa ett 
intresse och kunskap om våra samlingar”. Även digitalisering av äldre kataloger som 
Kungliga vetenskapsakademiens katalog är aktuell.89 Sahlin säger att digitaliseringen 
är viktig: ”Ett problem är ju att vi har väldigt mycket material som inte är inlagt i vår 
digitala katalog. Och det materialet är dött därför att den enskilde studenten går inte 
till kortkatalogen.”90 Det huvudsakliga syftet med digitaliseringen är att tillgängliggöra 
vad man bedömer vara intressanta verk och viktiga kataloger. Man tilldelar verken 
ett värde som gör dem intressanta att publicera elektroniskt. 

Genom att biblioteken efterfrågar avtal för elektroniska texter hos förlagen blir de 
också delaktiga i vilka texter som förlagen digitaliserar och publicerar. Lindmark 
säger angående Kursnätet att ”just nu är förlagen inte speciellt aktiva, men de blir nog 
tvungna att bli det när vi börjar efterfråga den här typen av avtal”.91 Hagerlid säger att 
han kan se ett behov av elektronisk kurslitteratur och påpekar att det är ”ett lite 
knöligt område”, men ”skulle man få till stånd några vettiga avtal med 
läromedelsförlag, javisst”.92 

Men att biblioteken tar på sig en producentroll och är pådrivande i olika 
digitaliseringsprojekt kan bemötas med motstånd från andra producenter. 
Stockholms universitetsbibliotek har i ett projekt med elektronisk kurslitteratur i 

 
87 Gröntoft & Ekström (2000). 
88 Hagerlid, intervju 2001-02-13; Parnell, e-brev 2001-05-03. 
89 Smith, intervju 2001-02-12. 
90 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
91 Lindmark, intervju 2001-02-12. 
92 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
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juridik fått problem med förlagen som själva ville tillgängliggöra texterna elektroniskt 
mot att studenterna betalade direkt till dem, berättar Smith:  

Den här rollen som vi vill påta oss som förlag, att vara producent, tycker andra producenter 
att vi inte har tillräcklig kunskap för. Varför ska vi vara producenter när det finns andra som 
redan har den rollen och gör det tillräckligt bra i dag. Då måste vi motivera varför vi ska 
göra det här. För juridik var det så att man ville tillgängliggöra texterna för juridikstuderande 
på ett annat sätt än i dag därför att de är väldigt många, kurslitteraturen är dyr. Då tänkte 
sig biblioteket att vi börjar med en kurs och så köper vi in de elektroniska rättigheterna, 
licensierar de här texterna för en begränsad period för de här studenterna, för att göra det 
billigare för dem och göra det lättare att komma åt texterna. 93 

Men förlagen kände uppenbarligen konkurrens och ville alltså inte släppa kontrollen 
över materialet, vilket inte är särskilt anmärkningsvärt eftersom förlagen vill tjäna så 
mycket pengar som möjligt på sitt material. 

Kommentar 
I förvärvssituationen tilldelar biblioteken verken ett värde. När ett urval inte görs före 
publiceringen, t.ex. av ett förlag, blir bibliotekets urval efter publiceringen allt 
viktigare och kan innebära en konsekration jämförbar med att bli utgiven på ett 
förlag. 

Biblioteken gör ett visst urval när det gäller vilka publikationstyper man ska satsa 
på, men de kan inte avgöra utgivningen av enskilda verk, som ett förlag skulle ha 
gjort. Detta hänger samman med bibliotekets uppdrag att tillgängliggöra det som 
produceras inom organisationen. Biblioteket har heller ingen anledning att välja att 
publicera enbart det som kan säljas eftersom dess verksamhet är icke-kommersiell. 
En viss kvalitetsgranskning är dessutom redan gjord i forskningsprocessen. 

Genom sin efterfrågan påverkar biblioteken i viss mån vad som digitaliseras av 
förlagen. 

Redigering och korrekturläsning 
Redigering och korrekturläsning är en viktiga delar i kvalitetssäkringen av en text och 
dessa funktioner förknippas också starkt med förlagens verksamhet. 
Förlagsredaktören medverkar i vidareförädlingen av ett manuskript genom att föreslå 
ändringar och förbättringar av såväl språk som innehåll. 

 
93 Smith, intervju 2001-02-12. 
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Webbplatsen 
Inför publiceringen av det material som finns på bibliotekets webbplats är biblioteken 
tvungna att ta ställning till redaktionella frågor. För SLU-bibliotekens webbplats delar 
två personer på det redaktionella och tekniska ansvaret och de stöds av en 
webbredaktion.94 Hans Danelid, vid Högskolan Dalarnas bibliotek i Borlänge, är den 
som har det övergripande ansvaret för bibliotekets webbplats och redigerar texterna: 

Jag har det övergripande ansvaret, och är den enda som har access till sidorna på servern. 
Kontaktbibliotekarierna har ansvar för sina sidor. Ibland har de skrivit in dem, oftast har jag 
fått ett manus i Word, och därefter fört in sidan i vår mall, men samtidigt kollar jag länkar 
m.m.95 

Stockholms universitetsbibliotek har i mars 2001 avslutat arbetet med sin nya 
webbplats. Den nya webborganisationen presenteras på följande sätt: 

I projektet har också ingått att organisera webbarbetet på ett nytt sätt. Biblioteket är vid 
den punkt då webbplatsens storlek och betydelse innebär att uppdateringen och det 
innehållsliga ansvaret inte längre kan skötas av en eller ett fåtal personer. Därför är det 
arbetet nu decentraliserat till en webbredaktion. Webbredaktörerna ansvarar för struktur 
och innehåll på sina respektive delar av webbplatsen. 

En del i webborganisationen är en ”textgranskningsgrupp som ska granska 
webbtexter språkligt och redigera längre texter inför publicering”.96 Smith är en av 
webbredaktörerna och är ansvarig för sidorna om databaser och e-tidskrifter. I sitt 
arbete med webbsidorna planerar hon layout och innehåll, skriver och kodar texten i 
HTML.97 

Inom biblioteken ägnar man sig åt både redigering och korrekturläsning av det 
material som publiceras på webben. Vid Högskolan Dalarnas bibliotek är Danelid 
ensam ansvarig medan Stockholms universitetsbibliotek har byggt upp en hel 
organisation. 

Publiceringsverksamheten 
När det gäller bibliotekens publicering av material från det egna universitetet påpekar 
Eva Söderbaum vid Ultunabiblioteket att de ej vill gå in i den text som ska 
publiceras, det får en fackredaktör göra i så fall.98 

 
94 Parnell, e-brev 2001-05-03. 
95 Danelid, e-brev 2001-05-04. 
96 Lilie Bauer, Gunilla, Om Stockholms universitetsbiblioteks webbplats , senast uppdaterad 2001-02-26, 
http://www.sub.su.se/bibliotek/omwwwsubsuse.htm (hämtad 2001-03-19). 
97 Smith, e-brev 2001-05-04. 
98 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
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Vid SLU-biblioteken gjordes 1999 en förstudie angående elektronisk publicering 
av material från SLU. Där tog man bl.a. upp behovet av ”ett centralt redaktionellt 
stöd för elektronisk publicering”. I studien kan man läsa: 

I gruppen råder enighet om att det behövs ett centralt redaktionellt stöd för elektronisk 
publicering. Formerna för stödet har diskuterats vid ett flertal möten. Diskussionerna har 
också gällt avvägningen mellan centrum och periferi, var i systemet det huvudsakliga 
stödet ska finnas. 

Man har diskuterat tekniskt stöd i form av formulär för inmatning av själva 
dokumentet, av bibliografisk information (metadata), mallar i olika format etc. och 
även behovet av redigering i efterhand när manuskriptet lämnats.99 Det redaktionella 
stödet beskriver Parnell så här: 

En kombination av lokalt, institutionsbaserad support och centralt stöd och fortbildning. 
Biblioteket/EPSILON kommer att ha en viktig roll i det centrala stödet men det finns andra 
aktörer som IPC, IT-byrån och SLU Repro. Vi förbereder ett rektorsbeslut som ska 
tydliggöra ansvaret för detta. Biblioteket kan aldrig enligt vår bedömning ensamt svara för 
stödfunktionerna för hundratals doktorander. 

Parnell säger vidare att hans förhoppning är att arbetet med redigering ska vara 
minimalt och att någon egentlig redigering inte är aktuell annat än ”i rent tekniskt 
avseende”. Parnell säger att: ”Det viktiga blir väl att kolla att paginering mm stämmer 
i förhållande till den tryckta avhandlingen t.v. är det trots allt den som ’gäller’”. Den 
som kommer att ha huvudansvaret för detta är författaren. Mallar finns och det 
kommer att krävas att författarna använder dem.100 

Sahlin säger allmänt om biblioteken som utgivare att han är noga med att inte ta 
på sig saker som biblioteket inte har tillräcklig kompetens för, men det är inte samma 
som att inte biblioteket ser till att det blir gjort: ”Även om vi har ett ansvar för det så 
är det inte säkert att vi kommer att göra det. Man kan ju tänka sig att man gör 
samarbetsavtal med ett förlag. Det kan ju vara rationellt.”101 Danelid önskar sig ett 
system där man med några enkla knapptryckningar kan lägga ut det önskade 
dokumentet på webben.102 Hagerlid skulle vilja ha ett så smidigt flöde som möjligt där 
textfilen levereras och ej behöver bearbetas utan kan konverteras och publiceras 
direkt.103 

 
99 EPSILON (1999), s. 6 ff, citaten s. 7. 
100 Parnell, e-brev 2001-05-03. 
101 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
102 Danelid, intervju 2001-02-21. 
103 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
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Fel kan t.ex. uppstå vid konverteringar från ett format till ett annat. Hagerlid 
benämner det som ett problem och säger att ”förmodligen måste det kollas på något 
sätt”. Han säger att de har testat olika sätt och att de egentligen skulle föredra ett 
flöde av den digitala texten från författaren, till repro och därifrån vidare till 
biblioteket för att det skulle bli exakt den version som trycks som läggs ut på nätet. 
Men Hagerlid påpekar att repro inte har tillräcklig kraft att genomföra detta och att 
det just nu ser ut som ett parallellt flöde blir nödvändigt.104 

Kommentar 
Biblioteken redigerar och korrekturläser den text som finns på den egna 
webbplatsen. SLU-biblioteken och Stockholms universitetsbibliotek har särskilda 
organisationer. Vid Högskolan Dalarnas bibliotek, som är en liten organisation i 
jämförelse, görs redigeringen av en person. 

I publiceringsverksamheten vill biblioteken minimera behovet av redigering och 
korrekturläsning. De  publikationstyper som är aktuella gör också att författaren 
förblir den som är huvudansvarig för redigeringen. 

Biblioteken önskar ett smidigt flöde av de elektroniska texterna, men tekniken 
och konverteringarna gör korrekturläsning nödvändig i vissa fall. Tekniken kanske 
dock på sikt – genom databasteknik, strukturmärkning etc. – kan göra flödet 
smidigare och behovet av korrekturläsning mindre. 

Tillverkning 
Tillverkningen av en tryckt text innebär sättning, formgivning, tryckning och 
bindning, vilket traditionellt gjorts av förläggare, tryckare och bindare. För att 
tillverka en elektronisk text krävs också kunskaper i programmering, vilket enligt 
Svedjedal inte innebär ”enkel kodning eller konvertering, utan mer speciella 
kunskaper i kodning och programspråk, exempelvis för att lägga ut filer på 
Internet”.105 Samtidigt är varken tryckning eller bindning nödvändigt om man inte 
önskar en tryckt bok som utprodukt. 

Traditionell sättning av en text gjordes före datorernas intåg på tryckerierna av 
särskilda sättare som arbetade med blytyper. Svedjedal påpekar att när författarna 
själva började skriva in sin text och levererade den som en datafil kan man säga att 
de började göra sättningen själva.106 Vid elektronisk publicering och distribution kan 
flera led i tillverkningen göras av en och samma person med relativt enkel utrustning. 

 
104 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
105 Svedjedal (1999), s. 9. 
106 Svedjedal (1999), s. 9. 
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Nya aktörer dyker upp och då går dock mycket yrkeskunskap förlorad tills dessa 
har inhämtat tillräcklig kompetens. 

Bibliotekens webbplats 
Bibliotekets webbplats, det virtuella biblioteket, brukar beskrivas som det fysiska 
bibliotekets förlängda arm. Allt som finns där är publicerat och måste sättas, 
formgivas och programmeras. De uppgifterna tycks – tillsammans med de 
redaktionella – gå i varandra. Parnell berättar att två personer delar på det tekniska 
och redaktionella ansvaret för SLU-bibliotekens webbplats och att formgivningen har 
utförts av en extern konsult.107 

Biblioteken önskar gärna förenkla publiceringsverksamheten med tekniska 
lösningar. Stockholms universitetsbibliotek har ett projekt där man ”ska utreda hur 
man kan effektivisera arbetet med webbplatsen genom databaslösningar, mallar och 
andra former för att åstadkomma en enhetlig layout och enkel uppdatering”108 

Lindmark betonar angående arbetet med Kursnätet att det har varit ett 
samarbete, där en IT-bibliotekarie har föreslagit tekniska lösningar och 
användargränssnitt som övriga bibliotekarier sedan har tittat på och kommit med 
kompletterande förslag.109 

Smith beskriver sitt arbete som webbredaktör på följande sätt: 

Jag har planerat layout och innehåll, varit sammankallande i en särskild grupp för 
databaserna, skrivit texten och kodat det hela i HTML. Själva databaslösningen har dock en 
kille på IT stått för och innehållsbeskrivningen av varje databas på databassidorna har en 
person ur varje fakultetsgrupp (Mat/nat, Sam, Hum, Jur) gjort.110 

Där ingår alltså flera funktioner, som skapande, formgivning och programmering. 
Danelid berättar också att han gör det mesta själv: 

Jag formger sidorna, men har en gammal mall från centralt håll, denna har jag sedan 
modifierat något för att den ska passa oss. Vi är nu inne på vår tredje ”design” av sidorna. 
Den första knackade jag för hand själv 1994, den andra gjorde en student åt oss, den tredje 
knackade jag själv genom att imitera vad andra gjort. Nu kommer vi senare i år troligen att 
gå över till en design som finns på högskolans nya webb (www2.du.se), den är formgiven 
av huvudläraren i webberi, som är ny webmästare på campus. Jag har själv ingen 
utbildning, utan har efterhand lärt mig det jag behövt, men jag borde idag ha någon form av 
utbildning för att komma längre.111 
 

107 Parnell, e-brev 2001-05-03. 
108 Lilie Bauer, Gunilla, Det virtuella biblioteket. Delprojekt 1: Teknik och organisation, senast uppdaterad 
2001-03-08, http://www.sub.su.se/bibliotek/projdvb1.htm (hämtad 2001-03-19). 
109 Lindmark, e-brev 2001-05-28. 
110 Smith, e-brev 2001-05-04. 
111 Danelid, e-brev 2001-05-04. 
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Detta är kanske en typisk beskrivning av hur man bygger upp kompetensen när nya 
arbetsuppgifter tillkommer. Danelid har prövat sig fram och utnyttjat befintlig 
kompetens inom organisationen. 

Publiceringsverksamheten 
När det gäller publiceringsverksamheten börjar biblioteken gärna med det de kan 
bäst. Ett första steg mot fulltextpublicering av avhandlingar vid SLU-biblioteken är 
således att först skapa en bibliografisk databas med abstract och sedan mata in 
avhandlingarna i fulltext successivt.112 I arbetet med Kursnätet har man gått till väga 
på samma sätt, dvs. först byggt en databas som kan kompletteras med kurslitteratur i 
fulltext.113 

Danelid berättar att under våren 2001 arbetar två datastudenter på högskolan i 
sitt examensarbete med att bygga ”en databaserad lösning för våra publikationer på 
nätet (bibliografisk beskrivning + pdf)”.114 Även här är det viktigt att utnyttja befintliga 
resurser inom organisationen. 

Biblioteken har också sett som sin uppgift att se till att det finns mallar som texten 
ska skrivas in i. Sahlin diskuterar kring att biblioteket ska köpa färdiga mallar i stället 
för att tillverka egna. Han tycker att det är bibliotekets uppgift att ordna den 
praktiska hanteringen och processen beskrivs så här: ”Den enskilde forskaren skriver 
in, institutionen står för att den har publicerat, vi ser till att det finns mallar, ser till så 
att det ordnas ganska praktiskt.”115 Hagerlid berättar att SLU-biblioteken skapar 
egna mallar.116 Kompetensen hämtas även här inom den egna organisationen: 
”Utveckling, drift och underhåll av systemet, liksom grafisk formgivning sköts inom 
projektgruppen. Med mallarna har vi tagit hjälp av en forskare som sitter i vår 
Styrgrupp.”117 Så här beskrivs flödet i det tänkta publiceringssystemet vid SLU: 

Författaren/doktoranden skickar in ett vetenskapligt godkänt tryckfärdigt manuskript via ett 
webbaserat formulär. Doktoranden fyller i bibliografiska uppgifter mm i formuläret. 
Formuläret skapar automatiskt en titelsida för avhandlingen i korrekt, validerad html 
inklusive metadata. 

Datan i formuläret går via e-post till en redaktör för granskning. Själva avhandlingen 
bifogas e-brevet som en fil (MS Word eller PDF t.ex.). Även titelsidan i html bifogas som en 
fil. 

 
112 EPSILON (1999), s. 11. 
113 Lindmark, intervju 2001-02-12. 
114 Danelid, e-brev 2001-04-09 samt 2001-05-04. 
115 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
116 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
117 Parnell, e-brev 2001-05-03. 
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Om de bifogade filerna är korrekta skickas de vidare till en databas. Om ej, återkopplar 
redaktören till författaren för korrigering/komplettering.118 

Granskning och urval är redan gjort i forskningsprocessen. Författaren fyller själv i 
bibliografiska uppgifter i ett formulär och tekniken utnyttjas för att skapa titelsida etc. 
I förstudien poängteras betydelsen av att de verktyg som används i den här 
processen måste innehålla inbyggd kompetens och vara vägledande för 
användaren.119 

Grunden är alltså ett flöde med hjälp av olika mallar, men författarna är inte alltid 
så bra på att arbeta i olika mallar, vilket t.ex. visas i en nyligen gjord undersökning.120 
Om det här nya arbetet, som också hör samman med de redaktionella uppgifterna, 
säger Hagerlid: 

Vi får också uppgifter där vi måste få forskare och studenter att följa vissa regler. Det här är 
en trög process. Att få ut i baslinjen så att säga. Så man kan säga om det här att man arbetar 
in det och forskare och studenter lär sig att använda verktyg och mallar av olika slag.121 

Danelid beskriver projektet med publicering av uppsatser och rapporter: 

Vår plan så här långt är att studenten ska fixa pdf, och sedan skriva in uppgifter i 
databasen. Vi är ännu inte helt klara över följdverkningarna. […] Projektet är i full gång just 
nu, och kommer att slutföras inom närmaste månaden, eftersom det görs som ett exarbete av 
2 datastudenter.122 

När forskare och studenter lär sig att använda mallar och verktyg på ett korrekt sätt 
minimeras naturligtvis arbetet för biblioteken. 

Om digitaliseringen av texterna i VäxtEko berättar Hagerlid att de skannas in på 
grund av att det är svårt att få ett ”fungerande flöde med elektroniska filer”.123 Parnell 
berättar dock senare i ett kompletterande e-brev: ”Vi står i begrepp att använda oss 
av utgivarnas pdf-filer i förekommande fall, ett inmatningsformulär kommer så 
småningom.”124 

Valet av format med strukturmärkning ökar möjligheterna att använda, 
återanvända och lagra ett elektroniskt material, men det är många gånger en trög 

 
118 EPSILON (1999), 33. 
119 EPSILON (1999), 39. 
120 Ring, Anna, Tryckt eller elektroniskt? Forskares attityder till elektronisk publicering av vetenskapliga 
texter, magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM, estetik och 
kulturstudier vid Uppsala universitet, Uppsala 2001, s. 43 ff. 
121 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
122 Danelid, e-brev 2001-05-04. 
123 Hagerlid, intervju 2001-02-13 
124 Parnell, e-brev 2001-05-03. 



 41 

process. Hagerlid säger att SLU-biblioteken på lång sikt vill skapa avhandlingarna i 
XML men att ”det tar lång tid innan det kommer verktyg och olika typer av stöd”. 
Därför är det nödvändigt att på kort sikt ta de standarder som finns, dvs. Word och 
PDF.125 Hagerlid säger: ”Vi är väl inne på kravet att de får väl skicka in vilket format 
de vill i stort sett bara det är en sammanhängande fil. Och så tar vi hand om det.” 
Men själva inmatningen av uppgifter gör författaren i mallar som är gjorda för Word. 
Lindmark säger att de har diskuterat kring olika format när det gäller Kursnätet och 
påpekar att ”när man som vi ska jobba väldigt konkret då märker man att det går 
inte så fort. Det är ingen som har bestämt sig”. Man får börja med det som går.126 En 
hel del arbete återstår alltså när det gäller skapandet av mallar och användningen av 
olika format. 

Tryckning, bindning och olika utprodukter 
Elektronisk dokumentleverans innebär att den tryckta boken inte längre är en 
självklar utprodukt. Om en text tryckt på papper ändå önskas förs ansvaret för 
tryckning och eventuell bindning över på den enskilde användaren eller t.ex. 
biblioteket. 

Om tillverkning sker i biblioteket är utprodukternas kvalitet och utseende 
beroende av den utrustning som finns där. Hagerlid tar upp att det för många 
forskare t.ex. är viktigt att bildkvaliteten är god, särskilt när det gäller färgbilder. 
Därför har man försökt utrusta biblioteken med bättre färgskrivare.127 

Danelid berättar att man vid högskolebiblioteket i Borlänge än så länge har valt 
att skriva ut rapporter och liknande, som man tidigare hade i tryckt form och som nu 
bara finns att hämta elektroniskt. Rapportens framsida skrivs ofta ut i färg och resten 
av texten skrivs ut på en kopiator som kan skriva ut dubbelsidigt. Papperen binds, 
plastas in och sätts i hyllan. Detta fungerar ganska bra, men får den lite trista 
konsekvensen att alla rapporter har likadana vita ryggar. Ännu så länge använder 
biblioteket en av högskolans kopiatorer, men man planerar att köpa en egen.128 

I bibliotekets förstudie angående elektronisk publicering står att målet för SLU 
Electronic Press med print-on-demand är att ”skapa en teknisk infrastruktur för 
elektronisk publicering inklusive utprodukter såväl i form av ren elektronisk 
dokumentleverans som i form av POD-lösningar”. Hagerlid säger att print-on-
demand är viktigt eftersom det ger möjlighet till besparingar eftersom man kan trycka 

 
125 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
126 Lindmark, intervju 2001-02-12. 
127 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
128 Danelid, intervju 2001-02-21. 
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mindre upplagor vid behov. Elektroniska böcker har diskuterats men inga initiativ har 
ännu tagits.129 

Lindmark säger att det inte är aktuellt med e-böcker och print-on-demand som 
komplement till Kursnätet ännu. Hon påpekar dock att print-on-demand skulle vara 
utmärkt för de böcker som är slut på förlaget och behövs i få exemplar varje år. Hon 
ger exempel på en grammatik i klassiska språk som tio till tolv studenter behöver 
varje läsår. Lindmark tror att biblioteken skulle ha bättre resurser att ta på sig en 
sådan sak än institutionerna.130 

Smith berättar om problem som kan uppstå vid en övergång till nya medier. 
Institutionen för juridik ansåg nämligen inte att den elektroniska kurslitteraturen kan 
verifieras på samma sätt som det tryckta. Det är viktigt eftersom studenterna får ha 
stämplade och godkända texter med sig till skrivningarna. ”Men kommer man dit 
med en dator så finns det ju inga sätt för dem att kolla att det verkligen är godkända 
texter och att de inte har annat material med sig”, säger Smith.131 Smith säger om vårt 
förhållningssätt till böcker och elektroniska dokument: 

Frågan är dels om människors behov förändras, dels om förhållningssättet till materialet 
förändras i framtiden. För dem som växer upp med elektroniska böcker och texter, de kanske 
kommer att kalla det för någonting annat än böcker. Det kanske kommer att vara 
jättenaturligt att lyssna på en bok i en MP3-spelare för dem. Vi kan inte ens föreställa oss 
det eftersom vi har vuxit upp i en miljö med tryckta böcker. Vi ser ju övergången så 
tydligt.132 

Elektroniska texter har alltså ännu inte samma status som tryckt text och det finns 
tekniska problem som måste lösas och även inställningen varierar. 

Kommentar 
I tillverkningsprocessen kan man se hur elektronisk publicering och distribution 
förändrar tillverkningen samt vem som utför den. Ett dokument som distribueras och 
läses elektroniskt behöver ju varken tryckas eller bindas. Ny tryckteknik och 
moderna kopiatorer förenklar tryckprocessen som nu kan utföras av helt andra 
aktörer än tidigare och har fört med sig begrepp som print-on-demand. 

Alla tillverkningsfunktionerna förekommer på biblioteken. Biblioteken ser till att 
det finns mallar och försöker styra över så mycket arbete som möjligt till författaren. 
Sättningen görs i stor utsträckning av författaren och texten omvandlas sedan med 

 
129 EPSILON (1999), s. 38 samt Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
130 Lindmark, intervju 2001-02-12. 
131 Smith, intervju 2001-02-12. 
132 Smith, intervju 2001-02-12. 
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teknikens hjälp till färdiga dokument. Det är viktigt att mallar och verktyg har inbyggd 
kompetens för att underlätta ett smidigt flöde. Biblioteken verkar utnyttja befintlig 
kompetens inom organisationen och ibland även extern konsultation. 

Elektronisk publicering och distribution för över ansvaret för tillverkningen på 
användaren och kräver bra utrustning på många ställen. Utrustningen och 
kompetensen avgör vad som kan tillverkas. Tekniken gör också att man kan välja 
andra utprodukter, men man verkar inte ha kommit särskilt långt när det gäller t.ex. 
e-böcker eller läsplattor. Print-on-demand verkar dock vara ett alternativ. 

Databasteknik och strukturmärkning av dokument som gör att man kan 
individanpassa texter verkar ej förekomma ännu. I nuläget verkar PDF vara ett 
alternativ, men XML på längre sikt. 

Finansiering av publicering 
Finansiering av publicering innebär att någon betalar för tillverkningen, t.ex. ”för 
tryckning, brännande av CD-ROM-skivor eller för rätten att använda en server”.133 
Vid traditionell publicering har finansieringen vanligen gjorts av förläggaren eller i 
vissa fall författaren själv. De nya tekniska möjligheterna att publicera texter gör nu 
att problemen med finansieringen minskar och öppnar möjligheten till en direkt kanal 
mellan författare och läsare som i princip gör alla mellanhänder onödiga. 

Biblioteken finansierar publiceringen genom att bygga upp webbplatser och 
skapa system med mallar för att underlätta ett digitalt flöde av elektroniska texter. 
Finansieringen sker med både interna och externa medel. Finansieringen av 
bibliotekets publiceringsverksamhet ska för närvarande ske ”med projektmedel från 
SLU”, säger Parnell, men biblioteket har ”en ansökan inne hos pro-rektor om 
permanenta former för e-publicering av avhandlingar mm i form av ett centrum för e-
publicering”.134 

För VäxtEko har man skapat ett system för digitalisering, vilket innebär en 
arbetsinsats med inskanning, korrekturläsning samt att hantera ett digitalt flöde. 
Parnell säger angående finansieringen: ”Vi söker och har hittills fått EU pengar från 
Jordbruksverket via 2 olika program, naturligtvis, egenfinansiering.”135 

Stockholms universitetsbiblioteks digitalisering av äldre verk och äldre kataloger 
har t.ex. en extern finansiär medan det projekt som kallas ”Det virtuella biblioteket” 
finansieras av biblioteket. Andra projekt finansieras av Stockholms universitet.136 Det 

 
133 Svedjedal (1999), s. 9. 
134 Parnell, e-brev 2001-05-03. 
135 Parnell, e-brev 2001-05-03. 
136 Lilie Bauer, Gunilla, Pågående projekt, senast uppdaterad 2001-03-07, 
http://www.sub.su.se/bibliotek/projekt.htm (hämtad 2001-04-03). 
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är således en blandning av olika sorts finansiering och man kan tänka sig att 
finansieringen mer kommer att övergå från extern till intern när projekten övergår i 
permanent verksamhet. 

Målet med SLU-bibliotekens publiceringsverksamhet är att skapa ”en teknisk 
infrastruktur för elektronisk publicering inklusive utprodukter såväl i form av ren 
dokumentleverans som i form av POD-lösningar” och även att bidra till ”besparingar, 
kostnadssänkningar och intäkter inom publiceringsverksamheten inom SLU samt 
genom att utveckla tekniskt avancerade, rationella lösningar”. Enligt den förstudie 
SLU-biblioteken har gjort leder elektronisk publicering till besparingar när det gäller 
tryckning och distribution, men dessa utgifter utgör endast ca 20 procent av den 
totala kostnaden, resten består av kostnader för forskningsarbetet.137 Biblioteket 
räknar alltså med vissa besparingar för tryckning och distribution, men som för all 
vetenskaplig publicering kvarstår den största kostnaden för forskningen. Parnell 
skriver att ”det är orealistiskt att några pengar kommer att tjänas på försäljning av 
avhandlingar i någon form nu eller i framtiden. Den ekonomiska vinsten (för SLU) 
skulle ligga i att man ej behöver trycka en upplaga (PoD kostnaderna hamnar ju i 
stället hos användarna)”. Han fortsätter: ”För SLUBs del skulle distributionen i 
elektronisk form innebära en besparing i jämförelse med distribution av trycksaker 
(förutsatt att vi får kompensation för driftskostnader mm av systemet).” Parnell 
framhåller också att ”den egentliga vinsten är den förbättrade spridningen av SLU-
forskningen i forskarsamhället”.138 

Om finansieringen av publiceringsverksamheten vid Högskolan Dalarnas 
bibliotek säger Danelid: 

Det lär väl knappast behövas några pengar för att omvandla ett worddokument till pdf! 
Men naturligtvis måste arbetet göras av någon. Vår plan så här långt är att studenten ska 
fixa pdf, och sedan skriva in uppgifter i databasen. Vi är ännu inte helt klara över 
följdverkningarna.139 

Biblioteket skapar alltså systemet och studenten får ansvara för att leverera filen i 
PDF-format. Danelid säger att de inte tänker ta betalt av dem som laddar ner filen, 
men däremot om de ”beställer via beställningsformuläret, och där vi då faktiskt får en 
repro och portokostnad”. Om biblioteket ska kunna erbjuda mer avancerade 
utprodukter är ”beroende av chefernas vilja att investera i dyr utrustning”.140 

 
137 EPSILON (1999), s. 13, 38 ff, citaten s. 38. 
138 Parnell, e-brev 2001-05-31. 
139 Danelid, e-brev 2001-05-04. 
140 Danelid, e-brev 2001-05-31. 



 45 

Hagerlid säger att biblioteket tar på sig ett större ansvar för flödet av elektroniskt 
material från universitetet än flödet av tryckt material, men vill hellre kalla det ett 
”kompetens- och supportcenter” än ett förlag. Hagerlid säger att ”vi tar inte på oss 
utgivarrollen med både ekonomiskt och ämnesmässigt ansvar” utan det får tas av 
fakultet eller institution. Han lämnar dock frågan delvis öppen och säger att framtiden 
får utvisa var de hamnar.141 Sahlin vill inte heller kalla bibliotekets publicering av 
elektroniskt material från universitetet för förlagsverksamhet utan säger att det 
fortfarande handlar om att ”handha det materialet som vi alltid har gjort”. Sahlin 
förordar en decentraliserad organisation där ansvaret ligger på varje institution, men 
att biblioteket kanske ”köper in ett system som ska strukturera det här materialet” 
eller ser till att det hamnar på webben.142 Publiceringsverksamheten liknar mer en 
förlängning av vad biblioteket tidigare har gjort, dvs. att tillgängliggöra information för 
bibliotekets målgrupper. Valet av publikationstyper gör att det finns små möjligheter 
att tjäna pengar. Biblioteket betalar för arbetskraft och utrustning och får eventuellt 
viss kompensation för det genom att ta betalt för omkostnader. Biblioteket kan bli 
drivande i ett icke-kommersiellt kretslopp men kommer inte att kunna blir 
inkomstbringande förlag med den här typen av utgivning. Sahlin säger också att ”det 
får inte vara någon förlagsverksamhet att sälja, det kostar för mycket”.143 

Databasen Kursnätet är en databas över kurslitteratur med möjlighet till 
publicering av material från Stockholms universitet, länkar till befintligt material på 
Internet samt texter som biblioteket har köpt licenser för. Arbetsinsatsen med att 
bygga systemet har bekostats med pengar från IT-rådet vid Stockholms universitet. 
Det finns också planer på att i Kursnätet integrera material som biblioteket har köpt 
licenser för hos förlagen. För att få tillgång till detta material kan studenterna komma 
att få betala för ett lösenord. Lindmark säger allmänt om förhållandet på den svenska 
bokmarknaden att det nästan varit ett ställningskrig mellan författare, förlag och 
bibliotek. Hon anser att biblioteket inte kan låsa fast sig vid hur det alltid har varit 
utan kanske måste vänja sig vid att betala lite mer. Var man ska ta in pengarna kan 
inte Lindmark svara direkt på, men säger att man får göra någon sorts fördelning 
mellan bibliotek, institutioner och studenter genom att tänka på målgruppen och 
fördela kostnaderna.144 Man kan alltså se en viss tendens till att biblioteket finansierar 
viss verksamhet genom att ta betalt av användarna. 

 
141 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
142 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
143 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
144 Lindmark, intervju 2001-02-12 samt e-brev 2001-05-28. 
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Forskningsarkiv 
Inom forskarvärlden har man länge varit missnöjd med förlagens agerande när det 
gäller universitetens produktion av forskningsresultat, vilket kom fram under flera 
intervjuer. Universitetet har avlönat forskare för deras arbete och forskarna har 
sedan publicerat forskningsresultaten i tidskrifter på olika förlag, som har tjänat 
pengar på verksamheten. Universiteten har sedan fått köpa tillbaka resultaten genom 
bibliotekens inköp av tidskrifter, vilket är en stor utgiftspost för biblioteken.145 På 
grund av missnöjet har det, i USA, Storbritannien och även i Sverige, uppstått 
forskningsarkiv – open archives – där forskare själva publicerar och arkiverar 
forskningsresultat utan inblandning från några förlag. Dessa forskningsarkiv sätter 
enligt Söderbaum press på förlagen och gör att priserna inte längre stiger lika mycket 
som tidigare.146 

Forskningsarkiven ger också en möjlighet till en direkt kanal mellan författare och 
läsare, vilket skulle kunna få stora konsekvenser för förlagens verksamhet, säger 
Hagerlid. Han påpekar också om biblioteken att ”i och för sig är vi lite symbiotiskt 
sammanknutna med förlagen” och om den vetenskapliga kommunikationen skulle ske 
via olika typer av ”arkiv där författarna själva arkiverar sig” så är ju frågan om ”vår 
roll som tidskriftsförmedlare, den krymper bort så småningom, den minskar i varje 
fall i stor utsträckning”.147 Parnell är tveksam till att open archives kommer att ersätta 
den kommersiella vetenskapliga tidskriften, men säger att de fyller en funktion i att 
skapa nya publiceringsmöjligheter för forskare. Han säger att open archives har 
”många andra funktioner, inte minst det här att man ska få lite mer fart på det 
intellektuella utbytet och korta de här långa publiceringscyklerna”.148 

Ett projekt har dock inletts vid SLU-biblioteken för att bygga upp ett eget 
preprintarkiv för elektronisk publicering av forskningsresultat från SLU. SLU-
biblioteken har sökt pengar för ett sådant arkiv och besked väntas till sommaren 
2001. Parnell skriver: ”Om det blir av avser vi att driva systemet i rent teknisk 
mening. Vi kan dock inte ansvara för eventuella kvalitetsfilter (om sådana önskas) 
det måste bli en fråga för fakulteterna att bidra med relevant kompetens.”149 
Anledningen till att biblioteket har valt att göra det här nu är dels att det har frigjorts 
pengar inom SLU, dels att det finns färdiga tekniska lösningar, som gör att det 
behövs relativt liten egenutveckling för att få upp ett system, säger Parnell. Han säger 

 
145 Parnell, intervju 2001-02-06, Hagerlid, intervju 2001-02-13, Söderbaum, intervju 2001-02-06 och 
Sahlin, intervju 2001-02-12. 
146 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
147 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
148 Parnell, intervju 2001-02-06. 
149 Parnell, e-brev 2001-04-17. 
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också att biblioteken kan spela en roll eftersom de är medvetna om behovet av 
långsiktigt bevarande samt kontroll av kvalitet och autenticitet.150 

Den vetenskapliga kommunikationen kan alltså komma att gå biblioteket förbi, 
men å andra sidan så har cirkulerandet av preprints i tryckt form ofta gått utanför 
biblioteken och då blir det här är en ny uppgift för biblioteken, säger Parnell och 
tillägger: ”Jag tror också att det är viktigt på lång sikt för att om någon annan inom 
SLU tar över det här, eller om man gör det på nordisk basis, det finns alla 
möjligheter, eller att man går via andra universitetsservrar. Då tror jag att vi hamnar 
väldigt mycket utanför.” Om ansvaret lokalt respektive nationellt säger Parnell att 
förutom att det naturligtvis är en ren självbevarelsedrift att vilja publicera de egna 
forskningsresultaten så är det svårt för en central aktör att fylla de behov som finns 
lokalt. Det är ”svårt att hålla eld i utvecklingen” vid nationella lösningar, vilket 
SAFARI-satsningen är ett exempel på, menar Parnell. Han föredrar ett sådant här 
initiativ som bygger på ett antal standarder och överenskommelser och en frivillig 
anslutning. Han tycker också att det nationella perspektivet ibland är begränsande 
och att det kan vara naturligare med t.ex. ett nordiskt samarbete inom det egna 
ämnesområdet. ”Vi ska ha KB och BIBSAM med örat mot marken och kunna 
stödja initiativ, men sen ska vi ha ledningen och makten. En blandning av lokala 
initiativ och centralt stöd”, avslutar Parnell151 

Om den här kommunikationen sköts av forskarvärlden helt på egen hand och de 
kommersiella tidskrifterna försvinner så kan biblioteken förlora uppgiften som 
tidskriftsförmedlare, som Hagerlid tidigare påpekade. Men det finns också 
möjligheter för det bibliotek som så önskar att ta på sig nya uppgifter här. 

Kommentar 
Biblioteken finansierar publiceringen genom att skapa webbplatser för bibliotekets 
eget material samt kompetenscentrum och en teknisk infrastruktur, med mallar och 
visst författarstöd för publicering av universitetets eller högskolans material. Arbetet 
med publiceringsverksamheten drivs i projektform och både intern och extern 
finansiering förekommer. Man kan förvänta sig att vissa projekt så småningom 
permanentas. 

De publikationstyper som biblioteket har ansvar för att publicera är sådana som 
det finns små möjligheter att att tjäna några pengar på. Därför blir bibliotekens 
publiceringsverksamhet inte helt jämförbar med de förlag som satsar kapital genom 

 
150 Parnell, intervju 2001-02-06. 
151 Parnell, intervju 2001-02-06. Vetenskapsrådet ansvarar för SAFARI som är en Internettjänst som 
tillgängliggör svensk forskningsinformation, se http://safari.hsv.se. 
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arbete med en viss författare och sedan räknar med att få igen pengarna med råge 
genom stor försäljning. För biblioteken ligger vinsten i stället i en ökad spridning av 
forskningsresultat, vilket ligger i linje med bibliotekens icke-kommersiella uppdrag. 
Biblioteken tar dock betalt för vissa omkostnader i samband med tillverkning av 
egenpublicerat material och man kan se en tendens att biblioteken kan börja ta betalt 
även för förvärvat material. 

Ekonomin är alltså den främsta orsaken till att biblioteket inte blir ett förlag i 
traditionell bemärkelse. En möjlig utveckling är att det skapas nya icke-kommersiella 
kretslopp, där biblioteken om de engagerar sig blir viktiga, eller kretslopp där varken 
traditionella förlag eller bibliotek är inblandade. 

Publicering 
Publiceringen innebär inte bara att tillverkningen är färdig, utan också att verket görs 
känt för publiken och därför fylls denna funktion förutom av förlagen även av 
”grossister, bokhandlare, bokklubbar, kritiker och bibliotek”.152 Biblioteken är alltså 
delaktiga i publiceringen genom att göra förvärvat material känt för allmänheten. Nu 
när biblioteken tar på sig ansvaret för publicering av elektroniskt material från den 
egna organisationen publicerar de alltså inte bara andras utan även eget material i 
form av t.ex. avhandlingar, rapporter, examensarbeten och forskningsresultat. 

Elektronisk dokumentleverans  
Elektronisk publicering på Internet innebär i princip att ett publicerat dokument 
också är distribuerat. Parnell, som inte tycker att den omedelbara förändringen är 
omvälvande, påpekar att det på sikt kommer att bli en stor förändring: ”Det är när vi 
har en total elektronisk bas så är det vid distributionen.”153 Därför påverkar 
elektronisk publicering naturligtvis biblioteken som i dag är en av de viktigaste 
distributörerna av informationsbärande material. 

En viktig del av distributionen inom forskningsbiblioteken är leverans av kopior. 
De nationella upphandlingarna av elektroniska tidskrifter gör också att en del av 
fjärrlånen försvinner när allt fler har tillgång till samma material säger Sahlin. 
Stockholms universitetsbibliotek visar ”en liten sjunkande tendens”.154 Hagerlid 
berättar att de har haft problem när det gäller fjärrlånekunder eftersom licenserna 
normalt sett ger rätt att leverera fjärrlån till bibliotek som är anslutna till BIBSAM, 
men inte till företag. Hagerlid säger också att andelen kopierade artiklar som 

 
152 Svedjedal (1999), s. 9. 
153 Parnell, intervju 2001-02-06. 
154 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
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levereras till forskarna har minskat, vilket gör att de som har skött kopieringen har 
fått andra arbetsuppgifter. Hanteringen av e-tidskrifter har dock sammantaget 
inneburit att många blir involverade i komplicerade frågor: ”Jag menar att hålla reda 
på licenser och avtal och speciellt när man kommer in på enstaka tidskrifter och 
småförläggare så blir det väldigt omständligt med att reda ut och se till att alla IP-
nummer blir rätt, att det verkligen kommer.”155 Elektronisk publicering förändrar alltså 
distributionssätten och gör att nya arbetsuppgifter tillkommer. 

Elektronisk publicering gör också dokumentleverans direkt till användaren 
möjlig, vilket i princip gör alla mellanhänder onödiga. Parnell säger att de stora 
vetenskapliga förlagen har prövat med direktleveranser till användarna: ”Den 
tendensen har ju funnits hela tiden sedan elektronisk publicering kom.” Men det har 
visat sig att det inte är helt enkelt, eftersom användarna inte är beredda att betala 
särskilt mycket per artikel och då blir det inte lönsamt. Biblioteken är säkrare kunder 
eftersom det är tryggare att sälja löpande abonnemang. Men de ”som sitter på 
intellektuell egendom kommer att ha en vision om att sälja direkt till slutanvändaren 
utan mellanhänder”.156 

Sahlin säger också att biblioteken är en tydligare mottagare för en agent eller ett 
förlag än en enskild användare: ”Det är ju ofta så att man inte ens tycker att det är 
praktiskt att gå till ett bibliotek utan man går nationellt, ibland kanske med ett 
nordiskt perspektiv.”157 Just detta har man gjort i ett projekt med förvärv av e-
böcker som initierats av Göteborgs universitetsbibliotek, vilket Smith berättar om: 

Det handlar om att starta ett konsortie med GUB, SUB, UUB, LUB, Umeå UB, Malmö 
högskolebibliotek, Arbetslivsbiblioteket, Örebro universitetsbibliotek och Borås 
högskolebibliotek som medlemmar. I ett första skede skall konsortiet köpa in 150 e-böcker 
från netLibrary inom samhällsvetenskap. Urvalet har redan satt igång (deltagande bibliotek 
gör ett första urval om 50 böcker var) och det hela skall erbjudas deltagande bibliotek i 
höst. Bibsam har bistått med projektmedel.158 

Smith diskuterar också användarnas behov av biblioteken som en ingång till samlad 
information: ”Alla dessa universitet och högskolor runt om i världen kan ju inte starta 
sin egen verksamhet genom att lägga upp avtal individuellt med alla dessa 
leverantörer, så att studenterna och forskarna måste gå hundra olika vägar i stället för 
att gå till biblioteket och söka via hemsidan.”159 

 
155 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
156 Parnell, intervju 2001-02-06. 
157 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
158 Smith, e-brev 2001-05-04. 
159 Smith, intervju 2001-02-13. 
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Sahlin är inte bekymrad över konkurrensen: ”Många forskare kan ju finna sin 
information. Men ofta är det ju så att det är vi som ser till att materialet finns till.” Att 
det är biblioteket som har köpt licenserna är inte alla användare medvetna om, säger 
Sahlin. Han ser ingen stor risk i att någon annan organisation på allvar skulle satsa på 
att erbjuda allt som finns på ett bibliotek eftersom det handlar om så stora 
mängder.160 

De resurser som finns fritt tillgängliga på nätet kan inte heller, enligt Söderbaum, 
ersätta de elektroniska resurser som biblioteken får betala mycket pengar för. 
Kvalitetsskillnaden är för stor. Söderbaum ser därför inte textarkiv och andra 
informationsleverantörer som söker sig direkt till kunden som svåra konkurrenter 
ännu.161 Byström anser att kvaliteten på det mesta på Internet är så låg att det ej är så 
stor konkurrens. Det som är av hög kvalitet kostar pengar. Det är dessutom en 
missuppfattning att allt finns på nätet säger Byström.162 

Litteratursociologen Erik Peurell har t.ex. granskat några olika digitala textarkiv 
och skriver att det är stor skillnad på tillförlitligheten i de olika arkiven, vilket många 
gånger beror på att arbetet med att digitalisera texterna görs av frivilliga. Han ger 
exempel på Project Gutenberg och Projekt Runeberg. Det huvudsakliga syftet har 
varit att tillgängliggöra så många texter som möjligt. ”Texthanteringen har längre 
kommit i andra hand, men har prioriterats högre med tiden” skriver Peurell om 
Projekt Runeberg.163 Här kan man tänka sig att tillförlitligheten ökar i takt med att 
kompetensen gör det. 

Smith säger att biblioteket skulle kunna vara ett ”one-stop-shop”. Som en 
offentlig institution skulle biblioteket ”kunna tillhandahålla allt eftersom vi inte är 
intresserade av att få pengar”. Målgruppen är tydlig – studenter, forskare och 
allmänhet – och även uppgiften – att ge dem gratis information.164 

Om biblioteken som utgivare 
Att biblioteket tar på sig uppgiften att publicera material elektroniskt är ingen 
självklarhet säger flera av informanterna. Men de framhåller att biblioteket är lämpligt 
och att det är ett sätt för biblioteket att stärka sin ställning inom organisationen. 

Söderbaum anser att biblioteken är lämpliga att ansvara för den elektroniska 
publiceringen inom universitetet eftersom de till skillnad från institutionerna är 

 
160 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
161 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
162 Byström, intervju 2001-02-21. 
163 Peurell, Erik, ”’Bland de drömmande saliga tigrarna.’ Om textuell kvalitet på webben”, Biblis 2(1999):3, 
s. 28–39, citatet s. 32 . 
164 Smith, intervju 2001-02-12. 
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medvetna om betydelsen av en viss kontinuitet och vissa regler för att det inte ska bli 
för rörigt. Universitetet kanske också fokuserar lite mer på biblioteket om det tar på 
sig ansvaret för publiceringen.165 

Hagerlid säger om SLU-bibliotekens publicering av material från SLU att det inte 
var ”på något sätt självklart inom universitetet vem som skulle jobba med detta”. Det 
fanns ingen annan som ville och intresse fanns på biblioteket som nu har fått en 
samordningsroll: ”Det kan man ju se som en förlängning av att vi sen tidigare har sett 
till att vi har alla SLUs arbeten i våra bibliotek och att vi även måste se till att vi har 
dem elektroniskt tillgängliga. Och så måste detta ske på något ordnat sätt för att det 
inte ska bli kaos.”166 

Sahlin säger att det inte är självklart att biblioteket ska publicera elektroniskt 
material, men att biblioteket är lämpligt som samordnare på grund av att 
organisationen är upparbetad för att hantera information: 

Men sen är det inte säkert att vi ska göra alla frågor. Det kanske inte är vår uppgift att 
arkivera material. Det kanske dataenheten kan göra likväl. Vi ska tydliggöra våra olika roller i 
den här elektroniska publiceringen, institutionens ansvar, bibliotekens ansvar, 
dataavdelningen, informationsenheten.167 

Byström säger också att det inte är självklart att biblioteket ska publicera högskolans 
rapporter och examensarbeten elektroniskt, men att det vore bra för biblioteket ur 
marknadsföringssyfte att bli mer synligt. Denna service behövs dessutom eftersom 
det inte finns något centraliserat system för högskolans utgivning. Byström tycker 
dock inte att det ska göras med befintliga resurser eller på bekostnad av andra 
saker.168 Även Olsson påpekar att detta skulle vara en ”strategisk grej för biblioteket 
inom högskolan”.169 

Kommentar 
Biblioteken har alltid varit delaktiga i publiceringen av förvärvat material, och nu även 
av eget material. Att publicera den egna organisationens produktion av texter ses 
snarare som en förlängning av tidigare uppgifter än en helt ny uppgift och är dessutom 
viktig för att stärka bibliotekets ställning i den egna organisationen. 

Distributionen är inbyggd i publiceringen när det gäller elektroniskt material, 
vilket i princip gör alla mellanhänder onödiga. Även om det är tekniskt möjligt är 

 
165 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
166 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
167 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
168 Byström, intervju 2001-02-21. 
169 Olsson, intervju 2001-02-21. 
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ekonomin ofta ett hinder för direktleverans till användaren eftersom 
kvalitetssäkringen kostar pengar och en enskild konsument ofta inte kan eller vill 
betala för allt material han eller hon behöver. Biblioteken är en säkrare kund och har 
dessutom som offentlig institution i uppdrag att tillhandahålla material gratis för sina 
målgrupper. Konsumenten har också behov av en samlad ingång till information. 

Marknadsföring (pre-publicering och post-publicering) 
Marknadsföring och insäljning av böcker före publiceringen görs i stor utsträckning 
av förlagen genom insäljning till bokklubbar och bokhandelskedjor. Bibliotekens 
uppgift är huvudsakligen icke-kommersiell, att göra sitt material gratis tillgängligt och 
försäljning är därför oftast inte aktuell. Marknadsföringen efter publiceringen 
innehåller delfunktionerna skyltning, annonsering, personlig försäljning, 
försäljning per post och rabatter, vilket främst görs av de kommersiella aktörerna. 
Biblioteken, som inte har kommersiella intressen, sköter ändå en del av 
marknadsföringen genom att ”skylta med dem och katalogisera dem (numera ofta i 
databaser som är tillgängliga via Internet)”.170 Bibliotekens webbplatser är utmärkta 
för marknadsföring av bibliotekets resurser. 

Publiceringsverksamheten innebär att man nu även marknadsför eget material. 
Sahlin säger: ”För mig handlar det om att det som publiceras på universitetet, det är 
ju vårt ansikte på något sätt. Det måste spridas ut. Där har vi en form av uppgift.” 
Det viktigaste enligt Sahlin är att jobba hårt inom den egna organisationen för att 
stärka bibliotekets position: 

Biblioteken kan inte längre vara en passiv institution som sitter för sig själv. Vi måste ut 
och marknadsföra våra produkter. Jag menar om vi lägger ner miljontals kronor på 
elektroniska tidskrifter, så är det klart detta måste vi marknadsföra inom organisationen. För 
ju mer det används, ju mer nytta gör det. Vi kan ju inte mäta i vinst så sett.171 

I samband med förlagsverksamhet säger Hagerlid att de valde elektronisk publicering 
av avhandlingar och examensarbeten för att det är ”något så när lätt framkomligt och 
synligt”.172 

Syftet med digitaliseringen av bibliotekens äldre verk har i sig ett 
marknadsföringsvärde, förutom att tillgängliggöra samlingen är det ett sätt ”att skapa 
ett intresse och kunskap om våra samlingar”, säger Smith.173 

 
170 Svedjedal (1999), s. 10. 
171 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
172 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
173 Smith, intervju 2001-02-12. 
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Danelid säger att ”den enda marknadsföringen är publiceringen i sig, dvs att det i 
princip finns en ingång till Publikationer via högskolans huvudsida”.174 

Enligt Lindmark ska Kursnätet marknadsföras ”gentemot studenterna via 
hemsidan” och ”gentemot institutionerna genom kontakt och bearbetning”.175 
Lindmark säger också: 

Jag tror att det blir enklare när den är färdig och man kan sälja in den till institutionerna. Vi 
har ju lockat dem litegrann förra terminen, men hela vägen kom vi inte. Men har man en 
färdig produkt så är det enklare att sälja in den. Blir den bara färdig så kommer vi att ta ett 
varv till. För det är ju ett erbjudande.176 

Man har alltså försökt att sälja in idén till de berörda parterna. 
Parnell, som själv ansvarar för marknadsföringen av publicerade avhandlingar 

och examensarbeten, säger: ”Vår marknadsföringsplan är inte klar men det blir olika 
ansatser både internt inom SLU och externt (inom och utom Sverige).”177 

När det gäller elektronisk publicering i Sverige så började man trots alla 
förutsägelser med skönlitteratur i stället för kurslitteratur, säger Smith. Det beror på 
att ”skönlitterära författare är ju namn, varumärken”. Att publicera skönlitterära 
texter blir således ett sätt att marknadsföra fenomenet, sedan kommer annan litteratur 
när man har ett samlat grepp, säger Smith.178 

Kommentar 
Nu marknadsför biblioteken förutom förvärvat material även det som man har 
publicerat själv. Som tidigare har nämnts räknar inte biblioteken med att finansiera 
verksamheten med försäljning av det publicerade materialet utan kan enbart räkna 
med att kunna ta betalt för vissa omkostnader. Marknadsföring är därför viktig för 
att öka användningen, eftersom det är den ”vinst” biblioteket kan räkna med. 

Urval och värdering (post-publicering) 
Urval och värdering innebär en bedömning av ett verks värde och dess kvalitet. 
Biblioteken är en av flera instanser, som t.ex. förlag, bokklubbar och kritiker, som 
bedömer verken och ger dem ökat värde genom sin bedömning. På kort sikt brukar 
det kallas konsekration och på lång sikt kanonisering. Svedjedal skriver att 
”bibliotek och olika undervisningsinstanser (skolor, universitet) betyder mer för 

 
174 Danelid, e-brev 2001-05-04. 
175 Lindmark, e-brev 2001-05-28. 
176 Lindmark, intervju 2001-02-12. 
177 Parnell, e-brev 2001-05-03. 
178 Smith, intervju 2001-02-12. 
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kanoniseringen av ett verk” medan författare, förlag, kritiker och bokklubbar betyder 
mer för konsekrationen.179 Den här processen är framför allt viktig när det gäller 
skönlitteratur, men är också viktig för facklitteratur och vetenskaplig litteratur. 

Urval och värdering har varit en central funktion för biblioteken. Genom 
insamling, förvärv, av litteratur har man värderat material och gjort ett lämpligt urval 
för att bygga upp samlingar som motsvarar användarnas förväntade behov. 

Förvärva en del eller tillgängliggöra allt? 
Det finns olika tendenser som visar att elektronisk publicering och distribution både 
förstärker och försvagar urvals- och värderingsfunktionen, vilket på olika sätt har 
kommit fram under intervjuerna. Förvärvet förändras och det är svårare att avgöra 
vad som är kvalitet i det enorma urvalet, säger Sahlin och poängterar flera gånger att 
bibliotekens värderande roll är mycket viktig och nu ökar i betydelse. Elektronisk 
publicering leder till att bibliotekarier måste vara mer aktiva och olika 
licensupphandlingar gör det nödvändigt att ha en väldig kunskap för att inte göra 
dubbla inköp, t.ex. känna till om en text finns att hämta i något av de open archives 
som finns i stället för att köpa den från ett förlag, säger Sahlin.180 Olsson påpekar att 
det är bibliotekets styrka att kunna utvärdera det som finns på nätet.181 

Parnell tycker ändå inte att elektronisk publicering och distribution innebär någon 
jätteförändring. Vissa saker kommer till men det är sådana som ändå ansluter till 
traditionella uppgifter. Förvärv av elektroniska tidskrifter har förändrats till att 
biblioteken skriver avtal och licenser, men Parnell påpekar att man under flera 
decennier har förhandlat med tidskriftsagenter om stora paketavtal.182 

Det förvärvade elektroniska materialet samlas i t.ex. ämnesguider och portaler 
som nu finns på nästan varje bibliotek. Det har också skapats nationella 
ansvarsbiblioteksportaler, som t.ex. Rättskällan vid Stockholms 
universitetsbibliotek, och nordiska ämnesportaler, som t.ex. NOVAGate, där SLU-
biblioteken är med och samarbetar. På konferensen Tillsammans eller var för sig 
diskuterades behovet av samordning mellan dessa resurser.183 Om ansvaret för 
portalerna ska tas centralt flyttas urvalsfunktionen från det enskilda biblioteket. Om 
ett sådant samarbete med gemensamma portaler säger Sahlin att det enskilda 
biblioteket riskerar att bli lite utslätat: ”Och då kan våra huvudmän säga att vi 

 
179 Svedjedal (1999), s. 10. 
180 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
181 Olsson, intervju 2001-02-21. 
182 Parnell, intervju 2001-02-06. 
183 Om Rättskällan: Lilie Bauer, Det virtuella biblioteket. Delprojekt 6: Ansvarsbiblioteksportaler  (2001). 
Om NOVAGate: Adefjord, Informationssökning (2001). 
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behöver inte biblioteket, alla resurserna finns ju tillgängliga ändå. Men då gäller det 
att vi kanske har våra definierade bitar, kanske ansvarsbiblioteken har sina länkar.”184 

Smith beskriver hur samarbetet inom olika ämnesområden kan ske mer 
decentraliserat t.ex. när det gäller ansvarsbiblioteksportaler. ”Man kan ju tänka sig 
att om man inom dessa ämnesbibliotek samarbetade med samma format, så skulle ju 
det här vara samsökbart. Det kan ju vara lokalt men centralt ändå eftersom man 
arbetar utifrån samma principer.”, säger Smith.185 

Mats G. Lindquist sa på konferensen att förvärvspolitiken är ”stendöd” och att 
det viktiga är att tillgängliggöra så mycket som möjligt och låta användarna välja.186 
Då flyttas urvalsfunktionen till användarna och behovet av undervisning från 
bibliotekets sida ökar. Detta märks t.ex. också i de nationella upphandlingar av 
elektroniska tidskrifter som gjorts av BIBSAM, och som Byström framhåller har 
varit mycket bra framför allt för de mindre högskolorna och har gjort att antalet 
tillgängliga elektroniska tidskrifter drastiskt har ökat.187 Även Smith påpekar att man i 
de stora nationellt upphandlade databaserna har fått ”en mängd olika tidskrifter, även 
sådana som inte är så värdefulla ut forskningsmässig synpunkt. Det finns ju inget sätt 
att inte ta dem. Köper man avtalet så får man alla tidskrifterna, huruvida de är bra 
eller inte”.188 De här avtalen innehåller således inte bara de viktigaste tidskrifterna som 
biblioteken själva skulle ha valt vid ett urvalsförfarande utan även en rad andra 
tidskrifter, som har råkat hamna i upphandlingen. Värderingen och urvalet sker 
därmed inte, som tidigare vid förvärvet, utan av användarna när tidskriften redan 
finns på biblioteken. Det blir därför också en viktig uppgift för biblioteken att i 
undervisningssituationer och vid referensdisken upplysa studenter och andra 
användare om detta. Byström tror ändå att den totala kvaliteten på det studenterna 
får ut nu är bättre än för tio år sedan. Byström berättar också att religionsdatabasen 
ATLA (American Theological Library Association) har börjat digitalisera äldre 
tidskrifter och att man denna gång har valt ut de trettio viktigaste tidskrifterna inom 
ämnet. Byström poängterar flera gånger hur viktigt det är att lära studenterna att ta 
ställning och att de många gånger väljer elektroniska artiklar inte för att de verkar 
vara de bästa utan för att de är lättare tillgängliga.189 Smith säger om situationen: 

 
184 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
185 Smith, intervju 2001-02-12. 
186 Konferensanteckningar från föredrag av Lindquist, Mats G., ”Being part of the global – a library 
perspective”, Tillsammans eller var för sig 2001-04-19. 
187 Byström, intervju 2001-02-21. 
188 Smith, intervju 2001-02-12. 
189 Byström, intervju 2001-02-21. 



 56 

Det blir lättare men svårare. Det blir ett steg tillbaka för det blir lite kaotiskt i början. Man 
upplever det som dels att man får mindre att säga till om, dels minskad kontroll initialt över 
materialet. Vi drivs av andra krafter än oss själva.190 

Biblioteken får här mindre urvalsmöjligheter även om man kan se en tendens till att 
enbart de viktigaste tidskrifterna väljs. Användaren måste lära sig att göra ett kritiskt 
urval och det blir bibliotekets uppgift att förmedla detta. 
Byström skriver i bibliotekets utvecklingsplan att tidigare byggde man upp samlingar 
som ett försök att förutsäga framtida behov – ”just in case”. Nu när det går på några 
dagar att förvärva dokument oavsett var de produceras är detta inte längre 
nödvändigt och användarnas behov får då styra förvärvet i större utsträckning – ”just 
in time”.191 Detta är en skillnad mot tidigare, när biblioteket byggde samlingar utifrån 
ett förväntat behov. Nu gör de nya publicerings- och distributionsvägarna att 
behoven inte behöver förutses i lika hög grad eftersom efterfrågan kan mötas med 
kortare leveranstid. 

Elektroniskt material mindre tillgängligt? 
En annan tendens är att göra urval av material enbart för en specifik målgrupp. 
Lindmark säger att man i Kursnätet måste avgöra ”vem som ska få tillgång till 
texterna” och att studenterna kan komma att få betala för ett lösenord.192 Lindmark 
jämför i det här fallet biblioteket med institutionerna, som tidigare mot en viss 
kostnad har tillhandahållit kurslitteratur i stencilform, men vad händer då med 
bibliotekets uppgift att ge fri tillgång till alla? 

Smith påpekar att det elektroniska materialet är så dyrt att köpa in att 
biblioteken kanske inte har råd att köpa mer än en användarlicens och då är texten 
spärrad för mer än en läsare åt gången.193 På konferensen Tillsammans eller var för 
sig handlade ett föredrag om ett projekt på Göteborgs universitetsbibliotek där man 
just har sådana enanvändarlicenser med netLibrary.194 Det här innebär alltså liknande 
villkor som för en tryckt bok – endast en användare i taget. Tekniken gör det möjligt 
att ge ett stort antal användare i princip obegränsad tillgång till elektroniskt material. 
Men de tekniska möjligheterna hindras som så många gånger av ekonomiska 
orsaker. 

 
190 Smith, intervju 2001-02-12. 
191 Byström & Danelid (2000), bilaga 3, s. 2. 
192 Lindmark, intervju 2001-02-12. 
193 Smith, intervju 2001-02-12. 
194 Konferensanteckningar från föredrag av Mats Cavallin & Carin Björklund, ”E-boken – sambo eller 
särbo. Ett praktikfall från Göteborgs universitetsbibliotek”, Tillsammans eller var för sig 2001-04-20. 



 57 

Biblioteket ger fler alternativ 
Elektronisk publicering ger också biblioteken nya möjligheter att medvetet arbeta 
med att ge användarna fler alternativ att välja bland. ”De bibliotekarier som ska 
jobba med kurslitteratur kommer att bli tvungna att på ett helt annat sätt leta fram och 
se alternativ i elektronisk form”, säger Lindmark. Detta är en medveten tanke bakom 
arbetet med kurslitteraturdatabasen Kursnätet vid Stockholms universitetsbibliotek. 
Tanken är att det vid varje läsanvisning i databasen ska finnas så många alternativ 
som möjligt, både tryckta och elektroniska. Inom litteraturvetenskap skulle man 
exempelvis i olika textarkiv på Internet kunna läsa t.ex. läsa olika översättningar, 
texten på originalspråk etc. Det ger lärarna nya undervisningsmöjligheter och det är 
viktigt att även utvärdera sidorna tillsammans med institutionerna säger Lindmark: 
”Men det är här jag menar att biblioteket får en ny roll, att kunna erbjuda alternativ. 
Men faktiskt också veta om vad det är man erbjuder.” Genom länkar till olika 
bokhandlar ges också alternativ för dem som önskar köpa boken. Förutom befintliga 
texter i olika textarkiv på Internet har man börjat förhandla med förlag om licensavtal 
och leverans av elektroniska texter. Samarbetet med förlagen går än så länge trögt, 
säger Lindmark.195 

Kommentar 
Urval och värdering är en funktion som varit viktig för biblioteken vid förvärvet och 
uppbyggnaden av samlingarna. Elektronisk publicering och distribution gör att den 
både förstärks och försvagas på olika sätt. En tendens är att tillgängliggöra allt som 
går och sedan låta användaren välja – eventuellt med stöd av användarundervisning 
och dylikt – samt att inte bygga upp ”goda” samlingar utan skaffa det som 
användarna efterfrågar. 

Samtidigt kan man se en tendens att visst urval av det äldre material som 
digitaliseras börjar ske. Det görs också ibland urval enbart för en viss målgrupp som 
då också kanske får betala. 

En viktig fråga är om urvalet ska ske lokalt, nationellt eller globalt. Ett större 
samarbete sparar arbete på varje bibliotek, men det enskilda biblioteket riskerar att 
bli utslätat. Det är dessutom de lokala biblioteken som har störst kunskap om de 
egna användarna. I de fall där urvalsmöjligheten försvagas blir det viktigare för 
biblioteken att förmedla kompetensen att kritiskt värdera ett material till användaren, 
vilket gör nästa funktion – informationssökning viktigare. 

 
195 Lindmark, intervju 2001-02-12. 
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Informationssökning 
Informationssökning, som delas upp i användarnas egen och personalstödd sådan, 
är en viktig biblioteksfunktion som dock har förändrats kraftigt på senare tid, inte 
minst med informationsteknikens intåg och det överflöd av texter som elektronisk 
publicering och distribution för med sig. I början av seklet och under lång tid framåt 
fick låntagaren snällt titta på när bibliotekarien sökte fram lämpligt material. Byström 
skriver i bibliotekets utvecklingsplan: ”Den gamla sortens bibliotekarie, som utan ett 
ord skinnar omkring i biblioteket, för att på ett outgrundligt hokus-pokus-vis plocka 
fram den åtrådda boken är sedan länge pensionerad.”196 

Att databaserna nu är tillgängliga online framhåller Byström som den enskilt 
viktigaste förändringen: ”Det förändrar vårat sätt att arbeta med studenterna. Från att 
ha suttit bredvid och förklarat för oss vad de vill ha och vi då snabbt försökt göra en 
sökning för att tjäna pengar, så har det förändrats till att de får sitta där och härja hur 
de vill och vi försöker hjälpa dem.” Byström säger att de har ”gått från att serva 
studenterna till att coacha dem”.197 

Det är en stor skillnad vid Ultunabiblioteket när det gäller forskares och 
studenters användning av biblioteket, säger Hagerlid. Forskarna använder det 
elektroniska biblioteket i större utsträckning medan studenterna kommer till det 
fysiska.198 

Söderbaum beskriver det som en ”revolution” när Biological Abstracts blev 
tillgänglig online och säger att forskarna nu klarar av databassökningar på ett helt 
annat sätt än tidigare. Tidigare fick forskarna beställa tid hos en bibliotekarie eller 
dokumentalist och betala för den tid det tog att utföra sökningen. Det här är en stor 
förändring och förenkling som dock kostar mycket pengar för biblioteken. Fler 
databaser leder också till fler beställningar.199 

Undervisning i informationssökning 
När tillgängligheten och informationsutbudet ökar blir det allt viktigare att undervisa i 
informationssökning och försöka förmå användarna att själva göra ett urval och 
värdera materialet. 

Olsson har intresserat sig särskilt för ”information literacy” och konstaterar att 
behovet av ökad informationskompetens hänger samman med det överflöd av 
information som elektronisk publicering skapar. Olsson ser det som en viktig uppgift 

 
196 Byström & Danelid (2000), bilaga 3, s. 3. 
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199 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
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för biblioteken att hjälpa studenterna att ”omvandla den här informationen till 
kunskap”. Han ser en möjlighet för bibliotekarierna att samarbeta mer med lärarna 
och därför befinna sig mindre på biblioteket. Hagerlid säger också att fler 
bibliotekarier arbetar med undervisning än tidigare.200 

Den pedagogiska uppgiften har blivit mycket viktigare påpekar Söderbaum. Den 
har alltid funnits, men har blivit alltmer uppenbar eftersom det händer så mycket på 
kort tid. Den pedagogiska rollen med fokusering på användaren och uppsökande 
verksamhet ser hon som en överlevnadsstrategi. Därför arbetar man med att försöka 
placera sig inom olika arbetsgrupper inom universitetet.201 

Smith tror också att biblioteken får en ökande förmedlande och en pedagogisk 
roll och blir ”navigatörer i det här elektroniska universum som webben utgör”. Detta 
görs genom att biblioteken samlar och värderar resurser i portaler etc. samt lär 
studenterna att själva göra ett urval och att tänka kritiskt. Det senare behöver göras 
tillsammans med lärarna säger Smith. Allt detta innebär enligt Smith inte en förändrad 
men en utökad roll.202 

Vad gäller eventuell konkurrens så är det möjligen inom undervisningsområdet 
som biblioteken skulle kunna förvänta sig mer konkurrens av utomstående aktörer, 
säger Sahlin.203 

Katalogiseringsproblem 
En förutsättning för all lyckad informationssökning är att ett material är ordnat på 
något sätt. Biblioteken har katalogiserat och klassificerat allt material enligt de regler 
som har skapats för tryckta dokument, men nu kräver elektroniskt publicerat och 
distribuerat material att reglerna förändras. I övergången kan man skönja en viss 
osäkerhet kring hur materialet ska ordnas, inte minst uttryckt på konferensen 
Tillsammans eller var för sig.204 

Det elektroniska materialet kräver ännu mer att det är någon som ordnar det, 
men det är svårt att katalogisera elektroniskt material eftersom det ännu så länge inte 
finns utarbetade regler, säger Söderbaum. Katalogiseringsreglerna kommer 
förmodligen att förenklas så att de passar bättre för webbresurser.205 

 
200 Olsson, intervju 2001-02-21, Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
201 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
202 Smith, intervju 2001-02-12. 
203 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
204 NVBFs (Nordiska vetenskapliga biblioteksföreningars förbund) konferens Tillsammans eller var för 
sig – i vilken katalog hör posten hemma?, 19–20 april 2001, Djurönäset, Stockholm. 
205 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
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Hagerlid säger också att det har varit problem när det gäller katalogiseringen av 
elektroniskt material. Där har det släpat efter både på nationell och lokal nivå. Han 
säger att det går trögt och tycker sig även se en rädsla för att ägna sig åt 
katalogisering av elektroniska dokument eftersom det är ”för flyktigt och osäkert”. 
Dessutom har man väntat på att något ska göras nationellt i stället för att man på 
varje bibliotek själv katalogiserar sina e-tidskrifter. Det är också ”en urvalsfråga hur 
mycket av fri information så att säga på nätet ska man katalogisera”.206 

Flera av informanterna påpekar att de nationella tidskriftsavtalen har skapat 
oreda i Libris. Frågan är om det räcker att de elektroniska tidskrifterna finns i 
tidskriftslistor eller om de också ska finnas i katalogen, vilket även diskuterades 
under konferensen Tillsammans eller var för sig. Olika bibliotek har valt att göra 
på olika sätt, säger Söderbaum och beskriver ett projekt där KB började att i Libris 
katalogisera vissa av tidskrifterna i de nationellt upphandlade avtalen och då valde att 
lägga uppgifterna om den elektroniska utgåvan på posten för den tryckta, samtidigt 
som några bibliotek redan hade hunnit påbörja det här arbetet själva och då lagt sig 
på posten för den elektroniska utgåvan. Den nationella satsningen är nu avblåst 
eftersom det tog för mycket tid och blev för många fel, och nu ska biblioteken 
bestämma sig för vad de ska göra, säger Söderbaum. På Ultunabiblioteket kommer 
de förmodligen fortsätta att lägga sig på posten för den tryckta utgåvan, som de gjort 
tidigare, och komplettera den med uppgifter om den elektroniska versionen. Då har 
man allt. Ett problem är dock att det ibland inte är exakt samma versioner av 
tidskriften.207 

”Det är kaos i Libris just nu”, säger Smith och berättar att katalogiseringen av e-
tidskrifter i Libris är långt ifrån enhetlig. Ibland finns ingen länk alls, ibland framgår att 
e-tidskriften bara finns på ett universitet medan den i själva verket finns på nästan alla 
universitet och högskolor i Sverige osv. Smith föreslår att det ska satsas mer centralt 
för att lösa dessa problem: ”Man har ofta inte pengar och kanske inte insikt i hur man 
ska lösa detta på lokal nivå.” Av flera anledningar har man tvekat att lägga in de 
nationellt upphandlade e-tidskrifterna i katalogen: man måste ta samtliga tidskrifter i 
avtalet oavsett om man tycker att de är bra eller inte, olika uppgifter, som t.ex. titeln, 
eller avtalet kan förändras. ”Eftersom de här är så obeständiga har man inte velat 
göra det ingreppet för då måste man hela tiden gå in och reparera i katalogen”, säger 
Smith, och konstaterar att det bl.a. annat lett till att sökbarheten blivit sämre. 
Problemen kring katalogiseringen är sådant som löses efter hand, säger Smith.208 

 
206 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
207 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
208 Smith, intervju 2001-02-12. 
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Danelid påpekar att det finns dubbla poster i Libris, en för den tryckta respektive 
en för den elektroniska formen, trots att de är identiska. Här pratar Danelid särskilt 
om rapporter som används mycket i biblioteket där han arbetar. Biblioteket skriver 
ut varje rapport och Danelid säger att de används ”väldigt rakt och praktiskt” och att 
biblioteket inte har så stort intresse av att ”upprätthålla den där strikta bibliografiska 
distinktionen mellan tryckta respektive elektroniska versioner av samma dokument”. 
För ett litet bibliotek är det inte möjligt att prioritera katalogiseringsarbete.209 Detta är 
exempel på problem som måste lösas. Informanterna efterlyser i första hand 
nationella lösningar. 

En eller flera kataloger? 
Katalogen som är central i bibliotekets arbete har i princip sett likadan ut mycket 
länge. Det är inte lika väsentligt att lägga in allt i katalogen längre när biblioteket har 
en webbplats, säger Söderbaum, eftersom webbplatsen i sig fungerar som ett slags 
katalog över olika resurser. Avhandlingar finns vid SLU-biblioteken t.ex. både i 
katalogen och i en särskild databas. Där används ett konverteringsprogram som 
omvandlar en metadatapost för den elektroniska utgåvan till en MARC-post för 
katalogen. Söderbaum framhåller att det är viktigt att utforska sådana genvägar. 
Under de senaste tio åren har användarperspektivet slagit igenom när det gäller 
katalogen, som tidigare mest gjordes för personalens skull. För användarna är enkla 
alfabetiska listor för elektroniska tidskrifter nog så bra, säger Söderbaum, men det är 
viktigt att försöka undvika att man måste söka på flera ställen. Frågan är då vad som 
ska finnas i katalogen och hur mycket arbete man ska lägga ned på att katalogisera. 
Det bästa vore om man gjorde en katalogisering och den sedan fanns på två eller 
flera ställen. Det viktigaste med katalogen är att det syns om en tryckt tidskrift är 
avslutad och att den nu enbart finns i elektronisk form, säger Söderbaum och 
framhåller också att man inte kan tvinga in allt i en katalog. Typiska webbresurser, 
som ej liknar traditionella dokument, samlas i dag på SLU-bibliotekens webbsidor i 
något som kallas Referensbiblioteket.210 Danelid tycker att det många gånger är en 
svår gränsdragning att avgöra vilket elektroniskt material som ska katalogiseras i 
Libris. Vissa PDF-dokument är självklara och andra dokument är gränsfall.211 

För att undvika att användaren måste leta på flera ställen föreslår flera av 
informanterna ett gemensamt gränssnitt.212 Då har man också möjlighet att behålla 

 
209 Danelid, intervju 2001-02-21. 
210 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
211 Danelid, intervju 2001-02-21. 
212 Söderbaum, intervju 2001-02-06; Smith, intervju 2001-02-12; Byström, intervju 2001-02-21. 
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flera kataloger och listor, samtidigt som användaren får en enhetlig ingång till 
informationen. 

Smith påpekar också det viktiga i att biblioteket gentemot sina uppdragsgivare 
och målgrupper måste ”förädla den här produkten, bibliotekskatalogen och 
bibliotekets webbsidor”. Det är viktigt att ”synas gentemot den som tilldelar medel”, 
säger Smith. Om användarna själva ska söka upp varje enskild leverantör tror Smith 
att biblioteket förlorar sin identitet. Hon tror också att mer och mer kommer att 
integreras i katalogen, men att det kommer att ta tid.213 

Andra aktörers katalogisering 
Ovan har på några ställen skymtat fram olika perspektiv. Biblioteken vill gärna ha 
nationella initiativ för att undvika att varje bibliotek katalogiserar samma resurser. 
Om utvecklingen går mot centrala kataloger för hela landet tror Smith att de enskilda 
bibliotekens katalogiseringsuppgifter kommer att överföras t.ex. till KB. Hon tror på 
att det krävs en central lösning för att biblioteken ska klara av utvecklingen. Varje 
bibliotek har inte resurser att ta hand om allt material på egen hand. Hon vidgar 
också perspektivet till fördelarna med att kunna byta poster även med andra länder: 
”Vi har ju strävat efter ett universellt språk, att vi ska prata MARC-formatet, att det 
ska vara utbytbart mellan olika länder och olika bibliotekskataloger, att vi ska kunna 
läsa de här posterna överallt i världen.”214 

Sahlin jämför med folkbiblioteken, som inte själva katalogiserar sitt material, och 
säger att även de vetenskapliga biblioteken skulle kunna köpa den kompetensen. 
Han konstaterar att det visserligen finns ”mer strömlinjeformad litteratur” på 
folkbiblioteken, men att det är värt att titta på om det är en mer rationell hantering. 
”Detta var ju tidigare själva kärnan”, säger Sahlin och påpekar att det tidigare var 
hög status att katalogisera, men så är det inte längre trots att det egentligen är 
viktigare än någonsin. Nu har kärnversamheten flyttats till hur biblioteken gör sitt 
”material synligt på olika sätt, på webbplatsen, med länkar och alltihop”, samt till 
rådgivning och undervisning till studenter och forskare.215 

Olsson tycker också att katalogiseringen skulle kunna rationaliseras. Han 
föredrar en nationell lösning, att t.ex. KB tog ansvaret för det. Det innebär ett 
dubbelarbete i dag att man sitter på varje bibliotek och katalogiserar samma 
böcker216 

 
213 Smith, intervju 2001-02-12. 
214 Smith, intervju 2001-02-12. 
215 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
216 Olsson, intervju 2001-02-21. 
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Elektroniska dokument har den möjligheten att den bibliografiska informationen 
kan finnas i själva publikationen, vilket enligt Parnell på sikt kommer att förändra 
katalogiseringen och göra det möjligt för upphovsmannen eller förlaget att 
”katalogisera ett objekt vid källan en gång för alla”. Att upphovsmannen lägger på ett 
antal kontrollerade ämnesord upplever inte Parnell som något kvalitetsproblem utan 
snarare tvärtom, framför allt för att få ”kontroll på det här mer efemära materialet på 
Internet”. Han anser det orimligt att bibliotekarierna ska sitta och katalogisera allt på 
Internet. Men han ställer sig frågande till att helt strunta i katalogisering av 
elektroniska resurser, att ”det som i princip ska ha samma verkshöjd, eller hur man 
ska uttrycka sig juridiskt, som vanliga böcker plötsligt inte skulle vara värt att lägga 
den möda på att beskriva som formell katalogisering innebär av en yrkeskunnig 
person”. Katalogiseringen ska i huvudsak göras av bibliotekarier, men det ”hindrar 
inte att författaren lägger på sina uppgifter, men det ska finnas ett filter av 
professionalism för att bibehålla kvaliteten”, säger Parnell och påpekar att det här är 
en viktig fråga för biblioteken eftersom den är en del av grundkompetensen. Han 
beskriver tidigare försök som har gjorts där rapportförfattare skulle fylla i vissa 
uppgifter i dokumentblad, men dessa har många gånger visat sig vara näst intill 
oanvändbara. Om man därför driver linjen att författaren ska stå för hela 
katalogiseringen så leder det till en kvalitetsförsämring. Det finns dock möjligheter att 
rationalisera, t.ex. genom system där författaren matar in metadata som omvandlas till 
en post eller Dublin Core-data i dokumentet. Därefter finns verktyg som kan 
konvertera Dublin Core-poster till MARC-poster, vilket underlättar för 
bibliotekarien som sedan kan komplettera posten bl.a. med hjälp av tesaurer, säger 
Parnell.217 

Hagerlid säger angående att författare och förlag själva skulle lägga på 
metainformationen: ”Vi vill ju i och för sig gärna styra över så att upphovsmännen gör 
så mycket som möjligt. Men vi tror inte att det räcker.” I alla fall inte ”om man har 
krav på en ”något så när konsistent klassifikation” och ”täckningsgrad”. Hagerlid vill 
hellre se det som en ”kombination”. De arbetar därför med mallar där forskare och 
studenter ska mata in uppgifter enligt vissa regler. Det är en trög process, som på sikt 
dock kommer att underlätta katalogiseringsarbetet, säger Hagerlid.218 

Förlagen skulle också kunna komplettera dokument med bibliografiska uppgifter. 
Så görs ju även när det gäller tryckt material, påpekar Smith, med cataloging in 
publication. Men även de uppgifterna måste kontrolleras eftersom det händer så 
mycket i slutprocessen av ett dokuments tillkomst och biblioteken måste även lägga 

 
217 Parnell, intervju 2001-02-06. 
218 Hagerlid, intervju 2001-02-12. 
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på sina lokala signa: ”Visst tror jag att det kommer att ske mer och mer automatiskt. 
Jag tror att katalogisering mer kommer att handla om att gå tillbaka och katalogisera 
gamla samlingar, men även göra det här nya materialet sökbart.”219 

Om förlagens eventuella katalogiseringsinsatser säger Parnell att de i dag inte har 
den kompetensen, vilket de också är medvetna om, men att de skulle kunna utveckla 
en sådan kompetens. Parnell säger dock att ett troligare scenario i så fall är att 
förlagen helt enkelt köper de tjänsterna från biblioteken. Parnell säger också att 
förlagen har stora intressen i metadata. De internationella förlagen är drivande inom 
området medan de svenska förlagen än så länge är ganska passiva. Förlagen önskar 
bättre kontroll över ”sin intellektuella egendom” för att om möjligt tjäna mer pengar. 
Parnell fortsätter: ”Vi har ett gemensamt intresse av metadata och kontroll, men det 
är inte alls säkert att våra syften sammanfaller, snarare tvärtom.” Biblioteken önskar 
visserligen bra system för kontroll, men inte att utvecklingen går mot att det offentliga 
rummet, som biblioteket utgör, inskränks: ”Det finns ingen anledning att ny teknik ska 
skapa ett brott i det [system som har utvecklats i vår typ av samhälle] och omfördela 
styrkeförhållanden. Det är viktigt att bibehålla en balans. Där tror jag att vi måste 
vara aktiva. Vi ska vara med och arbeta, men vi ska inte vara naiva.”220 

Kommentar 
Det råder osäkerhet om hur man ska katalogisera elektroniskt material och det 
innebär mycket arbete om allt ska katalogiseras. Informanterna verkar föredra en 
mer automatisk katalogisering för det mer flyktiga material som finns på Internet samt 
att författare och förlag gärna får lägga på bibliografiska uppgifter, men att biblioteket 
behövs som kvalitetsfilter vid katalogisering av elektroniska kvalitetsresurser. 

Det är inte lika viktigt att samla allt i en katalog längre eftersom tekniken gör att 
det är möjligt att ha flera kataloger och ett gemensamt gränssnitt. 

Informanterna ser gärna nationella initiativ, och internationellt utbyte av poster. 
Det gör att det enskilda biblioteket kan förlora katalogiseringsuppgifter och frågan är 
hur det går med kunskapen om användaren och lokala signa. 

Arkivering 
Kortsiktig respektive långsiktig arkivering är en förutsättning för att ett dokument 
ska vara tillgängligt. Denna funktion fylls t.ex. av förläggare, bokklubbar, 
bokhandlare, läsare och av ”alla sorters offentliga bibliotek”.221 De kommersiella 

 
219 Smith, intervju 2001-02-12. 
220 Parnell, intervju 2001-02-06. 
221 Svedjedal (1999), s. 10. 



 65 

aktörerna arkiverar förstås mer på kort sikt, men arkiveringen skiljer sig också åt 
mellan olika bibliotek, t.ex. KB och ett litet företagsbibliotek som två ytterligheter. 
Tidigare arkiverades naturligtvis allt papperstryck i stora magasin. När det gäller 
elektronisk arkivering råder ovisshet kring lagringsmöjligheter, teknikers livslängd, 
migrering, olika format etc. 

Elektronisk arkivering 
Arkivering har varit en central funktion för biblioteken, men som nu ifrågasätts. Sahlin 
säger t.ex. att elektronisk publicering förändrar mycket och naturligtvis den praktiska 
hanteringen: ”Hur ska vi arkivera, centralt, lokalt? Hur lägger vi ut det på webben?” 
Bibliotekets kärnverksamhet i framtiden kanske inte är att arkivera olika saker utan 
att i stället utveckla kompetensen att värdera källorna. KB kommer alltid att ha en 
arkivfunktion, men frågan är om de enskilda biblioteken ska ha det, säger Sahlin.222 

Det är alltså inte säkert att alla enskilda bibliotek ansvarar för arkivering av 
elektroniskt material. Man kan också se att ansvaret för arkiveringen flyttas över till 
andra aktörer, som t.ex. förlag. I den stora satsningen med elektroniska tidskrifter 
har biblioteken tagit för givet att det ordnar sig, säger Söderbaum. Det är förlagen 
som har bestämt format och biblioteken har köpt vad som funnits, men det är en 
osäker tillvaro, säger Söderbaum. När det gäller de nationella upphandlingarna har 
BIBSAM dock varit noga med att se till att biblioteken ska ha tillgång till de årgångar 
man har prenumererat på.223 

Olika databasleverantörer börjar också digitalisera äldre tidskrifter och erbjuda 
dem till biblioteken. Byström ger exempel på PCI Fulltext och religiondatabasen 
ATLA.224 Söderbaum nämner JSTOR (Journal Storage. The Scholarly Journal 
Archive) och pekar på rationaliseringsvinster när man slipper t.ex. registrering av 
inkomna häften och lånehantering.225 Hagerlid säger också att elektronisk i stället för 
fysisk arkivering frigör personal som slipper den fysiska hanteringen.226 Biblioteket 
behöver då inte längre arkivera äldre tryckta tidskrifter utan kan i stället välja att 
använda dessa databaser. 

Sahlin påpekar att utrymmen frigörs och kan användas till annan verksamhet i 
bibliotekets regi eller sägas upp. Att det byggs arkiv som JSTOR gör att biblioteken 
kan minska hanterings- och utrymmeskostnader: ”Då kan vi använda våra ytor 

 
222 Sahlin, intervju 2001-02-12. 
223 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
224 Byström, intervju 2001-02-21. PCI (Periodicals Contents Index) har startat projektet PCI Full Text 
som innehåller tidskrifter i fulltext 1770–1990 (http://pcift.chadwyck.co.uk). 
225 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
226 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
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effektivare till studenternas vardag eller så kanske vi kan säga upp hyror. Det ska 
man nog tänka på när man bygger nytt, så att man inte räknar på ett väldigt stort 
tillskott”, säger Sahlin.227 

Man kan enligt Söderbaum se en förskjutning i framtiden för biblioteket från att 
förvara t.ex. tidskrifter, som i stället blir elektroniska, till att bli en samlingspunkt.228 

Samtidigt som man kan se dessa tendenser är det viktigt att påpeka att en sådan 
här utveckling ligger i framtiden. Samtliga informanter betonar att det som i nuläget 
främst är aktuellt för biblioteken är att hantera parallella system av både tryckt och 
elektroniskt material. 

Andra ”bibliotek” 
Tekniken gör det möjligt för andra aktörer än bibliotek att samla elektroniska texter 
och webbresurser i egna elektroniska bibliotek, som olika länksamlingar, portaler 
och arkiv, på ett helt annat sätt än som varit möjligt tidigare med tryckta böcker. 
Elektroniska resurser har inte heller samma begränsning som fysiska böcker utan 
varje ”verk” kan placeras på hur många ställen som helst inom ett ”bibliotek”. Varje 
enskild Internetanvändare kan också genom bokmärken i webbläsaren skapa egna 
gigantiska bibliotek, större än vad som någonsin varit möjligt tidigare. Frågan är om 
sådana här samlingar av elektroniska resurser kan bli allvarliga konkurrenter till 
biblioteken. Någon sådan oro har jag dock inte kunnat spåra hos informanterna utan 
de flesta verkar tycka att det är positivt. 

Angående konkurrensen av andra aktörer säger Hagerlid att SLUs egen 
informationsavdelning SLU Kontakt har satsat mycket på att bygga upp olika slags 
portaler. Hagerlid upplever att de har arbetat utan att se de resurser som finns på 
biblioteket: ”De har ingen egen vilja att länka ihop det de gör med de resurser som 
finns i biblioteket. Visst kan man väl se det som en slags konkurrens.” Angående 
andra aktörer vars verksamhet liknar bibliotekens tycker Hagerlid att deras arbete 
ibland är ”lite oprofessionellt”. Deras arbete och presentation kan vara bra på olika 
sätt men har ofta brister när det gäller täckning och systematik. Hagerlid pratar också 
om ett slags gränsöverskridande från båda håll när biblioteken och informatörerna 
går ut på webben. Han ger exempel på SAFARI, som från början hade 
målsättningen att ha med 
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alla typer av dokumentation och skulle om man tog det på allvar ha en slags 
nationalbibliografi. Man satte liksom inga gränser. Ur vår synpunkt känns det då som man, 
de försöker göra saker som vi, till en del i varje fall, redan håller på med. 

Hagerlid tillägger att dessa aktörer många gånger har varit snabbare att utnyttja 
webben medan biblioteken har varit trögare eftersom de stora volymerna gör att alla 
förändringar får stora konsekvenser. Hagerlid konstaterar att det har varit en gråzon, 
där det inte har varit tydligt vem som ska göra vad och ger exempel på 
fulltextdatabasen VäxtEko, som från början var ett samarbete mellan SLU-
biblioteken, SLU Kontakt och Jordbruksverket. Så småningom ville SLU Kontakt 
att biblioteket skulle ta över deras arbetsuppgifter: ”De tyckte att det blev för mycket 
av att bygga upp en ren textdatabas.”229 

Om konkurrens av att andra aktörer säger Smith: ”Jag tror att de skulle kunna 
göra vissa bitar även bättre än biblioteken, men jag tror inte att man skulle kunna 
skapa ett koncept som är ett bibliotek om man inte hade bibliotekarier.” Angående 
Internetbiblioteken netLibrary och Questia, som riktar sig direkt till användarna, så 
tror Smith att biblioteken kommer att få uppleva mer sådan konkurrens. De båda är 
kommersiella aktörer som vill ha betalt för de tjänster de bygger in i sitt virtuella 
bibliotek, säger Smith. Följden kan bli att en fakultet kanske går direkt till Questia 
och att deras studenter får tillgång till all kurslitteratur de behöver medan andra 
fakulteter inte har råd. Där de har tillgång till Questia kanske de också skär ner på 
medlen till biblioteken och då kanske biblioteket inte har råd med sina lokaler. 
Resultaten kan bli en mycket ojämn service, säger Smith.230 

Lindmark upplever i stället konkurrensen med t.ex. Questia på ett positivt sätt. 
Hon är glad att studenterna får ökad tillgång till elektronisk kurslitteratur. Hon tycker 
att det är precis så här det fungerar med böcker i dag: ”Precis som studenterna skulle 
kunna köpa detta avtal själva då så kan ju vi som bibliotek också köpa ett avtal och 
ha på något sätt.” Lindmark vill inte se det som konkurrens utan tvärtom som en 
utveckling som biblioteken måste hitta sin roll i.231 Frågan är dock om det är precis 
som med böcker eftersom det här handlar om att en kommersiell aktör erbjuder 
ungefär samma tjänster som ett bibliotek. För dem som vill och kan betala är detta 
ett alternativ. På netLibrarys och Questias webbplatser kan man se att de även riktar 
sig till bibliotek och då ser sin samling som ett komplement.232 

 
229 Hagerlid, intervju 2001-02-13. 
230 Smith, intervju 2001-02-12. 
231 Lindmark, intervju 2001-02-12. 
232 NetLibrary, http://www.netlibrary.com (gå till Library & Corporate Solutions); Questia, 
http://www.questia.com (gå till Librarians). 
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Skillnaden mellan biblioteken och många andra kommersiella aktörer är att 
bibliotekens uppgift är att tillgängliggöra informationen gratis och inte bara 
information från den egna organisationen utan all den information som bibliotekets 
målgrupper behöver: ”Det är ju ett mycket större uppdrag än att bara serva en 
organisation eller ett företag.”, säger Smith. Biblioteken måste också ”hantera båda 
parallella system samtidigt”. Smith säger: ”Trots allt måste vi göra mer än ett hippt 
elektroniskt jobb, att serva vår organisation men information och göra fina 
webbsidor.”233 

Det finns alltså andra aktörer som gör samma saker som biblioteken, att arkivera 
och tillgängliggöra information. Men en kommersiell aktör vill tjäna pengar på 
verksamheten och en offentlig myndighet har inte samma breda uppdrag som ett 
forskningsbibliotek. 

Ett bibliotek utan böcker? 
Undersökningen visar att det finns en tendens att arkiveringsfunktionen försvagas, 
vilket väcker olika frågor. Vad är ett bibliotek som inte arkiverar böcker? Ett 
bibliotek som enbart arkiverar elektroniska texter finns det bara på nätet? Om 
biblioteket inte ens arkiverar elektroniskt, vad är det då och vad ska det användas 
till? Några förslag som kommer upp är mötesplats, arbetsplats och upplevelserum. 

Hagerlid säger: ”Det vi ser på kort sikt är att forskarna i mindre grad behöver gå 
till oss. Vi erbjuder ett elektroniskt bibliotek och de lär sig att använda det.” För 
forskaren är det fysiska biblioteket ”ett ställe om man behöver komma bort från 
institutionen, orientera sig inom andra områden, om man behöver gå bakåt i tiden”. 
Men de primära behoven av nya tidskrifter och databassökningar får forskaren via 
det elektroniska biblioteket. Hagerlid säger att han skulle vilja ha ett rum för 
forskarna där de kan mötas och arbeta. Det är vad som börjar hända när det gäller 
studenterna. Biblioteket blir mer och mer ett ”centrum för studenternas arbete, ett 
learning center, med en attraktiv miljö för studenterna”.234 

Sahlin säger att biblioteksorganisationen kanske förändras så att bibliotekarierna 
är placerade på institutionerna och ger direktstöd där till lärare, forskare och 
studenter i stället för att man fokuserar kring biblioteksbyggnaden. Sahlin efterlyser 
ökat kundperspektiv, och säger att om man ser till vad som är bäst för användarna, 
då kanske också organisationen förändras.235 
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Flera informanter diskuterar kring att det byggs så många stora bibliotek just i 
denna tid. Söderbaum nämner att det finns nya stora bibliotek i Kalmar, Malmö och 
Halmstad liksom i Paris, London och Köpenhamn.236 Sahlin diskuterar också kring 
detta: 

Det är klart att jag tycker att det finns något positivt, det är det att i vår digitala ålder så är 
ändå det intellektuella och sociala mötet det som man behöver. Så egentligen bygger man 
inte bibliotek, utan vi behöver en intellektuell och social träffplats. Det är därför man 
bygger. Egentligen behöver man inte kalla det för bibliotek. Det är en arbetsplats, 
grupparbetsplats. 

Smith säger att byggandet av stora bibliotek är ”säkert ett tecken i tiden, dels som 
monument för kunskap och kunskapsarvet och som platser” och tillägger att behovet 
av att möta andra människor i ett socialt sammanhang finns ju kvar trots att man 
inhämtar elektronisk information. I en elektronisk miljö får också ordet bibliotek en 
annan betydelse: 

Men hanterandet förändras ju radikalt eftersom vi inte längre har den fysiska hanteringen. 
Bibliotek betyder rum för böcker. Nu kommer det att betyda någonting annat. Det betyder 
redan någonting annat på nätet. Bibliotek är ju alltså samlingar av material som är 
kategoriserade på något sätt. Det är bibliotek på nätet. 

Smith säger också: 

Bibliotek har förlorat sin snäva betydelse även för oss som jobbar på bibliotek. Det tror jag 
kommer att bli en jättestor förändring i framtiden. Å ena sidan har vi kvar funktioner som 
sociala rum, läsesalar, å andra sidan blir vi bibliotek på nätet i andra större bibliotek. Vi ingår 
i större kretsar av bibliotek. Det kan vara svårt att försvara namnet bibliotek på nätet 
eftersom andra tar över ordet bibliotek ifrån oss. Det är fler som kämpar om rätten att 
benämna sig bibliotek. Det är möjligt att det förlorar sin speciella betydelse, att det släpps 
fritt på något sätt. Vi kommer att ha svårare att försvara oss på nätet än vi har i den tryckta 
världen.237 

Konkurrensen ökar på nätet eftersom fler gör samma sak. 

Kommentar 
Arkiveringsfunktionen, som har varit självklar och grundläggande för ett bibliotek är 
den som försvagas mest. De enskilda biblioteken har hittills t.ex. förlitat sig på 
tidskriftsleverantörer, eller att KB ska ta ansvar för den elektroniska arkiveringen. 

 
236 Söderbaum, intervju 2001-02-06. 
237 Smith, intervju 2001-02-12. 
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Det är lättare för nya aktörer att skapa egna bibliotek än det varit tidigare. På 
nätet finns det därför fler som gör samma saker som biblioteken. Det som skiljer de 
olika aktörerna åt blir då kanske syftet med verksamheten samt olika målgrupper i 
stället för det arbetsuppgifter man utför. 

Elektronisk arkivering gör fysisk arkivering mindre nödvändig och därmed frigörs 
ytor som kan användas till andra saker. Frågan väcks då vad biblioteket blir utan 
böcker. Blir biblioteket enbart en plats på nätet, som eventuellt har lokaler där 
människor kan mötas och arbeta? Eller är biblioteket en resurs som placeras på de 
ställen i organisationen där de bäst behövs? Det är viktiga frågor som en annan 
undersökning får försöka besvara eller framtiden får utvisa. 
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Slutanalys 

Bibliotekens funktioner 
Mot bakgrund av att forskning har visat att elektronisk publicering och distribution 
leder till förändringar för alla i publiceringssystemet så har syftet med den 
genomförda undersökningen varit att se hur bibliotekens funktioner förändras i en 
elektronisk miljö. Den första frågeställningen lyder: 

• Hur påverkar elektronisk publicering och distribution forskningsbibliotekens 
funktioner? Vilka funktioner har eventuellt förstärkts, försvagats, försvunnit 
eller tillkommit? 

Genom att bl.a. göra en intervjuundersökning med nio bibliotekarier har jag försökt 
att besvara frågeställningarna och undersökningen visar att funktionerna förändras på 
olika sätt. 

Skapande är en funktion som inte har varit särskilt utmärkande för biblioteken, 
men som man kan se har stärkts till viss del. Biblioteken ger studenter, forskare och 
lärare möjlighet till skapande verksamhet inom bibliotekets ram. Biblioteket 
producerar och publicerar dessutom egna texter på webbplatsen för att vägleda 
användarna i informationssöknings- och skrivprocessen. Tekniken gör också att 
biblioteken genom länkar kan koppla ihop olika resurser på ett annat sätt än tidigare, 
för att exempelvis skapa skräddarsydda samlingar till vissa målgrupper. Men detta 
kan naturligtvis också kommersiella aktörer göra och biblioteken skulle i det här 
sammanhanget kunna konkurrera med dem eller vara ett icke-kommersiellt alternativ. 

De funktioner som man mest förknippar med traditionellt förlagsarbete – 
redigering, korrekturläsning och tillverkning – sker alla på biblioteket, både vad gäller 
publiceringen på bibliotekens webbplatser och publiceringen av material från den 
egna organisationen. Biblioteken försöker dock minimera sin egen arbetsinsats 
genom att skapa mallar med inbyggd kompetens, för att även underlätta och göra det 
möjligt för författaren att själv göra en del av del av arbetet som möjligt. Eftersom det 
enbart är fråga om att biblioteken ska publicera vetenskapliga texter förblir det också 
författaren som har huvudansvaret för textens innehåll och redigeringsarbetet. 
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Tekniken skapar i nuläget, vid t.ex. konverteringar mellan olika format, behov av 
korrekturläsning. Förhoppningen är dock på sikt att ett smidigt elektroniskt textflöde 
ska göra sådant arbete onödigt. 

Elektronisk publicering och distribution gör det lättare för alltfler att publicera 
material på Internet. Arbetet och kostnaden för en eventuell tillverkning av en tryckt 
pappersversion förs också över till användaren. Biblioteken skaffar därför utrustning 
för att vid behov kunna tillverka förvärvat eller egenproducerat material. Utrustningen 
i biblioteken avgör vad som kan tillverkas och vilken kvalitet det har. 

För biblioteken tillkommer också funktionen att finansiera publiceringen av det 
egenproducerade materialet på webbplatsen och från organisationen. Det kan dock 
inte finansieras enbart genom försäljning eftersom examensarbeten, avhandlingar och 
rapporter vanligen inte låter sig säljas i så stora upplagor att det blir någon vinst. 
Biblioteken tar alltså delvis på sig samma funktioner som förlagen, men deras 
publiceringsverksamhet blir ändå inte helt jämförbar med ett förlag som drivs i 
kommersiellt syfte, eftersom biblioteken är beroende av en annan finansiering än den 
från försäljning. Bibliotekens publiceringsverksamhet liknar därför mer en förlängning 
av deras tidigare uppgift, att tillgängliggöra information till sina målgrupper och den 
enda ”vinst” de kan räkna med är en ökad spridning av informationen i sig samt vissa 
besparingar av tryck- och distributionskostnader. 

Biblioteken har även tidigare varit ansvariga i publiceringen av förvärvat material. 
Det nya är att man även börjat publicera egenproducerat material, från biblioteket 
eller den egna organisationen. Detsamma gäller marknadsföringen, som tidigare har 
gjorts med förvärvat material och nu även görs med eget publicerat material. 
Undersökningen visar att biblioteken tycker att det är viktigt att marknadsföra 
bibliotekets resurser eftersom de har kostat organisationen mycket pengar i inköp 
eller tillverkning och ökad användning är den enda vinsten. 

I bibliotekens publiceringsverksamhet ingår ej att göra något urval före 
publiceringen av varje enskilt verk. De publikationstyper som är aktuella i 
publiceringsverksamheten – avhandlingar, rapporter och examensarbeten – är 
sådana där alla enskilda verk antas. Detta hänger också ihop med att biblioteken ej 
kan sälja det som publiceras och göra någon vinst, och då behöver de inte heller 
kalkylera med detta i urvalet. Som icke-kommersiell aktör har biblioteket i stället ett 
uppdrag att tillgängliggöra organisationens samlade produktion. 

Urval och värdering har varit en viktig funktion för biblioteken och elektronisk 
publicering påverkar den i olika riktningar så att den både förstärks och försvagas. 
Möjligheterna till elektronisk publicering och distribution gör att det blir lättare för 
envar att publicera eget material utan att passera ett förlags grindvakter. Men i 
överflödet av information måste något urval och en värdering göras någonstans för att 
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ett verk ska få ett värde – om inte vid utgivningen så av den enskilde användaren 
eller kanske genom att bli upptagen i en ämnesportal eller liknande. Att bli upptagen i 
en ämnesportal som anses hålla hög kvalitet kan alltså innebära en slags konsekration 
för en viss resurs. En annan tendens är att rikta ett visst urval till en viss målgrupp 
som eventuellt får betala. 

De enskilda biblioteken har fått minskade möjligheter att göra ett urval 
exempelvis vid de nationella tidskriftsupphandlingarna, där biblioteken får ta allt som 
finns i avtalet. Om bibliotekens förvärv mer och mer övergår till att tillgängliggöra så 
mycket som möjlig, i stället för att försöka bygga upp speciellt utvalda samlingar, då 
blir det desto viktigare att förmågan att kritiskt värdera finns hos användaren. 
Tekniken gör det också möjligt att för det mesta på kort tid införskaffa det som 
användaren behöver och då behöver man inte göra några förutsägelser om vad 
användaren kan tänkas behöva. 

I de fall där möjligheten till urval och värdering försvagas ökar behovet av att 
förmedla kunskaper om informationssökning till användaren. Det råder osäkerhet 
kring katalogiseringen av elektroniskt material som är nödvändig för att återvinna 
information. Nationella lösningar efterfrågas, vilket kan innebära att det enskilda 
biblioteket får minskat ansvar för katalogisering. Tidigare har detta varit en 
kärnuppgift för bibliotekarier – nu har i stället större kunskap om sökstrategier blivit 
viktigare. Tekniken gör det också möjligt för författare och förlag att komplettera 
dokumenten med bibliografiska uppgifter, men då krävs det förenklade verktyg för 
dokumentbeskrivning och biblioteken ser sig gärna som ett kvalitetsfilter när det 
gäller viktiga resurser. Det är också inom informationssökningsområdet som man 
skulle kunna förvänta sig konkurrens. 

Arkiveringsfunktionen som har varit självklar för biblioteken tidigare är den som 
försvagas mest. Man kan dessutom se att det är lättare för andra aktörer att bygga 
upp nya bibliotek på nätet. Det som skiljer mellan de olika aktörerna är då kanske 
syftet med verksamheten och de målgrupper man vänder sig till samt om 
verksamheten är kommersiell eller inte. 

Undersökningsresultaten visar att Svedjedals modell varit användbar vid 
beskrivningen av hur bibliotekens funktioner förändras i en elektronisk miljö. 
Svedjedal framhåller att modellen fungerar både för traditionell och elektronisk 
publicering. En iakttagelse är dock att distributionen – som är mycket viktig och 
arbetskrävande vid traditionell publicering – inte är särskilt synlig i modellen. Därför 
passar modellen bättre för att beskriva en elektronisk miljö. 

Biblioteken i publiceringssystemet 
Den andra frågeställningen lyder: 
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• Leder elektronisk publicering och distribution till att forskningsbiblioteken tar 
över funktioner av andra aktörer eller att andra aktörer tar över traditionella 
biblioteksfunktioner? 

Undersökningen visar att biblioteken tar på sig nästan samtliga funktioner i 
publiceringssystemet och att andra aktörer även tar på sig funktioner som biblioteken 
har gjort. Men de tar inte över funktioner av varandra utan allt fler aktörer gör i 
stället samma saker. Det visar sig alltså att man även när det gäller bibliotekens 
verksamhet kan se att gränserna mellan olika yrkesgrupper i publiceringssystemet 
luckras upp. 

Eftersom biblioteken tar på sig nästan samtliga funktioner i modellen tar de även 
på sig flera funktioner som förlagen traditionellt har gjort. Men bibliotekens 
publiceringsverksamhet blir ändå inte jämförbar med ett förlags eftersom biblioteken 
inte gör något urval före publiceringen. Det har de helt enkelt inget behov av eftersom 
deras publikationer inte går att sälja i någon större utsträckning. När det gäller de 
funktioner som ligger nära förlagsarbete försöker biblioteken också bygga upp en 
teknisk infrastruktur som minimerar den egna arbetsinsatsen och låter användaren 
göra mer. 

Eftersom medierna konvergerar gör inte bara aktörerna samma saker utan de 
hanterar också i allt större utsträckning material med samma innehåll. Uppdelningen 
av materialet mellan exempelvis arkiv, museer är därmed inte lika tydlig. De här olika 
tendenserna kan leda till konkurrens och svårigheter att hävda sin särart. Frågan är 
då vad som skiljer verksamheterna åt och vad är det som är mest utmärkande för 
biblioteket, vilket leder över i den tredje frågeställningen: 

• Kommer forskningsbiblioteken att behövas i en miljö där information 
publiceras och distribueras elektroniskt? 

Den viktigaste förändring som elektronisk publicering och distribution medför är att 
en direktleverans av dokumenten till användaren blir möjlig – om datorutrustning finns 
– vilket i princip gör bibliotek och alla andra mellanled onödiga. Men det tekniken 
gör möjligt hindras som så många gånger av ekonomiska, och även juridiska, 
orsaker. Om materialet som levereras ska hålla hög kvalitet måste någon betala för 
kvalitetssäkringen, vilket är dyrt. En kommersiell utgivare vill ha tillbaka satsade 
pengar, t.ex. genom att konsumenten betalar. Det har dock visat sig att enskilda 
konsumenter inte är några säkra kunder. Att sälja abonnemang till ett bibliotek är ett 
betydligt säkrare alternativ i många fall och då blir biblioteket en nödvändig 
mellanhand av ekonomiska orsaker. Men i ett icke-kommersiellt kretslopp, där en 
aktör tar på sig att tillhandahålla material direkt till användarna utan att ta betalt, som 
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t.ex. när det gäller forskningsarkiven, skulle sådana direktleveranser fungera och 
biblioteken kanske bli onödiga. 

Tekniken gör också att behovet av det lokala biblioteket minskar eftersom 
mycket arbete i en elektronisk miljö kan göras centralt och även informationen kan 
lagras nationellt eller globalt. Men återigen finns det naturligtvis andra viktiga 
anledningar till att behålla mindre bibliotek, som har kunskap om de egna användarna 
och därför kan ge en god service. 

Elektronisk publicering och distribution gör alltså att biblioteken av tekniska 
orsaker inte behövs. Men ekonomiska och kvalitetsmässiga orsaker gör att 
biblioteket ändå är en viktig del av publiceringssystemet. Men ett bibliotek som gratis 
tillhandahåller information till sina användare kan aldrig vara självfinansierande, så 
därför är det naturligtvis upp till samhället att bestämma vilken typ av service man vill 
ge till medborgarna och hur mycket man är villig att betala för den. 
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Sammanfattning 

Med utgångspunkt ifrån att ny teknik påverkar ett samhälle handlar denna uppsats 
om hur elektronisk publicering och distribution påverkar forskningsbibliotekens 
verksamhet. Forskning har visat att elektronisk publicering förändrar rollerna för alla 
aktörer i publiceringssystemet. Inom litteratursociologin har man utarbetat flera 
modeller som beskriver vad som sker i publiceringssystemet. I denna undersökning 
används därför en litteratursociologisk modell som beskriver just funktionerna i 
publiceringssystemet. För att försöka besvara frågeställningarna genomförs en 
intervjuundersökning med nio yrkesverksamma bibliotekarier vid tre olika 
universitets- och högskolebibliotek. Intervjuerna kompletteras också med material 
från bibliotekens webbplatser. 

Undersökningsresultatet, som består av information om konkreta projekt och 
informanternas åsikter, visar att forskningsbibliotekens verksamhet förändras. 
Biblioteken tar på sig nästan samtliga funktioner i publiceringssystemet, vilket även 
visar att samtliga aktörer i publiceringssystemet tenderar att utföra alltfler likartade 
arbetsuppgifter. Biblioteken tar på sig liknande uppgifter som förlagen, men blir ändå 
inte helt jämförbara med förlagen eftersom de inte kan publicera sitt material i 
vinstsyfte. Den enda funktionen som ser ut att försvagas är arkiveringen, som tidigare 
har varit central för biblioteket. 

Den nya tekniken gör det möjligt att publicera och distribuera elektroniskt 
material direkt till användaren, vilket i princip gör biblioteken och alla andra 
mellanhänder onödiga. Men ekonomiska och kvalitetsmässiga orsaker gör att 
biblioteken ändå är nödvändiga om användaren ska få tillgång till material av hög 
kvalitet utan att behöva betala för det. 
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Bilaga 1 

Övergripande intervjufrågor 

1. Är elektronisk publicering och distribution av litteratur någonting som ni 
diskuterar ofta på detta bibliotek? Vilka problem respektive möjligheter 
brukar i så fall komma upp? 

2. Tycker du att elektronisk publicering och distribution har förändrat 
bibliotekens verksamhet? Hur i så fall? Är det några områden du särskilt vill 
lyfta fram? 

3. Har bibliotekens traditionella uppgifter (förvärva, förvara/bevara, 
tillgängliggöra, organisera, återvinna …) förändrats på grund av elektronisk 
publicering och distribution? Hur i så fall? 

4. Har nya arbetsuppgifter/funktioner tillkommit? Vilka i så fall? Görs de även 
av andra aktörer? Eller har biblioteken tagit över uppgifter som tidigare har 
gjorts av andra aktörer? 

5. Har gamla arbetsuppgifter/funktioner försvunnit? Vilka i så fall? Görs de nu 
av andra aktörer? Finns det arbetsuppgifter som nu utförs både av bibliotek 
och andra aktörer? 

6. Hur ser du på bibliotekens roll i förhållande till övriga aktörer i den så kallade 
litterära processen (t.ex. förlag, bokhandel, författare)? Har den rollen 
förändrats på grund av elektronisk publicering och distribution? 

7. Har konkurrensen mellan olika aktörer ökat på grund av elektronisk 
publicering och distribution? Har biblioteken behov av att bevaka och/eller 
förstärka sin position? 

8. Vad tror du om bibliotekens roll i framtiden? Hur påverkas bibliotekens 
möjligheter av elektronisk publicering och distribution? 

 


