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Inledning 

I ett antal undersökningar om biblioteksanvändares åsikter och vanor har det 

framkommit att tidskriften är ett populärt inslag både på folk- och 

högskolebiblioteken. Inom vissa vetenskapliga områden som t.ex. medicin, 

juridik och samhällsvetenskap sker en stor produktion av essentiella artiklar 

och det blir allt vanligare med elektroniska publikationer. Biblioteken får 

ständigt ta ställning till hur man ska hantera sitt periodikabestånd och de nya 

mediaformerna i fråga om förvärv, förvaring och tillgänglighet för användaren. 

Under min praktikperiod på Konstfacks bibliotek fick jag en djupare insyn i 

problematiken med att hantera tidskrifter i tryckt och elektronisk form och jag 

beslöt mig då för att studera hur tre olika bibliotek i varierande storlek, vad 

gäller personal och resurser, har löst sin tidskriftshantering. 

De tre biblioteken, Rädda Barnens bibliotek, Konstfacks bibliotek och 

Lärarhögskolans bibliotek Lärum, är utvalda för att ge en bred bild av 

tidskriftshantering. De tre biblioteken skiljer sig i såväl tidskriftsbeståndets 

innehåll som storlek och teknik men är lika på så vis att de är specialbibliotek 

och vänder sig i första hand till en viss användargrupp. 

Forskningsöversikt 
Tidskriften i fokus av Catarina Ericson-Roos är en rapport som beskriver hur 

forskare inom ämnet ekonomi på ett antal universitet i Sverige använder 

tidskriftsbeståndet, både det tryckta och det elektroniska, på sitt respektive 

högskolebibliotek. Rapporten utarbetades för Handelshögskolans bibliotek 

utifrån dess funktion som ansvarsbibliotek. Den finansierades av BIBSAM och 

föregicks av en undersökning som utfördes under våren 1996. 
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Med underlag i ett antal tidigare gjorda undersökningar, internationella och 

nationella, ställdes ett antal hypoteser upp: 

Tidskrifter är viktigare än böcker för forskare 

Tidskrifter är viktigare inom vissa discipliner än inom andra 

Forskare använder inte tidskriftsinformationen i onlinekataloger 

Forskare vill ha tidskrifterna nära, de vill inte gå till biblioteket 

Forskare behöver alltid artiklar snabbt 

Forskare vill helst bläddra i tryckta tidskrifter 

Forskare tycker inte om att läsa elektroniska tidskrifter 

Yngre forskare är mer intresserade av ny teknik än andra  (Ericson-Roos 
1997, s. 14) 

 

Genom att i möjligaste mån uttömma dessa hypoteser skulle man kunna skapa 

ett verktyg som praktisk kunde användas i bibliotekens arbete med 

periodikahanteringen. De ekonomiska biblioteksenheterna på samtliga 

universitetsbibliotek kontaktades. Följande universitet kom att ingå i 

undersökningen: Lund, Umeå, Uppsala, Göteborg, Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm. De ämnen 

som innefattades var nationalekonomi, företagsekonomi, statistik och 

ekonomisk historia och målgruppen var doktorander, forskare och lärare inom 

ovannämnda ämnen. Resultatet visade att åldern spelade in vid 

tidskriftsanvändningen på så vis att yngre forskare använde periodika i högre 

grad än de äldre forskarna. Detta förklaras med att det ingick mer forskning i 

de yngre forskarnas tjänst vilket ger en aktivare tidskriftsanvändning på 

bredden, dvs. att man söker på fler titlar och läser fler abstracts, och på djupet, 

vilket betyder att de yngre forskarna gick längre bakåt i tiden än vad de äldre 

forskarna ansåg sig behöva göra. De yngre forskarna var också mer benägna att 

använda bibliotekets resurser och var ivriga datoranvändare och sökte gärna i 

onlinekataloger och databaser. De visade också större intresse för de 
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elektroniska tidskrifterna. De äldre forskarna var mer etablerade inom sitt fält 

och sökte artiklar på författare hellre än att de plöjde abstracts. Man var heller 

inte särskilt benägen att använda biblioteket utan försöker få institutionen att 

hålla med prenumerationer eller skaffa egna. Det fanns också ämnesrelaterade 

skillnader och de som var mest artikelberoende var nationalekonomerna och de 

som var minst artikelberoende var de som ägnade sig åt ekonomisk historia där 

monografier fortfarande är den största källan till kunskap. I undersökningen 

framkom att många av forskarna inte använde onlinekatalogen för att söka efter 

titlar utan fick information genom andra kanaler eller genom ett fysiskt besök 

på biblioteket. Katalogen upplevdes, särskilt av de äldre forskarna, som 

krånglig att använda. Tillgängligheten till biblioteket, dvs. att biblioteket ligger 

nära till hands, var av stor vikt och i de fall forskarna hellre använde 

institutionens resurser framför bibliotekets, berodde det främst på att 

biblioteket inte ansågs ligga tillräckligt nära. Man ansåg det också mycket 

viktigt att kunna bläddra i tidskrifterna för att scanna dem på intressant 

information.  Elektroniska tidskrifter var, som nämnts tidigare, mest populära 

bland de yngre forskarna som tilltalades av tillgängligheten och snabbheten 

med de elektroniska medierna. Slutsatsen är dock att tidskriften har en viktig 

position inom den vetenskapliga forskningen vilket tidskriftsanvändningen 

visar. 

  Man ska självfallet notera att rapporten nästan är tio år gammal och mycket 

har skett inom det elektroniska beståndet och användarnas datorvana har stigit 

väsentligt men jag anser ändå att rapporten ger viktig information om 

användarnas tankar och vanor kring tidskrifter.  

  Användarnas användning, ickeanvändning och förbättringsförslag- Rapport 

för delstudie II i samband med BIBSAMS biblioteksmarknadsföringsprojekt 

Hallå biblioteksbesökare 2001 utförd av Kristoffer Strandqvist. I rapporten har 

Strandqvist intervjuat ett antal personer om deras åsikter om biblioteken 

Ekonomikum i Uppsala och Handelshögskolans bibliotek i Stockholm. 

Undersökningen är kvalitativ och inriktad på användarnas och ickeanvändarnas 

inställning till bibliotekens resurser, inklusive tidskrifter, och syftar till att 

utröna hur marknadsföringen av biblioteken ska förbättras. Liksom i 
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Tidskriften i fokus berör rapporten forskare inom det ekonomiska 

ämnesområdet. Rapporten visar att användning av artiklar är olika beroende på 

inriktning av studier, på grad av undervisning i tjänsten och hur pass långt man 

har kommit i sin forskning. De forskare som benämns ”mikroekonomiskt 

inriktade forskare (nationalekonomer, finansforskare och scientific 

managementforskare)” visar sig använda artiklar i större utsträckning än de 

som är ”brett samhällsvetenskapligt inriktade forskare (FEK sidan med 

organisation och management i spetsen, men även psykologi, industriell 

dynamik och ekonomisk historia)” som också använder artiklar i viss mån men 

föredrar monografier(Strandqvist 2001, s.4). Generellt angav man att tryckta 

och elektroniska tidskrifter var det starkaste skälet till att använda biblioteket 

men boklån och databaser ligger också högt på listan. Det som uppgavs 

konkurrera med biblioteket var internet, online bokhandlar, fysiska bokhandlar 

och de egna kontaktnäten av forskare inom samma område. Tidsbrist eller 

upplevda brister i bibliotekets bestånd inom forskarens ämnesområde var också 

starka skäl till att man inte utnyttjad biblioteket. Sammantaget beror de olika 

skälen på var i sin karriär forskaren befinner sig och hur mycket man 

undervisar. Det virtuella biblioteket var populärt och bibliotekens hemsidor 

utnyttjades i hög grad och de elektroniska resurserna var också populära. 

Anledningen till att man inte utnyttjade de elektroniska resurserna fullt ut var 

att man inte riktigt visste hur man skulle använda dem. Förslag till 

förbättringar innehöll önskemål om fler ämnesspecifika databaser och mer 

personligt utformad användarundervisning.  

  Användarnas användning, ickeanvändning och förbättringsförslag är inte alls 

lika genomgripande som Tidskriften i fokus men den ger ändå en fingervisning 

om hur användarna brukar resurserna. Det skiljer några år mellan rapporterna 

men man kan ändå se likheterna mellan vilka grupper som använder mest 

tidskrifter i sin forskning och skälen därtill. Dessutom är anledningarna att man 

inte gör det, undervisning och/eller tidsbrist desamma. Störst skillnad kan man 

se i bruket av elektroniska resurser som naturligt nog är högre för den senare 

rapporten eftersom bibliotekens elektroniska bestånd ökat drastiskt.   

Anmärkningsvärt är också att i de fall man inte använder de elektroniska 
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resurserna beror det på bristande kunskap om hur man använder dem vilket 

båda undersökningarna visar på.  

  En mer praktiskt inriktad rapport är Gediget arbete – Handbok i 

tidskriftshantering på bibliotek som är redigerad av Jan- Eric Malmquist och 

utgiven av Statens kulturråd (1992). I den behandlas i detalj hur man ska 

hantera periodika på folkbibliotek, skolbibliotek, specialbibliotek, 

forskningsbibliotek, företagsbibliotek och sjukhusbibliotek. Den tar också upp 

tidskriftagentens funktion och tidskriftsbibliografier. Rapporten går in i minsta 

detalj på alla aspekter av hanteringen och innefattar allt ifrån hur en 

cirkulationslista bäst utformas på ett företagsbibliotek till vilka tidskriftshyllor 

som kan passa på ett folkbibliotek. Återigen kan man konstatera att rapporten 

är relativt ålderstigen och de elektroniska medierna knappt skymtar fram men 

mycket av det som sägs används fortfarande idag i hanteringen och rapporten 

är verkligen uttömmande om sitt ämne. 

Teori 
Eftersom jag har valt att titta på tidskriftshanteringen vid specialbiblioteken ur 

ett organisationsteoretiskt perspektiv avser jag att i följande avsnitt redogöra 

för några av dessa teorier. 

  Organisation är ett begrepp som används för att beskriva en mängd olika 

fenomen. En organisation kan vara en verksamhet som är finansierad med 

frivilliga medel och frivilligt arbete, som Amnesty International eller Rädda 

Barnen. Om man anser att något är dåligt organiserat kan det betyda brister i 

kommunikation mellan olika delar av en verksamhet t.ex. folkbiblioteken har 

inte öppet på kvällen då de flesta låntagarna är lediga. I boken Introduktion till 

organisationsteori av Paul Flaa mfl, (1998) definieras begreppet på följande 

sätt: ” en organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan 

människor”(Flaa 1998, s.9). Alla organisationer är på något sätt strukturerade 

på så vis att makt, arbete och ansvar fördelas inom organisationen. Det finns 

olika typer av organisationer och på senare år har det varit populärt att tala om 

s.k. platta organisationer, vilket betyder att man jämställer olika positioner 
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inom en organisation och ger alla lika stor betydelse vilket är ett mer 

demokratiskt sätt att styra än de statiska hierarkiska sätten att leda.  

  De statligt finansierade organisationerna är byråkratiska i sin uppbyggnad. 

Byråkrati brukar ha en negativ klang men i det här fallet syftar begreppet till 

Max Webers teorier. Max Weber var en tysk filosof, sociolog och 

nationalekonom som utgick från auktoritetsförhållande inom organisationer 

och utvecklade utifrån det sina tankar om byråkratiska organisationsformer. I 

Integrerad organisationslära av Lars H Bruzelius och Per-Hugo Skärvad 

(1989) räknas Webers kännetecken för den ”ideala organisationen” upp 

(Bruzelius, Skärvad 1989, s. 48). Organisationen ska vara starkt 

”specialiserad” och med en skarp ”ansvarsfördelning”. Organisationen ska vara 

hierarkiskt uppbyggd och kommunikationen ska gå ”tjänstevägen” dvs. genom 

de närmast överordnade till andra delar av organisationen. ”Auktoritet” ska 

utövas som inflytande och normer och regler ska vara starkt reglerade s.k. 

”programstyrning” (Bruzelius, Skärvad 1989, s.49). Kommunikationen ska 

vara strikt formell och gärna skriftlig vilket kallas ”opersonliga kontakter” och 

slutligen ska befordringen inom organisationens hierarki vara ”reglerad” vilket 

leder till ”säkerhet i anställning och befordran” (Bruzelius, Skärvad 1989, 

s.49). Dessa regler kan verka väl rigida och petiga men den byråkratiska 

organisationen var enligt Weber det mest effektiva sättet att sköta en 

organisation.  

  En annan benämning på en byråkratisk organisation kan vara regelstyrd 

organisation vilket enligt Weber förenklar relationerna inom organisationen. I 

en starkt regelstyrd verksamhet vet alla inblandade att de uppsatta reglerna är 

det man följer och att inte en enskild person i högre ställning ensam skapar 

godtyckliga regler. Den byråkratiska organisationen fodrar också att individen 

ser sig som en del i ett pussel utan anspråk på att gå utanför de uppsatta 

ramarna. Det växte fram en kritik mot Weber som menade att de byråkratiska 

systemen var alldeles för rigida och man pekade på de problem som uppstår 

när regler bara anger det som är inte är godkänt. Vilket enligt kritikerna leder 

till ”minimiprestationer” eftersom individerna snart lär sig vad man, så att 

säga, kan komma undan med och effektivitetsnivån sänks (Bruzelius, Skärvad 
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1989, s.50). Den här typen av oönskade effekter kallas ”dysfunktioner” 

(Bruzelius, Skärvad 1989, s.49). Webers efterföljare tog fasta på kritiken och 

utarbetade nya system inom den byråkratiska skolan. De kallas 

”strukturfunktionalister”och är mer inriktade på individerna inom 

organisationerna (Bruzelius, Skärvad 1989, s.55). Amitai Etzoni var en av dem 

och han menar att anledningen till att individer följer order beror på två saker: 

”makt och engagemang” (Bruzelius, Skärvad 1989, s.55). Den makt/styrning 

som utgår från auktoritet kan se ut på tre olika sätt” tvångsmässig” vilket 

innebär ett visst mått av våld, ”nyttomakt” vilket är olika former av belöning 

och ”normativ makt” vilket består av ”symboliska medel” såsom ”prestige, 

uppskattning, tillgivenhet och gillande” (Bruzelius, Skärvad 1989, s.56). 

Engagemanget som medlemmarna visar står i relationen till det mål 

organisationen satt upp och delas också in i tre kategorier: ”Alienerat” 

medlemmen identifierar sig inte alls med målen, ”Kalkylerat” innebär ett 

engagemang grundar sig i den belöning som målet genererar och till slut de 

”moraliska” engagemanget som är en stark identifikation med organisationens 

mål (Bruzelius, Skärvad 1989, s.56). Det ultimata förhållandet är en ”normativ 

makt” som generar ett ”moraliskt engagemang”(Bruzelius, Skärvad 1989, 

s.56). Philip Selznick tillhörde också strukturfunktionalisterna. Han var mer 

intresserad av ledarskapet vilket han ansåg skulle vara ”ansvarsfullt och 

kreativt” (Bruzelius, Skärvad 1989, s.56). Selznick menade att det var ledarens 

uppgift att ”institutionalisera organisationen” vilket betyder att organisationen 

har en stark ideologi som får medlemmarna att känna ett starkt engagemang 

hellre än att bara följa regler (Bruzelius, Skärvad 1989, s.57). Selznick 

utarbetade fem begrepp som är essentiella för en organisations funktion: 

”Institutionalisering”, vilket nämns ovan, ”Särpräglad kompetens” 

organisationen måste ha en kompetens som är unik vilket man uppnår genom 

”klinisk organisationsanalys” vilket innebär en omsorgsfullt utförd studie av 

situationens alla aspekter (Bruzelius,Skärvad 1989, s.57). Ledaren måste vara 

engagerad i uppgiften och bevaka omvärlden för att förutse organisationens 

behov i en föränderlig värld vilket Selznick kallar ”ansvarsfullt 

ledarskap”(Bruzelius, Skärvad 1989, s.57). Han menar också att det är viktigt 
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med ett ”kreativt ledarskap” och menar att ledaren måste skapa samanhållning 

inom organisationen genom den bild som ges utåt av organisationens speciella 

karaktär (Bruzelius,Skärvad 1989, s.57). Dessa teorier har lett fram till de 

byråkratiska organisationer som finns i dagens samhälle. Det är inte bara 

statliga organisationer som drivs enligt dessa mer hierarkiska metoder utan det 

är också vanligt förekommande inom den privata företagsvärlden, särskilt inom 

de större företagen på marknaden. 

  När det gäller statliga organisationer är den byråkratiska principen den enda 

som skulle fungera eftersom finansieringen av dessa och funktionerna är så 

speciella. Alla statliga verksamheter har uttalade och demokratiskt bestämda 

mål och funktioner. De finansieras genom samhällsmedborgarnas pengar, 

skatter, och måste omgärdas av mycket strikta regelverk och för att fungera. 

Man måste uppnå de mål som bestämts och offentligt redovisa hur man använt 

resurserna och på vad. De statliga organisationerna kan inte, som de privata, 

styra sin ekonomi enlig marknadsekonomiska principer utan tilldelas en budget 

i enlighet med vad som beslutats i riksdag och regering. I Sverige är det 

Utbildningsdepartementet som ansvarar för utbildning och forskning. 

Utbildningsdepartementet har det övergripande ansvaret men det finns ett antal 

andra myndigheter som ansvarar för specifika delar av utbildningssystemet. 

Högskoleverket ansvarar för den högre utbildningen dvs. universitet och 

högskolor, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling ansvara för övrig 

utbildning och Vetenskapsrådet har hand om forskning.  

  Universiteten och högskolorna får ”utbildningsuppdrag” (Högskoleverkets 

hemsidahttp://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?page_id=1898&view=0&expa

nd_tree=99) av regeringen i vilka målen för verksamheten anges. I dessa anges 

till exempel hur många helårstudenter som ska antas och hur många examina 

som ska avläggas inom ett visst ämnesområde. Vissa universitet och högskolor 

kan bli ålagda att ordna utbildningar med en särskilt inriktning eller inom ett 

specifikt ämnesområde. Högskolorna och universiteten får dock själva 

bestämma hur de ska fördela sina resurser och organisera sin utbildning. De 

resurser som tilldelas högskolorna är baserade på de mål organisationen har 

och budgeten bestäms utifrån dessa. Den tilldelade budgeten fördelas inom 
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högskolan och de respektive avdelningarna får fördela den som de finner bäst. 

Verksamheten får drivas utifrån de statliga anslag som är avhängiga politiska 

beslut tillskillnad från den privata sektorn där det är de marknadsekonomiska 

faktorerna av tillgång och efterfrågan som styr. 

Begrepp 

Specialbibliotek 
I uppsatsen kommer jag att använda termen specialbibliotek vilket har följande 

definition enligt NE online: ”bibliotek som ansvarar för 

informationsförsörjningen inom ett fåtal ämnesområden och är inrättade 

ämnesområdesvis ” 

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=312483&i_word=specialbibli

otek)  

  Anledningen till att jag valt att referera till studieobjekten som 

specialbibliotek är att de utgörs av ett bibliotek som tillhör en organisation och 

två bibliotek som tillhör högskolor. Den gemensamma nämnaren är att alla tre 

biblioteken tillhandahåller information inom tre specifika ämnesområden: barn, 

konst och pedagogik och att de dessutom har en stor användargrupp som är 

studenter på högskole/universitetsnivå. 

Tidskrifter 
Med begreppet tidskrift avses tryckta tidskrifter som utges i varierande 

periodicitet från en gång i veckan till, i extrema fall, en gång per år. Tidskrifter 

skiljer sig från dagstidningar på så vis att, förutom den uppenbara 

utgivningsskillnaden, de inte behandlar dagsaktuella händelser utan i de flesta 

fall innefattar fackkunskaper, vilket kan betyda allt från akademiska titlar till 

populärvetenskap och kultur på olika nivåer och inom olika områden.  

E-tidskrifter 
Elektroniska tidskrifter, fortsättningsvis förkortat till e-tidskrifter, är som 

namnet antyder, tidskrifter i form av datafiler och tillgängliga på elektronisk 

väg genom t.ex. en databas som samlar ett antal titlar inom ett visst 

ämnesområde eller som har ett urval av titlar från olika ämnesområden. De kan 
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också finnas att tillgå på Internet. E-tidskriften fungerar i princip som en tryck 

tidskrift på så vis att man ”bläddrar” i den genom att ”skrolla” för att läsa 

artikeln på datorskärmen. De vanligaste formaten för e-tidskrifter är html-filer 

eller pdf-format. Biblioteken kan prenumerera på enskilda e-tidskrifter eller på 

databaser med fler titlar som vanligen blir åtkomliga genom inloggning med 

lösenord i olika former, vissa prenumerationer ger ett begränsat antal 

användare åtkomst medan andra tillåter fler användare samtidigt. Det senare är 

vanligt vid högskolor då studenter har tillgång till e-tidskrifter genom 

Proxyservrar vilket betyder att de är åtkomliga 24 timmar per dygn. I uppsatsen 

syftar e-tidskrifter på de tidskrifter som är tillgängliga genom databaser eller 

som finns utlagda på Internet. De dagstidningar som finns i s.k. ”nätversioner” 

ingår inte i det här begreppet eftersom de är just dagstidningar. 

Databaser 
I följande stycke avse jag förtydliga vad termen ”databas” betyder. 

Databas är en mängd av data, ordnade i ett eller flera dataregister, som är tillräcklig för ett visst 
ändamål eller för ett visst databehandlingssystem. En databas är normalt organiserad så att 
upprättande och underhåll av databasen samt uttag av data sker med hjälp av en för ändamålet 
generell programvara, ett databashanteringssystem (DBHS) och så att data i databasen är oberoende 
av de datorprogram som utnyttjar dem och såledesk.an användas i olika tillämpningar. Snabb 
åtkomst till data i databasen är ett annat kännetecken. (Nationalencyklopedin on line 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=150823&i_word=Databas) 

 
De vanligaste databaserna i biblioteksvärlden är de som används för att söka 

efter artiklar och då vanligen i referens eller fulltext versioner. Referens 

versionen betyder att användaren får en referens till var artikeln finns dvs. i 

vilken tidskrift, årgång, nummer o.dyl. och så får användaren själv leta upp den 

aktuella tidskriften i pappersform. Full text betyder att artikeln finns att läsa i 

databasen och då vanligen i pdf-format eller html-format. Bibliotekskatalogen 

är också en databas som hanterar beståndsinformationen i så stor utsträckning 

som personalen lägger in informationen i databasen. 

Tidskriftsagenter 
Tidskriftsagenter är företag som säljer olika ”lösningar” till bl.a. bibliotek för 

att underlätta hanteringen av tidskrifter. Agenterna kan erbjuda paketlösningar 

med integrerade system som sköter allt från prenumerationer på tidskrifter, e-
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tidskrifter och databaser till stöldmärkning av tidskrifter. De tre största 

tidskriftsagenterna i Sverige är Swets, EBSCO och PrioInfo, vilka används i 

större eller mindre utsträckning av både folk- och specialbiblioteken . 

Frågeställningar 
Tidskriften är ett av de mer svårhanterliga objekten som ingår i bibliotekens 

samlingar. Den fysiska formen skiljer sig markant mellan olika tidskrifter och 

kan infatta allt från tabloidformat, pocketformat till inbundna böcker, vilket 

leder till krav på flexibel förvaring. Periodiciteten är också mycket varierad 

eftersom tidskrifter kan komma varannan vecka, en gång i månaden eller en 

gång i kvartalet. En del tidskrifter byter namn, andra lägger ned verksamheten 

för att sedan uppstå i en ny skepnad. Volymen av tidskrifter stiger snabbt och 

orsakar problematik i förvaring och magasinering. Tillgängligheten för 

användaren måste tas med i beräkningen och bibliotekarien måste avgöra hur 

långt bakåt i tiden tidskriften ska sparas och hur den ska förvaras. Det finns en 

enorm mängd tidskrifter på många olika språk som den ansvariga 

bibliotekarien måste ha en någorlunda bra kontroll över.  

  Med den trycka tidskriftshanteringen följer också databaser med 

artikelsökfunktioner. Databaser, som kan delas in generella och 

ämnesspecifika, äter upp en stor del av bibliotekens budget men har blivit 

nödvändiga för tillgängligheten till artiklar i tryckt eller elektronisk form. 

Databaser kan innehålla referenser till artiklar eller artiklar i fulltext och är ett 

bra men kostsamt hjälpmedel som ställer krav på bibliotekariens kompetens. På 

senare år har den elektroniska tidskriften gjort en storstilad entré inom 

biblioteksväsendet. E-tidskriften är lättillgänglig och användaren kan ofta 

utnyttja resursen från sin hemdator oavsett bibliotekets öppettider. E-tidskriften 

är dock ofta dyr och kan ha komplicerade licensavtal. Liknande problematik 

kan uppstå i förvärvsprocessen när det gäller att fatta beslut om det blir 

billigare eller mer praktiskt att direktprenumerera eller att använda en 

tidskriftsagent. E-tidskriften publiceras elektroniskt och biblioteken 

prenumererar på resursen och får ett lösenord som gäller för en eller flera 

användare åt gången. Vissa papperstidskrifter finns också som e-tidskrifter 

vilka kan följa med som bonus vid prenumerationen.  
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  Alla biblioteken i den här undersökningen använder sig av tidskriftsagenter i 

varierande utsträckning. De tre största agenterna är EBSCO, Swets Blackwell 

och svenska PrioInfo. EBSCO och Swets Blackwell ingår i VHS-avtalet för 

tidskriftsprenumerationer och ska därmed vara kvalitetssäkrade men det 

hindrar inte att problem uppstår i kontakten med tidskriftsagenter vilket skapat 

minskat förtroende och byte av agent. Vad är det som avgör om en tidskrift är 

aktuell att köpa in? Vem beslutar om inköp? Hur förvarar man gamla nummer? 

Hur ställer man upp tidskrifter för att göra dem tillgängliga för användaren? 

Hur förhåller man sig till de elektroniska resurserna? Hur ser förhållandet ut 

mellan bibliotek och tidskriftagent? Min avsikt är att med den här uppsatsen 

besvara och problematisera ovanstående frågeställningar med hjälp av de tre 

undersökta biblioteken. 

Avgränsning 
I uppsatsen har jag valt ut ett antal specialbibliotek med ett bestånd inriktat på 

ett specifikt ämne vilket först och främst beror på mitt personliga intresse för 

den typen av bibliotek. Dessutom insåg jag efter en tids efterforskningar att 

större delen av det teoretiska material i form av monografier, undersökningar 

och artiklar som behandlar periodikahantering beskriver folkbibliotekens 

system och medföljande problematik, vilket är nog så intressant men för mitt 

syfte att genomföra en deskriptiv undersökning mellan olika resursstarka 

bibliotek blev jämförelsen mellan folkbibliotek inte lika fruktbar eftersom man 

har en gemensam inköps policy. 

Metod 
För den undersökning som är grunden till uppsatsen valde jag att använda mig 

av en kvalitativ metod och det valet avser jag att förklara i följande avsnitt. 

Inom samhällsvetenskapen talar man om två typer av metoder; kvantitativa och 

kvalitativa. De kvantitativa metoderna härstammar ur naturvetenskapen och 

ansågs vara ett mer vetenskapliga sätt att utföra undersökningar på. Runt 

mitten av 1900-talet började de kvalitativa metoderna blir allt vanligare och 

mer accepterade eftersom de kunde beskriva samhällsfenomen som inte var 
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mätbara. Kvantitativa metoder kan enligt Jan Hartman i Vetenskapligt 

tänkande – Från kunskapsteori till metodteori (2004) beskrivas som en ”linjär 

process” vilket innebär att forskaren utgår från en hypotes som den sedan 

försöker bevisa eller motbevisa genom sin undersökning (Hartman 2004, s. 

271). Hur sedan undersökningen ska gå till bestäms av hypotesen och utformas 

därefter, vanligen genom kontrollerade variabler, vilket betyder att man gör ett 

urval ur populationen som kan anses vara representativ för hela populationen. 

Vanligtvis utför man sedan intervjuer som är mer eller mindre standardiserade. 

De kan vara i en enkätform som endast har ja och nej alternativ eller en 

halvstrukturerad intervju där intervjuaren följer en mall och ställer alla frågor 

på samma sätt till alla deltagarna. Den kvantitativa metoden präglas av att 

forskaren ska vara så objektiv som möjligt och ha ett, vad Idar Magne Holme 

och Bernt Krohn Solvang i Forskningsmetodik - Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder (1997) kallar ”jag-det förhållande till 

undersökningsobjekten”vilket betyder att forskaren ska ha en viss distans till 

objekten (Holme, Krohn Solvang 1997, s.151). De data man samlar in syftar 

till att redovisa mätbara resultat som sedan kan presenteras som statistik. 

Holme och Solvang menar att en nackdel med kvantitativa metoder är just att 

gemene man fäster alltför stor tilltro till siffror vilka kan ge en alltför ensidig 

bild. Däremot är kvantitativa metoder utmärkta verktyg för att beskriva olika 

samhälleliga tillstånd. 

  Hartman menar att den största skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa 

metoder är att kvantitativa metoder ”söker den numeriska relationen mellan 

mätbara egenskaper” men kvalitativa metoder är mer intresserade av att 

kartlägga individers ”livsvärld” dvs. hur vi människor upplever den tillvaro vi 

lever, värderingar och liknande aspekter av mänskligt liv som inte är mätbara i 

siffror (Hartman 2004, s.273). De kvalitativa metoderna springer ur 

hermeneutikens vilja att förstå människans föreställningar om världen och de 

meningar hon ger dessa föreställningar. Man vill försöka förstå inifrån den 

värld personen befinner sig i och komma bort från den distanserade 

inställningen till den undersökta personen som ett objekt som studeras utifrån. 

Vanligen börjar en kvalitativ undersökning med att forskaren formulerar en 
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fråga, vanligen ”hur?” eller ”varför?”, till skillnad från den kvantitativa 

undersökningens ”hur många?”. Sedan utrönas vilka man vill undersöka och 

vad hos denna grupp som ska undersökas, t.ex. biblioteks- och 

informationsvetenskapsstudenternas upplevelser av PBL metoden.  

  Den kvalitativa metoden förutsätter att forskaren möter de undersökta 

individerna i ett fysiskt möte, vanligtvis i en intervjusituation, som är 

ostrukturerad. Detta betyder inte att man för ett vardagligt samtal utan 

intervjuaren följer en manual men låter den intervjuade tala fritt. Forskaren kan 

också observera miljöerna som de intervjuade vistas i, antigen genom öppen 

observation, där forskaren ser till att alla inblandade är medvetna om vad den 

gör där, eller dold observation som följaktligen betyder motsatsen, de 

inblandade vet inte vem forskaren är eller varför den är där.  

  Slutligen analyseras insamlad data vilket sker genom två moment, kodning 

och tolkning. Kodningen innebär att man kategoriserar och reducerar 

materialet och tolkningen att man försöker hitta de meningsbärande elementen 

i kontexten. Förhoppningen är att man ska vidga sina vyer eller fördjupa sin 

förståelse för fenomen och individer i sin omvärld. Ovanstående är en kort 

sammanfattning av de två metoderna för att lättare kunna klargöra varför jag 

valt den ena och valt bort den andra. 

  Min fråga inför uppsatsen var ”hur hanterar specialbiblioteken sin 

tidskriftshantering?”, jag var inte intresserad av den rent tekniska aspekten, 

även om den spelar in, utan hur inköpsbesluten fattas och vad som avgör vilka 

tidskrifter som ska gallras och hur bibliotekarierna tänker kring 

tillgängligheten, för att återge några exempel på funderingar. Jag ansåg att tre 

bibliotek var tillräckligt för att få en variation på undersökningen men inte för 

många för att kunna gå in på djupet. Om jag hade valt fler bibliotek hade 

undersökningen snarare blivit kvantitativ och möjligen gett mer generella svar 

av en hanteringsteknisk natur. Min metod är alltså kvalitativ och mitt urval sk. 

”extremt” eftersom jag ville ha så vitt skilda bibliotek som möjligt, inom ramen 

för ämnet, vad gäller resurser i form av personal, utrymme och ekonomi 

(Holme, Krohn Solvang 1997, s. 101). Jag ville också att uppsatsen skulle 

handla om specialbibliotek dvs. ett bibliotek som är inriktat på ett specifikt 
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ämne, vilket helt enkelt beror på mitt eget intresse och viss mån min 

förförstålese eftersom jag gjorde min praktik på Konstfacks bibliotek. 

  Alla de utvalda biblioteken ville, vänligt nog, vara med i min undersökning så 

det ursprungliga urvalet stod fast. Jag sammanställde frågor under de tre 

delarna, förvärv, förvaring och tillgänglighet som uppsatsen också är indelad i. 

Intervjuerna skedde på plats i biblioteken och bibliotekarierna fick samma 

frågor som de fick tala fritt utifrån. Intervjun spelades in samtidigt som jag 

antecknade. Jag fick också löfte om att få återkomma med frågor om så 

behövdes, Eftersom intervjuerna skedde på plats fick jag möjlighet att 

observera miljöerna och praktiskt ta del av vissa fakta som framkom vid 

intervjuerna. Observationen var givetvis helt öppen. Intervjuerna utgör 

stommen i uppsatsen och jag har sökt sätta den insamlade informationen i 

relation till det teoretiska material jag i övrigt har hittat om tidskriftshantering. 

Undersökning 

Presentation av organisationer och bibliotek 

Rädda Barnen (International Save the Children Alliance) 
Organisationen Rädda Barnen grundades i Sverige 1919 enligt den brittiska 

förlagan och bland de aktiva medlemmarna märks Elin Wägner. Rädda Barnen 

är en politiskt och religiöst obunden organisation som finansieras av bidrag 

från den svenska befolkningen och genom andra organisationer som t.ex. Sida 

och Allmänna arvsfonden. Idag uppgår medlemsantalet till 85 000 och 

ordföranden är Annika Åhnberg. Rädda Barnen ingår i det internationella 

nätverket International Save the Children Alliance och deras arbete grundar sig 

på FN: s Barnkonvention. Rädda Barnen sammanfattar sitt internationella  
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arbete i de följande fyra punkterna. 

1. Goda kunskaper om barns rättigheter och förhållanden är en förutsättning.  

Exempel: Rädda Barnen har under flera år uttryckt sin oro över hur den ekonomiska nedskärningen 
under 1990-talet drabbade barnen och fortfarande påverkar barns situation i Sverige. Rädda Barnen 
utvecklar därför ett barnindex som årligen ska spegla förändringarna i barns välfärdssituation och 
redovisa skillnader mellan kommunerna. Första ledet i indexet är framtaget och behandlar barn som 
lever i familjer med knappa ekonomiska resurser. De övriga delarna kommer att belysa rätten till 
hälsa och rätten till utbildning. 

2. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns 
livsvillkor. 

Exempel: Vi tar fram böcker, rapporter och utbildningsmaterial både på svenska och på engelska. 
"Children's participation" är en bok som visar positiva effekter av att barn själva varit med i 
planering av projekt. "Pojkmottagningen" och "Unga förövare" (finns även på engelska) är två 
böcker skrivna av Rädda Barnens terapeuter på Rädda Barnens Centrum för barn och unga i kris. I 
böckerna delar de med sig av sina erfarenheter av att behandla barn som utsatts för sexuella 
övergrepp och som själva utnyttjat andra barn. 

3. Vi väcker opinion och påverkar makthavare att se till barnets bästa. 

Exempel: En advokatfirma som, med stöd av bland andra Rädda Barnen, stämt den sydafrikanska 
staten vann en viktig seger 2002. Landetsk.onstitutionsdomstol slog då fast att Sydafrika bryter mot 
sin egen grundlag genom att gravida hiv-smittade kvinnor inte får medicin som minskar risken för 
att smittan överförs till barnet. Staten har nu en skyldighet, enligt den nya lagen, att ge gravida 
kvinnor med hiv medicin. 

4. Vi ger direkt stöd till barn, i synnerhet vid katastrofer. 

Exempel: Rädda Barnens Beredskapsstyrka kan rycka ut inom 72 timmar vid katastrofer. 
Beredskapsstyrkans roll är att samordna insatser för barn i flyktinglägren. Vi hjälper flyktingar att 
själva organisera sin tillvaro, till exempel bygga skolor och ordna undervisning eller 
förskoleverksamhet för barnen. Vi utbildar också våra samarbetsorganisationer i vilka rättigheter 
barn har och hur barnen kan skyddas. 

(Rädda Barnens hemsida 
http://www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/Arbetsmetoderrattighetsfokusochprioriteringar.htm) 

 

 

 

 

 

Nationellt arbetar Rädda Barnen enligt följande punkter: 
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Rätt att inte diskrimineras på grund av ålder, kön, funktionshinder, social eller etnisk bakgrund. 
Flickor diskrimineras mer än pojkar och därför ser vi särskilt till flickors behov och utsatthet i vår 
verksamhet  

Rätt till god hälsa och uppväxtmiljö  

Rätt till god utbildning i en stimulerande miljö  

Rätt till inflytande i familj, skola, samhälle och medier 

(Rädda Barnens hemsida 
http://www.rb.se/sv/OmRaddaBarnen/Arbetsmetoderrattighetsfokusochprioriteringar.htm) 

 

I linje med arbetet för barn och ungdomars inflytande på alla samhällsplan 

bildades år 2003 Rädda Barnens Ungdomsorganisation. Rädda Barnens 

nationella huvudkontoret ligger i Stockholm och där arbetar 165 personer 

under generalsekreteraren Charlotte Petri Gornitzka. 

Rädda Barnens bibliotek 
Rädda Barnens bibliotek började som ett internbibliotek endast för 

handläggarna men p.g.a. stor efterfrågan öppnade man också för allmänheten. 

Biblioteket finns i organisationens huvudkontor i Stockholm. Dess främsta 

syfte är att sprida organisationens idéer och tillhandahålla dels, material som 

behandlar organisationens arbetsområden, dels de egenproducerade 

internationella och nationella materialet. Biblioteket ligger på bottenvåningen 

och lätt att ta sig till även för rörelsehindrade. Personalen består av en 

bibliotekarie och en biblioteksassistent. Allmänheten kan besöka biblioteket 

måndag, onsdag, torsdag kl 13-16 och fredag 13-15 men för de handläggare 

som arbetar i huset är tillgängligheten mer omfattande. Lokalerna är små men 

ljusa och lätta att hitta i. 

Bestånd 
Beståndet speglar bibliotekets funktion som ett specialbibliotek för barns 

rättigheter genom Rädda Barnens program och FN:s konvention om barns 

rättigheter. Beståndet innehåller publikationer i följande ämnen: 

Utnyttjande och övergrepp - barn som arbetar, om handel med barn och barn som utsätts för sexuell 
exploatering, könsstympning  
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Otillräckligt familjestöd - ensamma flyktingbarn, barn i familjer med missbruk och våld, barn på 
gatan.  

Krig och katastrof - flyktingbarn, barnsoldater  

Miljö och hälsa - hiv/aids, fysisk närmiljö  

Barns delaktighet och inflytande  

Barnets rättigheter - Barnkonventionen, bevakning av efterlevnad, dokument från Kommittén för 
barnets rättigheter  

Barns rättigheter i politik, ekonomi och internationellt utvecklingssamarbete  

Rädda Barnens historia  

(Rädda Barnens biblioteks hemsida http://www.rb.se/sv/BockerFilm/Biblioteket/) 
 

En stor del av publikationerna är utgivna av organisationer i Afrika, Asien och 

Latinamerika och olika FN-organ. Böckerna är uppställda enligt ett eget 

system eftersom SAB systemet inte, enligt bibliotekarien som skapade 

bibliotekets system, täckte in Rädda Barnens intresseområden på ett tillräckligt 

detaljerat sätt. Monografierna är sökbara i bibliotekets katalog som finns utlagd 

på Internet. Det finns också videofilmer till utlåning som är producerade av 

Rädda Barnen och närliggande organisationer som t.ex. Sida. 

Tidskrifter 
Tidskrifterna täcker liksom monografierna Rädda Barnens program och FN:s 

konvention om barns rättigheter men de har också en funktion som 

omvärldsbevakande material. Tidskriftsbeståndet innefattar ca125 titlar 

inklusive nationella och internationella nyhetsbrev. Tidskrifterna är skilda från 

biblioteket och står uppställda enligt alfabetisk ordning på hyllor vid ingången 

till biblioteket. Läseplatser med bord finns tillgängligt bredvid hyllorna. 

Tidskrifterna finns sökbara i katalogen på sin titel men inte per nummer. Om 

t.ex. ett temanummer anses tillräckligt viktigt och behandlar ett ovanligt ämne 

katalogiseras det numret mer ingående. 
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Databaser 
De databaser som finns tillgängliga i biblioteket är ArtikelSök, Presstext och 

Mediearkivet. Det finns inga ämnesspecifika databaser. 

Hemsida 
Rädda Barnens bibliotek har en hemsida som är länkad från Rädda Barnens 

huvudsida. Hemsidan innehåller information om adresser, öppettider och 

kontaktinformation. Bibliotekets katalog CHIRIDOC (Children’s Right’s 

Docmentation) är tillgänglig på hemsidan och man kan söka på titel, författare 

och ämnesord. Katalogsystemet är Libra OPAC. 

Användare 
Huvudgruppen användare för biblioteket är handläggare som befinner sig på 

huvudkontoret permanent eller tillfälligt. Andra användargrupper är i hög grad 

högskolestudenter inom psykologi, pedagogik och andra ämnen som på något 

sätt berör barn i ett nationellt och/eller internationellt perspektiv. Psykologer, 

läkare och andra yrkesgrupper som arbetar med barn och har behov av 

fortbildning eller specialkunskaper. Gymnasieelever som gör specialarbeten är 

också välkomna. Det finns inget särskilt lånekort och låntagaren får låna med 

sin legitimation och registreras i Libra. Lånetiden för material är 14 dagar. Det 

ges ingen specifik användarundervisning för handläggarna men de får assistans 

och tips av personalen. 

Konstfack 
Konstfack var ursprungligen en hantverksskola som hette ”Söndagsritskola för 

hantverkare” och grundades 1844 av Nils Månsson Mandelgren. År 1959 

byggdes Konstfack i för dåtiden utmanande arkitektonisk stil på Valhallavägen 

i Stockholm där det har legat fram till sommaren 2004 då hela skolan och 

biblioteket flyttar till nyrenoverade lokaler i Stockholms förorten Telefonplan. 

När högskolereformen genomfördes 1977 blev Konstfack en självständig 

högskola med de konstnärliga ämnen som fortfarande ges vid skolan. Det finns 

10 institutioner vid skolan och de är som följer: Animation & Animerad film, 

Bildpedagogik, Färg & Form, Grafisk Design & Illustration, Industridesign, 

Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Keramik & Glas, Konst, 
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Metallformgivning och Textil. På senare år har det också tillkommit en 

Curatorutbildning som är 1-årig (40 poäng). Konstfack har examensrätt på 

kandidatnivå i samtliga ämnen och på magisternivå i Bildpedagogik, Grafisk 

Design & Illustration, Industridesign, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 

Keramik & Glas, Konst och Metallformgivning. Konstfack har ett särskilt 

antagningssystem med arbetsprover och av de enorma antal sökande antas ca 

10% till utbildningarna. Det finns ca 130 lärare och professorer på skolan och 

ca 600 elever i olika årskurser. 

Konstfacks bibliotek 
Det ursprungliga biblioteket fanns i ”Söndagsritskola för hantverkare” och 

grundlades genom att Nils Månsson Mandelgren skänkte ca 600 böcker och 

planscher som en stomme till biblioteket. År 1959 då Konstfack byggdes fick 

biblioteket plats i nya moderna fräscha miljöer som än idag är bevarade, till 

arkitekturintresserades förtjusning men inte till bibliotekarierna och övriga 

anställda som måste arbeta i en, visserligen charmig, men inte särskilt 

ergonomisk miljö. Biblioteket ligger en trappa upp från entréplanet och kan 

också nås med en hiss. Personalen består av tre bibliotekarier och två 

assistenter och öppettiderna är vanligtvis från 10-18 på vardagar. 

Bestånd 
Konstfacks biblioteks bestånd är i huvudsak koncentrerat till de ämnen som ges 

vid högskolan dvs. Bildpedagogik, Grafisk Design & Illustration, 

Industridesign, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, Keramik & Glas, Konst 

och Metallformgivning. Monografierna är indelade enligt S A B systemet med 

särskild indelning på I. I övrigt är alla ämnen inom S A B representerade. 

Monografierna och till viss del Konstfacks elevuppsatser är sökbara i 

bibliotekets katalog som är tillgänglig på Internet och kopplad till Libris. 

Kurslitteraturen är indelad alfabetiskt på författare och står på en för ändamålet 

särskild hylla som uppdateras beroende på vilken litteratur lärarna väljer för sin 

kurs. Den gamla samlingen finns, katalogiserad och sökbar, magasinerad i 

källaren och där finns även äldre okatalogiserat material. I biblioteket finns 

också specialsamlingar som består av: ”Martinska Bildsamlingen”, donerad av 
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Robert Fredrik Martin, som utgörs av ca 600 pärmar i A1-format med bilder på 

föremål från antiken och framåt. ”Zickermanska Bildsamlingen över 

Allmogetextil” som består av 133 boxar med ca 100 delvis handkolorerade 

fotografier av svensk allmogetextil i varje box. ”Färngrens samling” som är en 

fotosamling av praktföremål från högståndshem.  

Tidskrifter 
Konstfacks bibliotek prenumererar på ca 190 tidskrifter, nationella och 

internationella, inom de ämnen som ges vid skolan. Tidskrifterna står på en 

särskild hylla och sorteras i alfabetisk ordning. Det finns förteckningar över 

tidskrifterna som är alfabetiska och ämnesindelade att tillgå i biblioteket och på 

bibliotekets hemsida. 

Databaser 
Konstfacks bibliotek använder följande databaser: Art Index, Wilson Art Full 

Text, Design and Applied Arts Index (DAAI), ArtikelSök, Mediearkivet, Svensk 

konstvetenskaplig bibliografi, Konstdok och Libris.  

Hemsida 
Hemsidan för biblioteket ligger under Konstfacks huvud hemsida och sköts av 

en av bibliotekarierna. På hemsidan finns information om adresser, öppettider 

och kontaktinformation. Det finns också en länksamling med länkar till 

hemsidor och tidskrifter som är relaterade till Konstfacks ämnen. Katalogen 

och förteckning över tidskrifter finns också tillgängliga på hemsidan med 

länkar till webbversionerna av tidskrifterna. Det finns också information om 

nyförvärv sorterade inom ämne. 

Användare 
Huvudgruppen av användare för Konstfacks bibliotek är elever och personal 

vid skolan. Elever vid övriga högskolor, universitet, f.d. elever och några 

fristående skolor har också tillgång till biblioteket. Allmänheten får vistas i 

biblioteket och titta i samlingarna men får inte låna hem material. Konstfacks 

bibliotek har lånekort som delas ut till behöriga låntagare, dvs. personer som 

kan styrka sin behörighet med stuidebevis och legitimation. Lånetiden på 

monografier är tre veckor, undantaget kurslitteraturen som är 1 vecka. 

 22



Tidskrifter lånas ut en dag förutom de senaste numren som inte lånas ut. Alla 

elever får en användarutbildning i informationssökning och bibliotekets 

resurser i biblioteket under första terminen på skolan.  

Lärarhögskolan 
Lärarhögskolan som ligger i Stockholm är Sveriges enda fristående 

specialhögskola för pedagogik. Skolan grundades 1956 och har sedan dess 

utbildat lärare på alla nivåer från lågstadiet till ämneslärare på gymnasiet. År 

2003 gav man följande kurser: Lärarutbildning (alla varianter), 

Specialpedagogprogrammet, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Fristående 

kurser (inkl vård) och Forskarutbildning. Antalet studenter är ca 14 948 och 

personalen består av ca 626 personer varav ca 371 är lärare vid skolan. 

Lärarhögskolan är behörig att utfärda högskole-, kandidat- och 

magisterexamen och det finns dessutom en forskarutbildning på skolan men 

licentiat- och doktorsexamen är anknuten till Stockholms universitets 

Samhällsvetenskapliga fakultet. I september 2002 invigdes Campus 

Konradsberg där Lärarhögskolan nu ligger uppdelad i olika byggnader men 

inom samma område. 

Lärarhögskolans bibliotek (Lärum) 
Biblioteket/Lärum ligger i Ellen Key huset som det delar med Konradsbergs-

aulan, Restaurang Ellen och Mediacafé. Byggnaden stod klar i september 2002 

och är således mycket fräsch och slående ljus. Biblioteket består av två 

våningar och första planet utgörs av monografier, öar av datorplatser och 

studierum. Våning två innehåller tidskrifter, datorplatser, kopieringsrum och en 

”tyst” läsesal. 

Lärum 
Lärum består av biblioteket och Mediaproduktion som samarbetar genom att 

man delar på personal och resurser. Mediaproduktion gör det som namnet 

syftar på, man producerar media i form av videofilmer som behandlar olika 

pedagogiska områden och dokumenterar vissa föreläsningar. Man arbetar 

också med skolans intern-tv och underlättar distansutbildningen genom 

avancerade tekniska lösningar som t.ex. videokonferenser och e-möten. 

 23



Bestånd 
Lärarhögskolans bestånd av monografier är uppställda enligt S A B systemet 

och alla dess kategorier finns representerade. Tyngdpunkten ligger dock på de 

pedagogiska ämnesområden som Lärarhögskolan utbildar inom. 

Monografierna finns tillgängliga i biblioteket och genom upphämtning från 

magasin.  

Tidskrifter 
Lärum har ca 250 titlar trycka tidskrifter som finns tillgängliga i biblioteket. 

Tidskrifterna är sökbara i katalogen och på en alfabetisk lista på hemsidan. De 

har dessutom ca 3000 utländska e-tidskrifter som är tillgängliga från hemsidan 

genom proxyservern. 

Databaser 
Biblioteket tillhandahåller ca 89 fulltext och referens databaser uppdelade på 

följande sätt: Tidningar och tidskrifter, Uppslagsverk och lexikon, Stipendier, 

Lagar och förordningar, Pedagogik och psykologi, Samhällsvetenskap, 

Naturvetenskap och Humaniora. Det finns också en alfabetisk lista över 

databaserna på hemsidan. 

Hemsida 
Lärums hemsida ligger under Lärarhögskolans huvudsida och man hittar dit 

genom länken Bibliotek. På hemsidan finns information om öppettider, 

låneregler, kontaktinformation till både bibliotekets och Mediaproduktions 

personal och en funktion som heter ”Fråga bibliotekarien”. Vidare ligger 

följande länkar samlade på bibliotekets startsida: service, nya böcker, 

kurslitteratur, länkar, tidskrifter, databaser, Lärum, startsida, hjälp, sök i 

bibliotekets katalog och dina lån. 

Användare 
Lärums huvudgrupp av användare är elever och personal på Lärarhögskolan 

som kan utnyttja proxyservern och de funktioner som då blir tillgängliga. 

Eleverna får en allmän användarutbildning i informationssökning när de börjar 

sin utbildning och kan senare boka en enskild mer specialiserad kurs med 
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bibliotekets personal när det blir dags för uppsatsskrivning och liknande 

projekt. 

Förvärv 
I avsnittet Förvärv avser jag att redovisa några centrala avtal som är avsedda 

att sänka förvärvskostnader för biblioteken och presentera några av de större 

tidskriftagenterna på den svenska marknaden samt att diskutera de undersökta 

bibliotekens förvärvssituation. 

Centrala avtal 

BIBSAM  
BIBSAM är Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och 

utveckling vars främsta uppgift är att öka och samordna 

informationsförsörjningen till forskning, universitet och högskolor. För att 

åstadkomma detta menar BIBSAM att det gagnar alla institutioner om man går 

samman och sluter centrala licensavtal som i detta fall om databaser och e-

tidskrifter. Parterna, svenska universitets- och högskolebibliotek och bibliotek 

vid offentliga forskningsinstitutioner, som ingår i konsortiet kan själva välja 

vilka avtal man vill ingå i. Det är dock endast BIBSAM-bibliotek, dvs. de 

bibliotek som uppfyllt BIBSAM:sk.riterier: 

biblioteket som en av sina huvudsakliga uppgifter betjäna svensk forskning och utveckling.  

 biblioteket vara allmänt tillgängligt. Allmänheten skall under officiellt aviserade öppettider, 
avgiftsfritt ges tillträde till biblioteket och kunna ta del av bibliotekets samlingar och 
bibliotekspersonalens yrkeskunskaper  

 ställa sina samlingar till förfogande inom ramen för det svenska fjärrlånesystemet  

 bibliotekets huvudman till någon del ha regelbunden finansiering från regeringen (minst 10% av 
intäkterna) 

(Kungliga bibliotekets hemsida  http://www.kb.se/bibsam/Avgifter/vadaer.htm) 
 

Det är alltså endast dessa BIBSAM-bibliotek som får ingå i de allmänna 

licensavtalen. BIBSAM:s har dessutom ett antal krav som måste uppfyllas vid 
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upphandlingen av databaser, vilka kallas för ”BIBSAM:s grundläggande 

ståndpunkter vid upphandling av databaser”. Följande punkter utgör dessa 

ståndpunkter: 

Vid upphandling av bibliografiska databaser och fulltextdatabaser har 

BIBSAM som föresats att databasavtalen bör medge:  

åtkomst genom kontroll av IP-nummer eller domännamn över hela högskolan eller myndigheten, 
oberoende av om den är lokaliserad på en eller flera geografiska platser  

tillgång till databaserna för alla, inte bara högskolans eller myndighetens anställda och studenter, 
som besöker ett anslutet bibliotek, s.k. "walk-in use"  

kopiering - det skall vara tillåtet att även digitalt kopiera enstaka dokument ur databaserna i icke-
kommersiellt syfte  

kopieleverans - det skall vara tillåtet att leverera artikelkopior till offentligt finansierade bibliotek 
(folkbibliotek, sjukhusbibliotek etc.) som inte är avtalsparter  

arkivtillgång - man skall även sedan avtalet har upphört i någon form ha tillgång till i vart fall det 
innehåll i databasen som motsvarar den tidsperiod avtalet omfattat  

enbart digital prenumeration - man skall ha möjlighet att prenumerera på tidskrifter eller andra 
publikationer i digital form utan att samtidigt tvingas prenumerera på den tryckta versionen  

informationen skall kunna nås via webbgränssnitt och särskild programvara, annan än en vanlig 
webbrowser, skall inte behöva installeras  

tillgång till användarstatistik, beräknad per databasenhet; dels för varje institution, dels för hela 
konsortiet. Statistiken skall baseras på användningen per tidsenhet (månad eller mindre), och 
tillhandahållas i överenskommet format. Statistik som avser e-tidskriftsdatabaser bör tillhandahållas 
per tidskriftstitel.  

(Kungliga bibliotekets hemsida  http://www.kb.se/bibsam/dbupphdl/princip.htm) 
 

VHS avtal 
Verket för högskoleservice (VHS) består av Antagningsavdelningen, IT & 

Systemavdelningen och Upphandlingsavdelningen. Den sist nämnda sköter 

upphandlingar för statliga myndigheter, försvarsmakten och de affärsdrivande 

verken, vilka kallas myndigheter under regeringen. Statlig inköpssamordning 

eftersträvar att sänka kostnader för varor och tjänster för myndigeter genom att 

man samordnar förvärven genom ramavtal. Dessa avtal kan i det här fallet 
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endast nyttjas av statliga myndigheter och inte av statligt ägda bolag, allmänna 

försäkringskassor eller statliga stiftelser. Ramavtalen gäller vanligtvis i två år 

och när tiden gått ut kan nya intressenter lämna anbud och de företag och 

liknande som ingått i avtalen måste återigen lämna anbud, m.a.o. börjar 

processen om på nytt och företag har inga fördelar av att tidigare ingått i 

ramavtal. För att få ingå i avtalen måste intressenterna uppfylla VHS specifika 

krav vilket betyder att VHSk.ontrollerar service, hanteringstid och hur 

ingående tjänsten är. Dessa aspekter vägs in i förhållande till det ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbudet. Myndigheter och andra berörda är inte tvungna att 

använda ramavtalen men det ligger förstås i deras eget ekonomiska intresse att 

göra det. Upphandlingarna styrs av ”Lagen om offentlig upphandling 

(1992:1528)” som innefattar allmänna bestämmelser och mer detaljerade regler 

inom olika områden som t.ex. ”Upphandling av byggentreprenad” och 

”Upphandling av tjänster”. Det ramavtal som är aktuellt för biblioteken vad 

gäller tidskriftsprenumerationer är ”Ramavtal Prenumerationstjänster” och 

innefattar följande delar: 

Prenumerationstjänster för tidningar och tidskrifter gällande: Svenska tidskrifter (tryckt eller 
elektronisk version)  

Utländska tidskrifter (tryckt eller elektronisk version)  

Tjänsten tillhandahåller:  

Beställning och förnyelse av prenumerationer  

Lättfunnen information om befintliga och nya titlar  

Beställning av äldre enstaka lösnummer, sk. back-issue  

Provexemplar/provnummer  

Stående order  

Sammanställningar/rapporter av befintliga tidningar och tidskrifter  

Artiklar kan beställas ur e-tidskrifter, sk. pay-per-view  
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Länkning mellan kundens tidskriftslista och en webbaserad portal för e-tidskrifter  

(VHS hemsida http://upphandl.vhs.se/upphandling_links/framesramavtal.asp?Sida=ramavtal) 
 

Detta ramavtal gäller till 28 februari år 2005 och avser leverantörerna EBSCO 

Information Services och Swets Information Service AB. De institutioner som 

är berättigade att ta del av detta ramavtal kan då välja att använda båda 

agenterna, den ena av dem eller att inte alls utnyttja ramavtalet.  

Tidskriftsagenter 
I uppsatsen nämns tre tidskriftsagenter PrioInfo, Swets och EBSCO som är de 

vanligaste tidskriftsagenterna både för folk- och högskolebibliotek. I det här 

avsnittet avser jag att berätta lite mer om de tre företagen. 

PrioInfo 
Tidskriftsagenten PrioInfo tillhör BTJ gruppen och är sålunda ett svenskt 

företag med huvudkontor i Skåne. De arbetar med att erbjuda 

informationstjänster till bibliotek, högskolor, företag och universitet inom 

Norden. PrioInfo tillhandahåller databaser, e-böcker, E-tidskrifter, böcker, 

tidskrifter och prenumerationsservice för att underlätta kundernas 

informationsinhämtning. PrioInfo kan också skapa helhetslösningar som är 

anpassade till kundens specifika behov och de genomför också 

konsortieupphandlingar. De samarbetar med Bowker, British Library, CSA, 

Micromedex, OCLC, OECD, Thomson-Gale, Ovid Technologies och Oxford 

University Press som är internationella förlag och informationsägare som 

PrioInfo är nordisk agent för. Den tjänst som är av intresse för uppsatsen är 

PrioInfo:s Prenumerationsservice vilket innebär att PrioInfo ska sköta större 

delen av den administrativa delen av tidskriftsprenumerationerna och att det 

med hjälp av deras IT-lösning PrenNet ska vara snabbt och enkelt för 

användaren att ha uppsikt över sitt bestånd. Genom att logga in till tjänsten 

PreNet, som är gratis för kunderna, ska användaren kunna överblicka alla 

befintliga prenumerationer och när de avslutas. Användaren får också söka 

efter titlar i titeldatabasen, beställa, förnya och reklamera tidsskrifter. Man kan 
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också få fram statistik och nyheter om nya, avslutade eller namnändrade 

tidskrifter samt länka till sina e-tidskrifter.  

  PrioInfo har en särskild tjänst för hanteringen av elektroniska tidskrifter 

Electronic Collection Online (ECO) som innefattar mer än 4100 titlar från 69 

förlag. Man kan också få tillgång till mer ämnesinriktade kollektioner av e-

tidskrifter från förlag som t.ex. Ovid och Wiley InterScience. PrioInfo har egna 

Internetservrar i Skandinavien som möjliggör abonnemang på mer än 250 

internationella databaser. PrioInfo har inga egna lösningar för arkivering av de 

elektroniska resurserna utan följer förlagens avtal. En av de mer kända 

artikeldatabaserna är ArtikelSök som är en bibliografisk databas. 

Bibliotekstjänst indexerar artiklar från stora delar av den svenska periodiska 

litteraturen dvs. dagstidningar och tidskrifter. Årsböcker indexerades fram till 

1997, därefter tog Kungliga biblioteket över den uppgiften. ArtikelSök är en 

referensdatabas med analytisk indexering och ett söksystem som upplyser om 

var och när en artikel varit publicerad. ArtikelSök registrerar artikelinnehållet i 

30 dagstidningar och ca 550 löpande tidskrifter men även avslutade tidskrifter 

är sökbara. Det finns i dagsläget ca 1,3 miljoner poster i databasen och den 

årliga tillväxten är 70 000 poster. Det tar i genomsnitt 1-2 veckor för en 

publicerad artikel att indexeras i databasen. PrioInfo driver och samordnar ett 

flertal konsortieprojekt för flera organisationer med likartade informations-

behov kan samordnad upphandlingen av viktiga databastjänster.  

  Konsortieupphandlingen bidrar till att medlemmar i konsortiet kan få tillgång 

till databaser till minskade kostnader. I nuläget ingår följande konsortier i 

PrioInfos avtal: ASFA ,BCR, Biological Abstracts, CINAHL och MEDLINE, 

Contemporary Women’s Issues, ebrary, FSTA, CAB, FROSTI , 

GeoRef/GeoBASE , Global Books in Print och Ulrich web, INSPEC, Knovel, 

LRC och MLA, Materials, MathSciNet, Micromedex Sjukhusapotek, 

Micromedex University, Project MUSE, PsycARTICLES , PsycINFO, 

SilverLinker , SilverPlatter Norge, SourceOECD, Taylor & Francis Online 

eBook Library, Times Digital Archive, WilsonWeb, World Bank e-Library, 

xreferplus. PrioInfo ingår inte i VHS ramavtal och det beror på att de inte 

uppfyllde de krav VHS ställde på anbudslämnarna men varför detta skedde 
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kommer Ann-Christine Lindgren på PrioInfo inte ihåg men hon säger att när 

det är dags för nästa ramavtal kommer PrioInfo att lämna ett anbud. 

Swets Blackwell 
Swets Blackwell ägs av Royal Swets & Zeitlinger är en av de största 

förmedlarna av tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form i världen. 

De har ca 60.000 kunder över hela världen som utgörs av företag, bibliotek, 

universitet och myndigheter. Man har ett internationellt samarbete med 65.000 

förlag och databasen innehåller mer än 250.000 internationella titlar. 

Huvudkontoret är beläget i Holland men man har filialkontor över hela världen 

bl.a. i Stockholm. Swets Blackwell är specialiserade på tidskriftslösningar och 

erbjuder ett system som kallas SwetsWise som är Internetbaserat och ska 

innefatta följande delar enligt VHS avtalet:  

 Beställa nya prenumerationer 

 Förnya abonnemang 

 Finna information om prisförändringar 

 Reklamera 

 Säga upp prenumerationer 

 Finna information om nya och befintliga titlar 

 Beställa back-issue order (äldre enstaka lösnummer) 

 Erhålla sammanställningar avseende kundens befintliga tidningar och 

Tidskrifter 

(Citat från VHS hemsida http://upphandl.vhs.se/upphandling_ 
links/Ramavtal_pdf/produktsortiment/Swets-slutversion.pdf) 

 

Systemet är uppdelat i två delar: SwetsWise subscriptions och SwetsWise 

online content. SwetsWise subscriptions är ett verktyg som används för att ta 

hand om tidskriftsprenumerationerna i vilken det ingår en katalog, 

beställnings- och leveranssystem. Systemet kan anpassas efter kundens 
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speciella behov och det finns också möjlighet till sk. ”back issue order” vilket 

innebär att kunden kan komplettera årgångar/nummer bakåt i tiden. Man kan 

också beställa ”Pay per view” av fulltext artiklar från tidskrifter som inte ingår 

i beståndet, förutsatt att förlaget har den tjänsten. SwetsWise online content är 

ett verktyg som används för databaser och elektroniska tidskrifter. Det ger 

snabb tillgång till nya E-tidskrifter och sköter också reklamationer.  

För närvarande finns det ca 11.000 elektroniska tidningar och tidskrifter i 

Swets Blackwells katalog. E-journal Access Service är en relativt ny tjänst som 

skapades för att möta det nya behovet att hantera de mängder e-tidskrifter som 

tillkommit under senare år. Tjänsten ger en översikt och information om 

tillgängliga e-tidskrifter. Vid beställning förmedlar de all information till 

förlaget för access genom SwetsWise online content eller direkt till förlaget 

och en reklamationsservice. För att kunna tillgå e-tidskrifter från agenten 

behövs Internetuppkoppling och webbrowser som Internet Explorer och 

Netscape. Acrobat Reader behövs för att kunna läsa e-tidskrifter i pdf-format.   

Agenten har en sk. alert-tjänst, som per automatik sänder ut 

innehållsförteckning/sammanfattning av innehållet i nya nummer av tidskrifter.    

  I SwetsWise finns TOC:s alert som kan välja ut ett antal titlar och koppla 

dessa till läsarens e-postadress och så fort Swets Blackwell har erhållit och 

registrerat häftet kommer innehållsförteckningen via e-post . Agenten har 

tillgång till 17 501 titlars innehållsförteckningar varav 7000 titlar i fulltext. I 

SwetsWise on-line content garanterar Swets Blackwell arkiveringsexemplar av 

e-tidskrifter upp till 5 år, övriga fall är beroende av förlagens policy. Vill man 

arbeta så lite som möjligt själv kan man utnyttja Fast Plus som innebär att 

Swets Blackwell tar emot, reklamerar, följer upp, märker upp med etiketter 

eller cirkulationslistor efter kundens önskemål och skickar materialet i samlad 

leverans till kunden.  

EBSCO 
EBSCO står för Elton B. Stephens Company och grundades 1943 i USA och 

EBSCO Industries, Inc. har idag företag inom en ett flertal områden. EBSCO 

Information Services är den del av som genom EBSCO Subscription Services 

tillhandahåller tidskrifts- och tidningsprenumerationer och EBSCO Publishing 
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producerar och distribuerar databaser med index, abstracts och fulltext till 

bibliotek över hela världen. Huvudkontoret ligger USA men det finns 

lokalkontor över hela världen och kontoret som har hand om de svenska 

kunderna ligger i Holland men har kundtjänst som talar svenska. Databaserna 

finns online och på CD-ROM som kunden kan tillgå genom databasvärden 

EBSCOhost. Prenumerationshanteringssystemet heter EBSCONET och 

innehåller ca 260 000 titlar. Systemet ska enligt VHS avtalet tillgodose 

följande behov: 

Beställa nya prenumerationer 

Förnya prenumerationer 

Finna information om prisförändringar 

Reklamera 

Finna information om nya och befintliga titlar 

Beställa back-issues (äldre enstaka lösnummer) 

Erhålla sammanställningar/rapporter avseende befintliga tidningar 

och tidskrifter 

( Citat från VHS hemsida 
http://upphandl.vhs.se/upphandling_links/Ramavtal_pdf/produktsortiment/EBSCO-slutversion.pdf) 

 

Customized Bulletin of Serials Changes är en rapport som behandlar 

förändringar av kundens befintliga prenumerationer. Rapporten anger om 

tidskriften har bytt namn, förändrat antalet utgåvor per år, om publikationen är 

försenad, om tidskriften delats, slagits samman eller upphört. EBSCOsk.under 

kan även få gratis titelkataloger som innehåller information om tidskrifternas 

priser och utgivning. EBSCOhost Electronic Journal Service (EJS) är 

EBSCO:s webbaserade portal för e-tidskrifter. EJS består av EJS Basic är en 

bastjänst som är gratis för VHS-kunder. Tjänsten ger kunden access till de e-

tidskrifter som köps via EBSCO. EJS Enhanced är en avgiftsbelagd tjänst som 

innehåller alla tjänster i EJS Basic plus access till innehållsförteckningar till 
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alla tidskrifter i EJS oberoende av prenumeration (för närvarande ca 5 597 e-

tidskrifter), access till länkar på tidskriftsnivå till mer än 2 700 extra titlar, pay-

per-view-artiklar (d.v.s. att användaren kan få tillgång till artiklar ur e-

tidskrifter som inte ingår i den egna prenumerationen) och tillträde till en lång 

rad administrativa verktyg. Arkivering finns tillgänglig även efter uppsägning 

av prenumerationen i den mån förlaget har överlåtit kontrollen på aktuella 

prenumerationer till EBSCO, i övriga fall följs förlagets riktlinjer. 

A-Z List är en översiktslista av e-tidskrifter som kunden har prenumeration på, 

både enstaka och i databaser. Listan inkludera nedladdningsbara MARC-poster 

som förenklar hanteringen i bibliotekssystem. För att tillgå e-tidskrifterna 

behövs webbrowser som Interner Explorer eller Netscape och Acrobat Reader 

för pdf-filer. 

Biblioteken, avtalen och agenterna 
I dagsläget är en stor del av förvärvsproblematiken sammanhängande med 

bruket av e-tidskrifter som har ökat lavinartat de senaste åren. I 

SCB/BIBSAM:S statistik över Forskningsbiblioteken år 2003 uppges att 

antalet nya e-tidskrifter hade eskalerat med 30 000 titlar jämfört med år 2002. 

År 2003 bestod ca 65 % av periodikasamlingarna av elektroniska tidskrifter. 

Det finns, som med all teknik, både fördelar och nackdelar med de nya 

formerna av media. Det främsta problemet tycks vara kostnaden som 

fortfarande är mycket hög och den största fördelen är tillgängligheten för 

användarna, som i bästa fall har tillgång till e-tidskrifter och databaser från 

hemdatorn. I en intervju av Tottie Lönn med Catarina Ericson-Roos, chef för 

Enheten för litteraturförsörjning på SUB, i artikeln ”De elektroniska 

tidskrifterna och universitetsvärlden” i Biblioteksbladet (2000:6), framhåller 

hon att visserligen subventioneras de nationella licenserna i nuläget men det 

finns ingen garanti för att det alltid kommer att vara så och då kommer 

belastningen att bli ännu högre på bibliotekens budget.  

  Lagrings- och arkiveringsfrågan är också problematisk p.g.a. det har SUB i 

vissa fall dubbelprenumeration med både tryckt och elektronisk tidskrift. 

Ericson-Roos menar också att urvalsprincipen sätts ur spel eftersom 

licenspakten innehåller titlar som biblioteken kanske inte har något behov av. 
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”- Bibliotekens förvärv har alltid byggt på ett urvalsförfarande baserat på 

kvalitetskriterier. Med förlagslicenserna har vi valt bort den 

möjligheten”(s.12). I artikeln ”Tyst revolution” (2002:2) i Biblioteksbladet 

poängterar Jan Harnesk också hur e-tidskrifterna tar över på 

forskningsbiblioteken vilket till stor del beror på BIBSAM:s nationella avtal. 

Harnesk påpekar att det visserligen är rätt att det större biblioteken ska betala 

mer för e-resurserna än det mindre, i enlighet med det nationella avtalet, men 

många av de större forskningsbiblioteken anser att de i nuläget redan betalar 

för mycket och oroar sig för framtida kostnader. Problematiken ligger att 

rättvist fördela kostnaderna för e-resurserna. I rapporten, Den vetenskapliga 

kommunikationsmarknaden - Elektronisk publicering av Ingegerd Rabow 

(2001), föreslås en annan typ av konsortier som istället för ”att bunta samman 

alla titlar från ett förlag skulle vara titelsamlingar på ämnesbasis och ge 

ekonomi om licensavgiften kunde anpassas till sannolik användning”(Rabow 

2001, s. 76). Detta skulle ge biblioteken det material de verkligen behöver 

istället för det medföljande titlar som inte är av något egentligt intresse för 

bibliotekets målgrupp. Dessa upphandlingar skulle kunna skötas av 

ansvarsbiblioteken. Rapporten som utförligt går igenom förhållandet mellan 

förlag, konsortier och bibliotek är kritisk till stora delar av hur 

avtalsupphandlingarna går till och menar att de är förlagen som vinner på 

avtalen i längden. Diskussionen om e-tidskrifterna handlar framför allt om 

forskningsbiblioteken och berör främst de naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga e-tidskrifterna. Av de tre undersökta biblioteken är det 

bara ett, Lärum, som utnyttjar den nationella licensen men jag valde trots detta 

att visa på problematiken som kringgärdar konsortieupphandlingar och 

elektroniska resurser eftersom det sannolikt är en fråga som allt fler bibliotek 

måste ta ställning till i framtiden. 

Rädda Barnens bibliotek 
Rädda Barnens bibliotek hade vid intervjutillfället ca 125 titlar inklusive 

nyhetsbreven i sin tidskriftssamling, vilka behandlar organisationens 

ämnesområde. Enligt bibliotekarien Eva Ljungstedt kommer samlingen 

antagligen att krympa ännu mer eftersom prenumerationerna är en stor kostnad 
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och Internet har tagit över mer av handläggarnas informationsinhämtning. 

Handläggarna ber oftare biblioteket att söka efter informationen de behöver på 

Internet istället för i tidskrifter som var den vanliga informationskanalen innan 

Internets genomslag. Samlingen består både av nationella och internationella 

titlar med en övervikt åt de internationella och engelskspråkiga titlarna men ett 

antal spanska titlar finns också eftersom Sydamerika är ett viktigt område för 

Rädda Barnen. Eva Ljungstedt beslutar vilka titlar som ska köpas in och vilka 

prenumerationer som ska avslutas i samråd med biblioteksassistenten. Hon 

försöker hela tiden på olika sätt, främst genom nyhetsbreven, ha 

ämnesbevakning på vad som publiceras inom Rädda Barnens olika 

intresseområden av myndigheter och olika internationella organisationer.    

  Handläggarna som arbetar i huset är dem som kommer med förslag på 

tidskrifter och de är också de enda som har något att säga till om när det gäller 

nya titlar. De övriga användargruppernas åsikter väger inte så tungt i den här 

frågan eftersom bibliotekets främsta funktion är att ge service till handläggarna 

i deras arbete. Handläggarna väljer ut vilka tidskrifter de är behöver från en 

lista eller föreslår egna titlar som biblioteket sedan bevakar åt dem. De 

viktigaste kriterierna vid inköp är: 

1.kvalitet, att tidskriften håller en hög trovärdighet och standard. 

2. ekonomi, att det är ekonomiskt försvarbart att köpa in en titel i förhållande till vad som redan 
finns tillgängligt och hur stort behovet är. 

3. alternativ, att biblioteket kan tillhandahålla likvärdiga tidskrifter eller kan skaffa fram specifika 
artiklar genom fjärrlån. (Intervju med Eva Ljungstedt 11/11 2003) 

 

Eva Ljungstedt brukar också ta hänsyn till vad som finns att tillgå på andra 

bibliotek som har närliggande ämnesområden t.ex. SIDA, Riksdagsbiblioteket 

och Naturvårdsverkets bibliotek. I vissa fall kan handläggare ha en egen 

prenumeration genom biblioteket. En service biblioteket erbjuder handläggarna 

är att kopiera innehållsförteckningar om en tidskrift tar upp ett ämne som rör 

handläggarens fält som handläggaren får ta del av. De flesta prenumerationerna 

sköts genom tidskriftsagenten PrioInfo men vissa prenumerationer, särskilt de 

som är gratis och några få som av någon anledning inte agenten kan erbjuda, 
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sköts av biblioteket. Förr använde Eva Ljungstedt en tjänst som hette Subito, 

vilken tillhandhöll tidskriftsartiklar i pdf-format, från främst tyska 

högskolebibliotek. Biblioteket fick sedan en samlingsfaktura på de artiklar man 

beställt under månaden. En mycket bra tjänst, enligt Eva Ljungstedt, men den 

har tyvärr avlutats för internationella användare så nu får hon förlita sig till 

fjärrlån inom de svenska högskolorna. Ibland samlar hon ihop önskemål från 

handläggare och går personligen till närliggande bibliotek och kopierar artiklar 

vilket blir både billigare och enklare än att fjärrlåna.  

  Fördelen med elektroniska nyhetsbrev är att de kan skickas direkt till en 

handläggare utan att behöva placeras ut i pappersformat i biblioteket, om inte 

handläggaren önskar en papperskopia. Biblioteket som inte kan utnyttja de 

nationella licenser och centrala upphandlingar måste ta ställning till varje titel 

och försöker lösa problemet genom access till referensdatabaser med 

tidskriftsartiklar för att få en mer heltäckande bild av vad som finns publicerat. 

En gång per år då prenumerationerna ska förnyas går personalen på biblioteket 

igenom tidskrifterna och bestämmer om förnyelse eller avslut av 

prenumerationerna och vartannat år genomförs en större undersökning på 

kansliet när man får förslag på nya titlar eller förlegade titlar som kan tas bort. 

Organisationen Rädda Barnen förlorade mycket pengar under 1990-talets 

nedgång i ekonomin då deras aktieinvesteringar rasade i botten i liket med 

merparten av aktieinvesterarna under dessa år. Förlusten ledde till stora 

nedskärningar inom organisationen, vilket också drabbade biblioteket i form av 

personalminskning och en nerbantad inköpsbudget.  

  Att Rädda Barnens bibliotek valde att använda tidskriftsagenten PrioInfo 

beror i första hand på att personalen och särskilt biblioteksassistenten som 

utför det praktiska arbetet med tidskrifterna anser att PrioInfos gränssnitt är 

mer användarvänligt än Swets Blackwell som man har använt tidigare. I 

jämförelse med Swets Blackwell är PrioInfo enligt Eva Ljungstedt ”lättare att 

ha att göra med, snabbare service när man reklamerar och behjälpliga vid 

fakturafel, de är smidigare” (Intervju med Eva Ljungstedt 11/11 2003) 

Dessutom är det en stor fördel att det är på svenska och inte engelska som 

övriga agenters tjänster. Swets Blackwell har dock fler databaser men Eva 
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Ljungstedt valde ändå att anlita PrioInfo och är nöjd med samarbetet och ser 

inga större problem med det sortiment som erbjuds. Om budgeten tillåter kan 

man framöver tänka sig att ta del av de övervakningstjänster som t.ex. Swets 

Blackwell erbjuder genom vilka man kan få tillgång till innehållsförteckningar 

i intressanta tidskrifter som man inte har prenumeration på och se om det finns 

artiklar som behandlar bibliotekets specifika intresseområde. Swets Blackwells 

representanter kom ilande till biblioteket när de fick veta att de skulle bli 

”utbytta” mot en annan agent men övertalningsförsöken lyckades bevisligen 

inte. Det är visserligen en extra kostnad för biblioteket att anlita en 

tidskriftsagent men Eva Ljungstedt anser att den kostnaden är värt den 

minskade arbetsbörda det innebär att agenten kan sköta alla kontakter med 

förlag om problem uppstår med t.ex. reklamationer och uteblivna nummer. 

Förr fick personalen ägna åtskilliga timmar åt att lösa dylika problem vilket tog 

tid från övriga sysslor som kundservice och liknande. Rädda Barnens bibliotek 

kan inte utnyttja några av de centrala avtalen, VHS eller BIBSAM, och det är 

litet bibliotek med små resurser så det är mycket viktigt att man får valuta för 

de pengar man lägger ut på tidskrifterna och hanteringen.  

  Rädda Barnen har vid intervjutillfället inga ämnesspecifika databaser men har 

tillgång till ArtikelSök, Presstext, och Mediearkivet genom prenumerationen 

hos PrioInfo. Eva Ljungstedt har planer på att möjligtvis fördela budgeten på 

så sätt att hon avser att flytta över lite av inköpsanslagen från monografier till 

sökbara mer ämnesspecifika databaser som Sociological Abstracts eller Swets 

Alert som är en tjänst som skickar ut innehållsförteckningar och/eller 

sammanfattningar av innehåll i kommande tidskrifter. Vid intervjutillfället 

hade hon inte riktig bestämt vilka databaser eller vilken typ av databaser som 

är aktuella för inköp. Rädda Barnens bibliotek har inga prenumerationer på e-

tidskrifter annat än de som följer med utan extra kostnad i prenumerationen på 

de tryckta tidskrifterna. 

Konstfacks bibliotek 
Konstfacksbibliotek hade vid intervjutillfället ca 190 tryckta 

tidskriftsprenumerationer men var också de i begrepp att minska antalet titlar 

inför flytten till de nya lokalerna, främst på grund av de nedskärningar i 
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budgeten som drabbade alla skolans institutioner. Man försöker hålla titlarna 

inom ämnesområden och har därför sett sig tvungna att plocka bort de mer 

allmänt hållna tidskrifterna som finns på andra bibliotek, t.ex. folkbibliotek, 

som eleverna kan besöka dels i närheten av skolan, dels inom 

Stockholmsområdet. På Konstfacks bibliotek anser man att personalen och 

eleverna är dem som har bäst insikt i vilket material som behövs för att bedriva 

studierna på bästa sätt. Bibliotekschefen Lisa Martling-Palmgren initierade, 

några år tidigare, en undersökning i vilken man tog fram material angående 

vilka tidskriftstitlar som fanns i beståndet. Man uppsökte alla institutionerna på 

skolan och gick igenom med respektive prefekt vilka titlar som var nödvändiga 

för ämnet och vilka titlar man kunde avskaffa och om det då fanns förslag på 

nya titlar att ersätta de gamla med. Besökare och elever fick också komma med 

förslag och åsikter på enkäter som samlades in. Slutligen hade man en 

uppdaterad lista över vilka titlar som var essentiella för undervisningen och 

den listan finns fortfarande kvar som grund när man fattar beslut i 

prenumerationsfrågor. Elever och lärare kan också lämna förslag på titlar på 

för ändamålet avsedda blanketter på vilka de måste motivera varför titeln 

skulle passa i bibliotekets bestånd eller prata med personalen.  

  Bibliotekarierna har också en översiktlig ämneskontroll på vad som 

publiceras inom de, för skolan, aktuella områdena och man får erbjudanden om 

prenumerationer från vitt skilda förlag. Det sker mycket och snabbt inom den 

internationella konstvärlden och inom vissa nyare konstområden, som till 

exempel graffiti, är tidskriften i princip det enda sättet att hålla sig ajour med 

nya tekniker, material och konstnärer. Personalen utvärderar sedan förslagen 

och förnyelseavier på titlar på ett möte en gång i veckan. På mötet diskuteras 

om man har likvärdiga titlar redan i beståndet och avväger troligt intresse för 

tidskriften mot de ekonomiska aspekterna och sedan fattas besluten 

tillsammans av personalen. De tyngsta skälen för att avsluta prenumerationer är 

ekonomi eftersom den minskade budgeten gör att man måste skära ned. Andra 

aspekter som förvaring spelar inte in, särskilt som de nya lokalerna på 

Telefonplan ger mer utrymme åt beståndet.  
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  Konstfacks bibliotek anlitar Swets Blackwell för sin tidskriftshantering och 

har varit relativt nöjda med den erbjudna servicen. Man har som andra 

bibliotek tidigare använt sig av lite olika agenter och grundar sitt beslut på de 

samlade erfarenheterna om servicenivåer man har införskaffat sig genom åren 

och genom att prata med andra bibliotekarier om deras upplevelser av 

tidskriftsagenter. Ekonomin väger tungt i valet av agent och särskilt 

kostnaderna för de utländska tidskrifterna är av stor vikt för Konstfacks 

bibliotek vars tidskriftsbestånd till större delen utgörs av internationella titlar.     

  Under min praktik vid Konstfack bibliotek övervägde man efter en konflikt 

med Swets Blackwell att byta agent och man tittade närmare på PrioInfo. 

Konflikten löstes dock till fördel för Konstfacks bibliotek och Swets Blackwell 

skickade en försäljningsrepresentant och försäljningschefen till biblioteket för 

att visa hur viktiga Konstfacks bibliotek är för dem. Mötet var en veritabel 

uppvisning i konsten att sälja och, som utomstående, mycket lärorik och roande 

att ta del av. Under mötet demonstrerades Swets Blackwells online verktyg, 

SwetsWise, alla nya tjänster och funktioner för personalen som beslöt att 

fundera en tid till över vilken agent som bäst levde upp till deras behov. 

Slutligen valde man Swets Blackwell eftersom ett byte av tidskriftsagent skulle 

bli alltför tidskrävande och kostsamt för biblioteket som befann sig mitt i 

packningen inför flytten till de nya lokalerna. Vid intervjutillfället några 

månader efter beslutet att behålla Swets Blackwell var Lisa Martling-Palmgren 

i stort sett nöjd med den service som erhållits av agenten. Biblioteksassistenten 

som ansvarade för den praktiska delen av tidskriftshanteringen tycker att 

SwetsWise fungerar bra och hon har haft god kontakt med kundtjänsten som 

varit hjälpsam.  

  Konstfacks bibliotek har vid intervjutillfället de ämnesspecifika online 

databaserna Wilson Art Full Text som är en fulltextdatabas som indexerar 

artiklar ur 378 tidskrifter, årsböcker och museibulletiner från Frankrike, Italien, 

Holland, Japan, Sverige och engelskspråkiga länder. Databasen uppdateras 

varje månad och artiklar från 1997 och framåt är fulltext men tidigare artiklar 

från 1984 och framåt har ca 500 000 referenser. Design and Applied Arts Index 

(DAAI) som är en referensdatabas som täcker ca 400 design och 
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konsthantverkstidskrifter från 1973 och framåt, Konstdok- svensk 

konstvetenskaplig bibliografi från 1951-69, 1978-80 och 1985 som innehåller 

13.000 referenser med abstracts till böcker, tidskrifter, recensioner och 

utställningskataloger. ArtikelSök (referensdatabas) finns tillgänglig men 

Mediearkivet (fulltext) ska tas bort och Libris katalog med Svensk 

konstvetenskaplig bibliografi finns som länk. På cd-rom finns Art index och Art 

Bibliographies Modern. Art index upprättar index över 260 tidskrifter, 

årsböcker och museum bulletiner från engelskspråkiga länder och Frankrike, 

Italien, Holland, Japan och Sverige. Den uppdateras varje månad och 

innehåller referenser till artiklar från 1984 och framåt. Art Bibliographies 

Modern uppdateras två gånger per år och innehåller referenser till ca 500 

konsttidskrifter, bulletiner från museum, utställningskataloger och böcker från 

1984 och framåt. På bibliotekets hemsida ligger en länksamling till e-tidskrifter 

och andra webbplatser som kan vara av intresse för elever och andra 

Konstfacks bibliotek har valt att inte ta del av avtalet eftersom de inte ansåg att 

avtalet med de databaser som ingår var av nytta eller intresse för Konstfacks 

elever och lärare. Denna ståndpunkt kan emellertid ändras i framtiden beroende 

på avtalets utförande och innehåll. 

Lärum 
Lärum hade vid intervjutillfället ca 250 tryckta tidskrifter tillgängliga för 

användarna. Tidskriftsbeståndet sträcker sig över de ämnen som ges vid skolan 

och relaterade intresseområden som politik och samhälle. Bibliotekarierna 

konsulterar skolans personal vid inköp av tidskrifter eftersom de anser att 

lärarna och forskarna vet mest om vad som är viktigt och intressant inom sitt 

speciella fack. Det går också att lämna förslag på inköp på hemsidan, vilket 

gäller både tidskrifter och böcker. Titlarna som föreslås måste dock vara 

relaterade till Lärarhögskolans ämnesområden. Lärum måste som övriga 

bibliotek i undersökningen ta hänsyn till ekonomin vid inköp av nya titlar men 

hade inga planer eller behov av att skära ned sitt bestånd. Lärum var vid 

intervjutillfället i färd med att byta tidskriftsagent vilket kan ha en framtida 

påverkan på utbudet och de var också mer inställda på att i framtiden lägga 

tonvikten på e-tidskrifter vilket man i princip redan hade påbörjat. Lärum 
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använder sig av två tidskriftsagenter varav den ena, EBSCO, ingår i VHS 

avtalet och PrioInfo. Lärum är anslutet till BIBSAM:s centralavtal för 

databaser och har genom det ett urval databaser som täcker in det vida 

intresseområde som skolans elever och lärare har. PrioInfo används för de 

nationella tidskriftsprenumerationerna och har använts under ett antal år utan 

större problem enligt bibliotekarien Ann-Louise Löfgren som är ansvarig för 

tidskrifterna på biblioteket. Vid intervjutillfället hade man precis bestämt sig 

för att byta tidskriftsagent för de internationella tidskrifterna från Swets 

Blackwell till EBSCO. Eftersom biblioteket har ca 3000 utländska e-tidskrifter 

är ett bra system av stor vikt och Ann-Louise Löfgren var mycket nöjd med 

EBSCOs e-tidskrifts tjänst EJS. Online tjänsten är både är en accesspunkt till 

e-tidskrifterna för användaren och ett hanteringssystem för 

bibliotekspersonalen. Biblioteket hade också valt att införskaffa tilläggstjänsten 

A-Z List som ger en översiktslista av de e-tidskrifter som kunden har 

prenumeration på, både enstaka och i databaser, och inkluderar 

nedladdningsbara MARC-poster. De tryckta tidskrifterna stöldmärks hos 

EBSCO i Holland och skickas till Lärum en gång i veckan, där de stämplas och 

ställs upp i hyllorna.  

  Tidigare använde Lärum Swets Blackwell för de internationella tidskrifterna 

och e-tidskrifterna men när avtalet löpte ut valde man istället, som nämnts 

ovan, EBSCO. En relativt stark anledning till att byta agent var den 

representant från Swets Blackwell som kom till Lärum för att, förhoppningsvis, 

förnya avtalen. Representanten gjorde ett mycket dåligt intryck genom att inte 

kunna Swets Blackwells utbud eller svara på frågor om tjänster och villkor. 

Det gav en mycket dålig bild av företagets service nivå och var till fördel för 

EBSCO:sk.unniga och serviceinriktade representant som har varit till stor hjälp 

vid inlärningen av de nya systemen. Lärum har den största samlingen databaser 

av de tre undersökta biblioteken med ca 89 fulltext och referens databaserna. 

Lärarhögskolan har följande licenser genom BIBSAM avtalet: 

Cambridge Journals Online 

Emerald  

Encyclopaedia Britannica  

Library and Information Science Abstracts (LISA) 
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Linguistics & Language Behaviour  

Mediearkivet  

Nationalencyklopedin 

PressText  

Sociological Abstracts + ERIC  

Web of Science: SCI, SSCI, AHCI  

 

Övriga databaser och e-tidskrifter tillhandahålls av EBSCO och PrioInfo. 

Databaserna finns förtecknade på Lärums hemsida och är indelade i 

ämnesområden: Lagar och förordningar, Pedagogik och psykologi, 

Samhällsvetenskap, Naturvetenskap och Humaniora och i viss mån funktion: 

Tidningar och tidskrifter, Uppslagsverk och lexikon, Stipendier. Databaserna 

finns också i en alfabetisk lista och de är markerade med symboler för referens- 

eller fulltextdatabas. Lärum 3000 utländska e-tidskrifter finns angivna i en 

alfabetisk lista på hemsidan men den är endast tillgänglig genom proxyservern. 

Användaren i fokus vid förvärv av tidskrifter 
Den här kvalitativa studien av de undersökta bibliotekens användning av 

centrala avtal och tidskriftagenter ger inga statistiska uppgifter om hur stor 

andel av biblioteken som använder ramavtal och vilka tidskriftsagenter som är 

mest anlitade, vilket heller inte är meningen. Syftet var att titta närmare på 

varför just dessa tre specialbibliotek har valt som de har gjort. 

Gemensamt för de tre biblioteken i undersökningen är att bibliotekarierna vid 

respektive bibliotek lägger stor vikt vid vad huvudgruppen av användare, 

handläggare, studenter och lärare, har behov av för sin yrkesutövning och för 

sina studier vid inköp av tidskrifter. Man förutsätter och förlitar sig på 

användarens kunskap om sitt specifika ämnesområde och tar stort intryck av 

deras förslag och åsikter. Ekonomin har också en stor inverkan på vad som kan 

förvärvas till samlingarna. Prenumerationer är dyrt och tar en stor del av 

bibliotekets budget, alla intervjuade bibliotekarier uppgav att ca hälften av 

medlen går till tidskrifter inklusive databaser, vilket gör att man måste vara 

mer restriktiv än man vill med inköpen. Alla tre biblioteken har en budgetstyrd 

ekonomi vilket beror på finansieringen av dem.  
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  Rädda Barnens bibliotek, som är en del i en organisation som finansieras av 

bidrag, har möjligtvis en osäkrar finansiering beroende på hur 

moderorganisationens ekonomi ser ut, vilket de också fick erfara när Rädda 

Barnens aktieinvesteringar slog fel och budgeten drogs ned. Lärum och 

Konstfacks bibliotek har statliga anslag genom de högskolor de ingår i och får 

fördela den givna budgeten som de vill. För alla tre biblioteken är de 

internationella titlarna viktiga och där har valutakursen också en stark 

påverkan på inköpen. Rädda Barnens bibliotek skulle gärna utnyttja de centrala 

avtalen om det var möjligt. Konstfacks bibliotek har valt bort BIBSAM:s avtal 

eftersom det inte fyllde deras behov som ett högskolebibliotek med ett mycket 

specifikt ämnesområde men för Lärums diversifierade ämnesområden som 

faller under pedagogik fyllde centralavtalet bibliotekets behov. I valet av 

tidskriftagent fick jag intrycket att VHS avtalet, i de fall som avtalet var 

aktuellt, inte ansågs vara en avgörande faktor för inköp men det uppfattades 

ändå som en sorts kvalitetsmärkning.  

  En tungt vägande faktor var den servicenivå som tidskriftagenten ansågs ligga 

på och där var den personliga servicen och bemötandet viktiga aspekter som 

vägdes in i beslutet. Användarvänliga gränssnitt, bestånd och ekonomiska 

faktorer var självfallet tungt vägande argument men vid intervjuerna kom 

snabbt exempel på bristande service hos tidskriftsagenterna fram som 

irritationsmoment. I stort är man dock positiv till att använda tidskriftsagenter.  

  I ”Tidskriftsagenter – varför och hur de bör användas” (Gediget arbete - 

Handbok i tidskriftshantering på bibliotek) skriver Irmelin Langermo om 

tidskriftsagentens arbete från sitt perspektiv som dåvarande vice VD för 

tidskriftsagenten Wennergren-Williams Informationsservice AB (numera 

Swets Blackwell). Rapporten är visserligen från 1992 men en stor del av texten 

är fortfarande aktuell med den skillnaden att de elektroniska resurserna av, 

förklarliga skäl, knappt nämns. Hon beskriver mycket ingående alla sidor av 

tidskriftsagentens arbete men för att sammanfatta kan man göra några 

iakttagelser. Agenten har kontroll över allt som sker på förlagsmarknaden, 

vilka förlag som går ihop, delar på sig eller lägger ned. Den typen av händelser 

kan orsaka problem vid faktureringar skulle ta extremt mycket tid för 
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biblioteken att försöka hålla reda på. Agenten samlar ihop fakturor och kan 

komma överens med biblioteken om betalnings- och leveransfrekvens. 

Agenten kan sköta kontakter med utländska förlag så biblioteken slipper 

krångla med reklamationer o.dyl. på språk man kanske inte behärskar. Det är 

också på de här punkterna de undersökta biblioteken tycker att tidskriftsagenter 

fyller ett behov och besparar dem tidsödande krångel. 

  

Förvaring 
Under titeln ”Förvaring” återger jag hur de undersökta biblioteken har löst sin 

förvaring av de tryckta tidskrifterna i hyllor och i magasin. 

Rädda Barnens bibliotek 
De cirka ca 150 tidskrifterna som finna hos Rädda Barnens bibliotek förvaras i 

ett hyllsystem som ligger direkt utanför själva bibliotekslokalen. Tidskrifterna 

står i en alfabetisk ordning oavsett ämnesområde och det senaste numret står 

med framsidan utåt. Årets prenumerationer finns också framställt och sorterat 

alfabetiskt i tidskriftssamlare. Äldre upplagor finns i bibliotekets magasin och 

hämtas upp på begäran från användaren. De tidskrifter som avlutas sparas i 

vissa fall men bibliotekarien gör först en sökning i Libris för att se hur många 

andra bibliotek som har tidskriften och då får tillgängligheten avgöra. Det är 

inte några problem med magasinsförvaringen eftersom det finns mycket 

platsk.var. Förvaringen är därför inte en aspekt som påverkar inköpen. Eva 

Ljungstedt är dock lite kritiskt till att spara alltför mycket i fysisk form 

eftersom det, nuförtiden, finns så mycket material att tillgå i elektronisk form. 

Biblioteket binder inte in äldre tidskriftsnummer. 

Konstfacks bibliotek 
På Konstfacks bibliotek finns det senaste numret av tidskrifterna placerade 

längs med en väggfast hylla på ena långväggen inne i biblioteket. De placeras 

med framsidan utåt och sorteras i alfabetisk ordning. Den här typen av 

”helformatsplacering” betyder att användaren med lätthet kan få en överblick 

över beståndet och dessutom kanske få information från ett oväntat håll genom 
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en tidskrift som inte är inriktad på användarens speciella ämne. Under den 

väggfasta hyllan placeras innevarande års prenumeration i en låg hylla som 

följer samma alfabetiska ordning. Tidskriftsnummer ca fem år bakåt i tiden 

sorteras likaså alfabetiskt och förvaras i biblioteket i fyra låga hyllmoduler med 

tre hyllplan i varje modul. Vissa äldre nummer är inbundna men det är inget 

som biblioteket kommer att fortsätta med eftersom nackdelarna med inbundna 

tidskrifts årgångar överväger fördelarna. En inbunden årgång försvårar 

kopieringen av artiklar eftersom de ofta är tunga och otympliga. Eftersom 

Konstfack lånar ut sina tidskrifter blir det också problematiskt om en låntagare 

har lånat med sig en hel årgång och en annan användare letar efter ett nummer i 

samma årgång. De äldre årgångarna förvaras i magasinet och kan hämtas upp 

på begäran av användaren. I framtiden siktar biblioteket på att ha så lite 

tidskrifter som möjligt i magasin, vilket underlättar både för personal och 

användare. 

Lärum 
Tidskrifterna i Lärums bibliotek är uppställda enligt principen att det ska finnas 

så lite som möjligt i magasinet och så mycket som möjligt tillgängligt för 

användaren. Tidskriftssalen ligger en våning upp från biblioteket och är 

mycket ljus och luftig. Vid intervjutillfället var förvaringen inte ett problem 

eftersom det fanns mycket platsk.var att utnyttja. De senaste tidskriftsnumren 

står med framsidan utåt i alfabetisk ordning tillsammans med årgången i en 

särskild hylla som sträcker sig längs med långväggen. De äldre årgångarna och 

de avlutade prenumerationerna finns uppställda i genomskinliga 

tidskriftssamlare från BTJ i normalhöga bokhyllor utplacerade i lokalen. De 

sorteras också i alfabetisk ordning och inte i ämnen. Allt material är utplacerat 

i lokalen och inget är magasinerat. På samma våning som tidskrifterna ligger 

en tyst läsesal och ett kopieringsrum, vilket underlättar för eleverna. Vissa 

äldre årgångar är inbundna men bibliotekarien Ann-Louise Löfgren är kritisk 

till det sättet att förvara tidskrifter av samma skäl som nämnts tidigare, att det 

försvårar för användaren vid kopiering. Visserligen klarar tidskriften 

förvaringen bättre om den är inbunden men den avvägningen är beroende på 

tidskriftens värde och användarnas behov.  
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Tillgängligheten är den viktigaste aspekten vid förvaring 
Hur man förvarar och exponerar sina tidskrifter är först och främst beroende på 

tillgängligt utrymme i bibliotek och magasin. I ”Lyft fram tidskrifterna!” i 

Gediget arbete – Handbok i tidskriftshantering på bibliotek ger Lena Sewall en 

detaljerad studie av tidskriftsförvaring på en mängd bibliotek i Sverige. Sewall 

betonar vikten av att synliggöra tidskriften och det görs bäst genom att placera 

tidskriften så att hela framsidan är exponerad vilket både underlättar för 

användaren och är dekorativt. Huvudsaken är att det ska vara lätt att komma åt 

periodikan och gärna förvara äldre årgångar i biblioteket. Tidskriftsamlare kan 

vara bra för tunnare tidskrifter annars blir de för otympliga och tunga att lyfta 

fram och då är det bättre att använda hyllor. Sewall varnar dock för att 

tidskriftssamlare i plast kan vara brandfarliga. Är utrymmet begränsat kan 

”fiskfjällsmodellen” vara lämplig men då syns bara hälften av tidskriftens 

framsida. Alla biblioteken i min undersökning hade möjlighet att förvara 

tidskrifter i biblioteket och hade väldigt få titlar eller inga alls i magasin, vilket 

underlättar både för användarna och personalen. 

Tillgänglighet 
Med begreppet tillgänglighet menas i det här fallet användarnas tillgång till de 

tre undersökta bibliotekens tidskriftsbestånd i tryckt och elektronisk form. 

Tillgängligheten är förstås beroende av bl.a. lokaler, sökverktyg och 

uppställning. I följande avsnitt avser jag att, utifrån dessa aspekter, beskriva 

hur biblioteken har löst tillgänglighetsproblematiken. 

Rädda Barnens bibliotek 
Rädda Barnens bibliotek vars huvudsakliga användargrupp är handläggarna på 

kansliet har, i sammanhanget, relativt begränsade öppettider för de övriga 

användargrupperna, studenter på olika nivåer och allmänheten. Biblioteket har 

följande fysiska öppettider: mån, ons, tors 13-16, fre 13-15 och stängt på 

tisdagar. Dessa tider gäller inte huvudgruppen användare som har tillgång till 

biblioteket dagligen under arbetstid, vanligtvis 08-17, då biblioteket är 

bemannat. Eftersom Rädda Barnens bibliotek har en hemsida med 

sökfunktioner i katalogen kan man hävda att biblioteket, till viss del, är 
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tillgängligt dygnet runt. Det torde inte heller vara några problem för 

rörelsehindrade personer att ta sig till biblioteket eftersom det ligger på ett plan 

och tidskriftshyllan är placerad direkt utanför biblioteket, vilket innebär att en 

rullstolsburen individ, teoretiskt sett, kan få en överblick över beståndet. Att nå 

exemplaren på de högre hyllplanen blir däremot svårt och kräver assistans. 

Tidskrifterna står uppställda i alfabetisk ordning och inte i ämnesordning. 

Anledningen är att, vanligen, har användaren sökt efter en artikel och fått fram 

en titel eller så vet man redan titeln och då underlättar den alfabetiska 

ordningen sökandet. Framsidan på tidskriften är väl synlig vilket också 

underlättar vid sökning eller en generell överblick av beståndet.  

  Handläggarna får låna tryckta tidskrifter och det senaste numret som 

inkommer går ut på cirkulation. Proceduren går till så att när en handläggare 

börjar på Rädda Barnen eller byter område får den markera vilken eller vilka 

tidskrifter som är av intresse på en tidskriftslista som är indelad i 

ämnesområden. När sedan tidskriften anländer skickas den ut till den första 

personen på listan som sedan ska skicka den vidare till nästa person o s v. 

Bibliotekarien markerar också i systemet, Opac Web III, att tidskriften är på 

cirkulation. Det kan hända att en handläggare har väldigt akut behov av en 

artikel i en tidskrift som är på cirkulation och då kan Eva Ljungstedt kontakta 

personen som har tidskriften och kopiera artikeln till den behövande 

handläggaren. Cirkulationssystemet fungerar övervägande bra men är 

avhängigt att handläggarna verkligen skickar tidskriften vidare och inte 

”håller” på den för länge. Ibland har det inträffat att en handläggare åkt bort i 

några månader och glömt bort att skicka vidare tidskriften men det är sällan 

sådant inträffar.  

  De e-tidskrifter som finns i bibliotekets bestånd finns tillgängliga för 

handläggarna på Rädda Barnens intranät och är i princip inte tillgängliga för 

allmänheten om inte bibliotekarien tillåter ett särskilt ömmade fall att ”kika lite 

över axeln” på någon särskilt intressant artikel (Intervju med Eva Ljungstedt 

11/11 2003). Eva Ljungstedt vidarebefordrar gärna länkar till handläggarna om 

hon ser något som rör deras ämne. Hon har märkt att det blir vanligare att 

handläggare själva söker efter material på internet. Databasen ArtikelSök är 
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sökbar genom intranätet men den utökade funktionen med beställning av 

artiklar i fulltext finns inte tillgänglig. Presstext och Mediearkivet har bara 

bibliotekspersonalen tillgång till genom lösenord. Anledningen till detta är 

enligt Eva Ljungstedt att alla handläggare inte förstår att det kostar biblioteket 

pengar när man beställer fulltext artiklar. Vanligen söker handläggarna i 

ArtikelSök och lämnar sedan sitt önskemål till bibliotekspersonalen som 

antingen plockar fram artiklarna ur det egna beståndet eller beställer från andra 

bibliotek. Eva Ljungstedt går ibland iväg personligen och söker artiklar eller 

hämtar beställda artiklar på närliggande bibliotek, särskilt om en handläggare 

har väldigt bråttom och det går snabbare med personlig service. Servicenivån 

för handläggarna är att de ska få all information de behöver och att biblioteks 

personal arbetar med förfrågningar tills handläggaren är nöjd. Det är inte 

särskilt vanligt med förfrågningar om tidskrifter från andra bibliotek, bara i 

enstaka fall om det gäller tidskrifter som endast Rädda Barnens bibliotek har. 

  De andra användargrupperna som tillhör allmänheten får inte låna hem 

tidskrifter men man får titta i dem på plats och kopiera artiklar. I vissa fall, som 

nämnts tidigare, kan besökaren få titta i en elektronisk tidskrift men i övrigt har 

man inte tillgång till de elektroniska resurserna. Det intryck Eva Ljungstedt har 

fått av varför t.ex. studenter söker sig till biblioteket är för att de anser att dels 

kan personalen ämnet väldigt ingående, dels upplever studenterna att det får 

mer hjälp än vi de större högskolebiblioteken. Detta tror Eva Ljungstedt beror 

på att hon, möjligtvis, har med tid för användaren än de stressade 

högskolebibliotekens bibliotekarier och på att det är lättare att verkligen få en 

djup kunskap om ämnet som biblioteket är specialiserat på än vid större 

bibliotek med många olika ämnesområden. Hon jämför med sin tid på 

Stockholms stadsbibliotek då hon upplevde att hon inte riktigt hann ge 

låntagaren den fullödiga service hon egentligen skulle ha velat ge. 

  Bibliotekets hemsida, som publicerades i juni 2003, ligger under Rädda 

Barnens hemsida och innehåller allmän information om bibliotekets inriktning 

och om öppettider och kontaktadresser. Bibliotekets katalog CHIRIDOC 

(Children’s Rights Documentation) går att söka i både på engelska och på 

svenska. Man kan söka på Titel/författare, Ämnesord, Ämneskod, Valfria 
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sökord, Indexsökning och Avancerad sökning. Det går också att söka efter 

tidskrifter eftersom de är katalogiserade på titelnivå. Opac Web III är den delen 

av katalogen som användaren ser och personalen har en personal klient i vilken 

man registrerar tidskriften och lägger till anmärkningar o dyl. Rädda Barnens 

bibliotek katalogiserar inte i Libris pga. tidsbrist men man hämtar poster 

därifrån. Önskemål har framkommit om katalogisering i Libris så att Rädda 

Barnens bibliotek också ska bli sökbart men det är inte aktuellt och Eva 

Ljungsted hänvisar till katalogen på hemsidan.Hemsidan är lättanvänd och man 

hittar snabbt den informations man behöver för att kunna använda biblioteket. 

  Till skillnad från övriga bibliotek tillhandahåller man ingen direkt 

användarundervisning om bibliotekets resurser men synen är också att 

biblioteket är en serviceresurs som inte har en direkt pedagogisk funktion. 

Servicenivån är emellertid mycket hög och användarnas behov ligger i fokus 

för personalen som anser att det är mycket tillfredställande att kunna arbeta på 

djupet med varje enskild förfrågan. 

Konstfacks bibliotek 
I undersökningen beskrivs Konstfacks biblioteks lokal som det ser ut innan 

flytten till den nyrenoverade byggnaden i vilken man tagit mer hänsyn till 

tillgänglighetsaspekten. Biblioteket ligger en våning upp och dit kan man ta sig 

per trappa eller hiss. Hissen ligger en bit från lokalen som utmärks med en 

skylt. Öppettiderna var vid intervjutillfället något begränsade pga. flytten men i 

vanliga fall har man öppet Mån 10-18, Tis, Ons, Tors 12-18 och Fre 12-16. 

Tillgängligheten för rörelsehindrade är mycket låg vad gäller bokbeståndet då 

det är tätt mellan de höga hyllorna. Tidskrifterna är lite lättare att nå eftersom 

de är uppställda på lägre hyllor i lokalen men det senaste numret är uppradat på 

vägghyllor och kräver assistans. När tidskrifterna anländer till biblioteket 

vilket sker ett antal gånger i veckan tas de omhand av en biblioteksassistent 

som för in titel och ankomstdag i en lista och sedan stämplar och stöldmärker 

dem. De kommer sedan upp på hyllorna omgående. I tidskriftslistan noteras 

också problem med förseningar eller uteblivna nummer så att alla i personalen 

kan se om och varför ett nummer saknas eller om en tidskrift avslutats. På 

hemsidan finns en alfabetisk lista över vilka tidskrifter som ingår i beståndet 
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och en länk till tidskriftens hemsida. Det går att söka på vissa tidskriftstitlar i 

katalogen. Lisa Martling-Palmgren är inte helt nöjd med det här systemet och 

vill hellre ha någon form av integrerad tidskriftshantering som t.ex. Percico 

men ansåg att det varken fanns tid eller pengar att just då lösa den 

problematiken. Det befintliga systemet fungerade utan problem vilket 

möjligtvis beror på det hanterliga beståndet av ca 190 tidskriftstitlar. 

  Tidskrifterna är uppställda med framsidan utåt och i en alfabetisk ordning 

vilket gör det lättare att hitta tidskrifterna. Lisa Martling-Palmgren anser att det 

är mycket viktigt att tidskrifternas framsida syns i sin helhet och inte är 

uppställda i den s.k. ”fiskfjällsmodellen” då bara halva framsidan är synlig 

eftersom tidskrifterna ställs på så sätt att de överlappar varandra, m.a.o. som ett 

fiskfjäll, eftersom biblioteket ska vara ett ställe för inspiration för både elever 

och lärare. På borden intill tidskriftshyllorna ligger listor över 

tidskriftsbeståndet som är indelat både enligt ämnesområde och alfabetiskt, 

vilket gör det lätt att se vilka tidskrifter som finns tillgängliga inom varje ämne.   

  Under det senaste numret längs väggen ligger årets prenumeration och i 

lokalen i låga bokhyllor står övriga prenumerationer, inklusive de avslutade, i 

alfabetisk ordning. Principen på Konstfacks bibliotek är att så mycket som 

möjligt av beståndet ska vara tillgängligt för användaren och så lätthittat som 

möjligt. Användaren ska inte behöva känna sig dum eller osäker för att den inte 

hittar och det faller på biblioteket att utarbeta systemen så att det passar 

användaren hellre än tvärtom. I det sällsynta fall en tidskrift finns i magasinet 

hämtar personalen på begäran från låntagaren. För att söka artiklar kan 

användaren antingen låna cd-rom skivor med databaserna Art index eller Art 

Bibliographies Modern i informationsdisken. De kan också söka i online 

databaserna Wilson Art Full Text, Design and Applied Arts Index (DAAI) som 

är tillgängliga endast på skolan, Konstdok eller Svensk konstvetenskaplig 

bibliografi (en del av Libris) och be om lösenordet för ArtikelSök eller 

Mediearkivet (som vid intervjutillfället skulle tas bort). I biblioteket finns ett 

antal datorer som är till för användarna att söka i katalogen och för övrig 

informationssökning. Huvudgruppen användare är skolans elever och lärare 

men även studenter från andra högskolor, vanligen studenter från KTH, 
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Stockholms Universitet och några designskolor, t.ex. Beckmans och Carl 

Malmsten, och f.d. elever på Konstfack får låna material. Allmänheten får 

besöka biblioteket och titta i böcker och tidskrifter men inte låna ur beståndet. 

Vill man trots allt låna får man fjärrlåna genom ett annat bibliotek.  

  I biblioteket finns det 33 sittplatser, fem publika datorer varav tre har 

Internetuppkoppling och två skrivare och en scanner som är tillgängliga för 

användarna. 

  Tidskrifter får lånas av Konstfacks elever och lärare och lånetiden är en dag, 

undantaget de senaste numren som inte lånas ut. Utlåning av tidskrifter är 

relativt ovanlig i bibliotekssammanhang men Lisa Martling-Palmgren 

motiverar servicen med att många av skolans elever arbetar med bildkonst i 

alla möjliga former och har betydligt mer avancerade scannrar och kopiatorer 

på sin institution än vad biblioteket kan erbjuda och att det därför vore ologiskt 

att hindra eleverna från att utföra sina studier. Praktiskt går utlånet av 

tidskrifter till på så vis att tidskriften placeras i en folder som är numrerad och 

märkt med en streckkod. Personalen fyller i titel och återlämningsdatum på en 

lista med samma nummer som foldern och sedan läses streckkoden in på 

låntagarens lånekort som ”tidskrift”. Vid försening tas en avgift om 1 kr per 

dag ut. Systemet med att låna ut tidskrifter har fungerat bra och är mycket 

uppskattat av både lärare och elever. Katalogen och bibliotekssystemet är 

Mikromarc 2 Websök 2.5.0.4 och i katalogen kan man söka på: Fritextsökning, 

Titel, Författare, Ämne, År och Dokumenttyp. 

  Biblioteket ger användarutbildning för alla elever under deras första termin 

men inte precis i början av terminen eftersom de då, enligt Lisa Martling-

Palmgren, får så mycket information om sina studier och har annat att tänka på. 

Undervisningsmaterialet som delas ut till eleverna har iordningställts av två 

bibliotekarier som har gått en kurs i pedagogik vid Uppsala Universitet för att 

förbättra sin undervisning. Bibliotekarierna var mycket nöjda med kursen som 

gav många viktiga råd vilket hjälpte dem i både förberedelserna och själva 

undervisningen. Användarundervisningen sker i biblioteket och är obligatorisk 

för eleverna men det är trots detta inte många som dyker upp. Under min 

praktik fick jag ta del av undervisningen och när jag noterade att det var rätt 
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glest i raderna konstaterade en av de luttrade bibliotekarierna att ”Kl 9.00 är 

tidigt för Konstfacks elever!” Dilemmat med bristande intresse för 

användarundervisning är dock inte ett problem som Konstfacks bibliotek 

verkar vara ensamma om.  

  För att informera om bl.a. nyinköpta böcker och/eller prenumerationer skickar 

biblioteket ut ett PM en gång i veckan till de olika institutionerna. Biblioteket 

har också en hemsida som ligger under Konstfacks hemsida och länkas från 

första sidan. På sidan finns information om öppettider och adresser. Under 

rubriken ”Biblioteket” presenteras bibliotekets historia, samlingar och regler 

utförligt. Där ligger också länkar till länksamlingen och tidskriftslistan. 

Bibliotekskatalogen finns tillgänglig online under rubriken ”Katalogen” och 

där finns också funktionen ”Låntagarprofil”. Om användaren har ett lånekort 

och aktiverat sin pinkod kan den på hemsidan skapa en låntagarprofil och 

genom den ha kontroll över återlämningsdatum och låna om böcker eller ändra 

sina uppgifter. ”Nya Böcker” är en rubrik under vilken nyförvärv listas enligt 

ämnesområde. Låneregler finns också att läsa på engelska. Hemsidan är 

mycket lätt att använda och all information man behöver som användare finns 

tillgänglig. 

Lärum 
Lärarhögskolans bibliotek som stod klart 2002 är väldigt ljust, luftigt och 

självfallet lagenligt handikappanpassat. Biblioteket ligger i Ellen Key huset en 

trappa upp. De trycka tidskrifterna befinner sig på ett eget plan en trappa upp i 

bibliotekslokalen. De senaste numren och årgången står i alfabetisk ordning i 

vägghyllor med hela tidskriftens framsida synlig för användaren. De äldre 

årgångarna och de avslutade prenumerationerna står på hyllor ute i lokalen i 

tidskriftssamlare och är också sorterade alfabetiskt. Inga tidskrifter finns längre 

i magasinet och man har inga problem, än så länge, att få plats med tryckta 

tidskrifterna och Lärum avser att minska ned på de tryckta tidskrifterna till 

förmån för de elektroniska. När de nya lokalerna stod klara passade man på att 

förbättra tillgängligheten genom att ställa ut alla tidskrifterna i biblioteket till 

förmån för användarna. Vissa av årgångarna är inbundna men som nämnts 

tidigare tycker inte bibliotekarien att det är ett särskilt användarvänligt sätt att 
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tillhandahålla tidskrifter. I anslutning till tidskriftsrummet finns ett avskilt 

kopieringsrum vilket är bra eftersom användaren kan kopiera av hjärtats lust 

utan att störa sin omgivning. 

  Användarnas lånekort fungerar också som kopieringskort och för in- och 

utpassering när institutionerna har stängt. Lärum är, efter brittiska förlagor, 

tänkt att vara en ”learning resource center” och satsar mycket på att, i likhet 

med Lärarhögskolans undervisning, tillhandahålla verktyg för 

informationssökning. I måldokumentet listar man följande punkter för Lärums 

verksamhet: 

erbjuda informationstjänster och egna samlingar av hög kvalitet,  

tillhandahålla ett välorganiserat digitalt nätverk,  

med användarundervisning och handledning, utveckla informationskompetens dvs. förmågan att 
söka, hantera och värdera information,  

erbjuda en funktionell och kreativ arbets- och studiemiljö för studenter och personal 

(citat Lärums hemsida http://www.lhs.se/bibliotek/ 
 

Det finns 377 sittplatser i biblioteket och 102 publika datorer, som alla är 

uppkopplade på internet och på intranätet samt 81 skrivare och 5 scanrar 

tillgängliga för användarna. Lärums huvudsakliga användargrupp är elever, 

forskare och lärare vid Lärarhögskolan. Man ger en allmän användar-

undervisning i biblioteket för varje årskull men eleverna kan också boka in sig 

för en service som kallas ”Sökverkstan” i vilken eleven får en anpassad 

handledning av bibliotekspersonalen inför t.ex. uppsatsarbeten. 

  De tryckta tidskrifterna skickas från EBSCO i Holland en gång i veckan, där 

de registreras och stöldmärks. På Lärum stämplas tidskriften och placeras ut på 

hyllorna. Tidskrifter kan sökas i katalogen, inklusive avslutade 

prenumerationer, och det finns en lista på bibliotekets hemsida där tillgängliga 

tidskrifter förtecknas i alfabetisk ordning. Det finns också länkar till svenska 

tidskrifters hemsidor.  

  Lärum har ca 3000 e-tidskrifter och ett antal databaser som är tillgängliga för 

elever och personal, vanligtvis genom Lärarhögskolans proxyserver men vissa 
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undantag finns beroende på licensavtalen och då är de tillgängliga på campus. 

Tanken är att eleverna ska kunna nå så mycket resurser som möjligt hemifrån 

och genom att aktivera sitt datorkonto får man tillgång till en mängd tjänster 

som finns angivna på hemsidan. Databaserna är indelade i ämnesområden på 

följande sätt. Tidningar och tidskrifter, Uppslagsverk och lexikon, Stipendier, 

Lagar och förordningar, Pedagogik och psykologi, Samhällsvetenskap, 

Naturvetenskap, Humaniora och de finns också angivna i en alfabetisk lista 

som gör det lätt för användaren att söka. Det anges också med symboler om det 

är en fulltext eller referensdatabas och om den är tillgänglig genom 

proxyservern. E-tidskrifterna finns samlade i en A-Z lista och alla e-tidskrifter 

ska vara tillgängliga från hemmet och på skolan genom datorkontot.  

  Hemsidan är länkad från Lärarhögskolans sida med länken bibliotek på första 

sidan. Förutom adresser och öppettider finns en länk som heter ”Fråga 

bibliotekarien”, vilket innebär att användaren kan ställa en fråga per e-post och 

som sedan får svar inom två arbetsdagar. Det finns länkar till tidskrifter och 

databaser som beskrivits tidigare och man kan söka i bibliotekets katalog på 

Titel, Författare, ISBN/ISSN, Ämnesord, SAB klassificering, Utgivningsår, 

Förlag och Hylluppställning. Användaren kan administrera sina lån t.ex. att 

förlänga dem eller låna om böcker under länken Dina lån. Enligt min åsikt är 

Lärums hemsida rätt krånglig att navigera i och svår att hitta på. Det finns t.ex. 

ingen information om vilka som får låna på biblioteket förutom 

Lärarhögskolans personal och elever. Vissa funktioner är, givetvis, endast till 

för behöriga användare vilket man skulle kunna informera om på första sidan 

så användaren slipper klicka på länkar som inte leder någonstans. Bibliotekets 

hemsida ligger trots allt ute på www och är därför tillgänglig för fler än bara de 

interna användarna. 

Tekniken är fortfarande ett problem för användarna 
I BIBSAM rapporten Studenternas bibliotek:− En analys av 

högskolebibliotekens utveckling av Jan Hagerlid från 1996, som bygger på fyra 

delrapporter och extensiva intervjuer med högskolestudenter i Sverige, 

framkom att det studenter mest efterfrågade var kurser i informationssökning 

och kunskap om internet. Viss informationssökning var då avgiftsbelagd och 
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man eftersökte tillgång till www och e-post adresser. Idag, åtta år senare, är 

bilden en annan av bibliotekens resurser och användarnas kompetens. Man kan 

svårligen tänka sig att en student som idag börjar på en svensk högskola inte 

skulle känna till Internet, minsta fyraåring kan i dagens informationssamhälle 

klicka sig fram till Kalle Ankas hemsida.  

  Enligt en enkätundersökning som gjordes år 2003 av Eva Lunneborg för 

BIBSAM De svenska högskolebibliotekens tillgänglighet har 35 av 36 

biblioteken användarundervisning för informationssökning och ämnesrelaterad 

informationssökning. Tillgängligheten har också ökat drastiskt med hjälp av de 

elektroniska resurserna som i de flesta fall är åtkomliga från studenternas 

hemdatorer. Av de undersökta biblioteken är Lärums mest tillgängligt, både 

fysiskt och elektroniskt, eftersom det är öppet 52 timmar per vecka och har 

flest elektroniska resurser över proxyserver. Konstfack har öppet 24 timmar per 

vecka och ingen extern tillgänglighet förutom hemsida och katalogen, Rädda 

Barnens bibliotek kan sägas vara öppet, i princip, 56 timmar per vecka om man 

ser till handläggarnas tillgänglighet och deras möjlighet att knacka på och få 

hjälp men för övriga användare är timmarna färre, ca 11 timmar per vecka, och 

inga elektroniska resurser förutom katalogen på hemsidan.  

  I rapporten Tidskriften i fokus (Ericson-Roos, 1996) som undersökte ekonomi 

forskares tidskrifts användning framkom åsikter att man föredrog att fysiskt 

bläddra i tidskrifter och att det var jobbigt att läsa på skärmen. År 1996 hade 

inte de elektroniska resurserna riktigt etablerats på biblioteken men det fanns 

titlar tillgängliga och forskarna avsåg också material på Internet som e-

tidskrifter. Andra skäl till att man inte använde de elektroniska resurserna var 

att man inte visste att de fanns eller att det var krångligt att använda dem. 

Dessa åsikter är inte särskilt förvånande om man beaktar tidsaspekten och 

därför är det desto mer anmärkningsvärt att i rapporten Användarnas 

användning, ickeanvändning och förbättringsförslag (Strandqvist, 2001) att 

samma skäl anges för att inte använda databaser och liknande. Den här 

rapporten är inte alls, som nämnts tidigare, lika detaljerad som Ericson-Roos 

men den ger ändå en bild av hur forskarna resonerar. Ekonomiforskarna som 

intervjuats här anger också att de inte känner till vilka resurser som finns 
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tillgängliga och om det vet så tycker de att det är svårt att använda dem. De här 

rapporterna ger en rätt bra bild av situationen på de flesta biblioteken och av 

merparten av användarna. Gemensamt för användarna i båda rapporterna var 

att de yngre forskarna var vänligare inställda till den nya tekniken. Trots att 

biblioteken ger användarundervisning verkar det inte riktigt hjälpa och om det 

beror på ointresse hos användarna eller brister i undervisningen är svårt att 

veta.  

  Redan 1993 i artikeln ”Tidskrifter i svenska forskningsbibliotek. Vad har hänt 

och vad händer?” i Press på bibliotek! (1993:4) poängterar Sten Hedberg 

vikten av att bibliotekspersonalen är välbevandrad inom den nya tekniken för 

att kunna utbilda användarna att hjälpa sig själva. Hedberg beskriver Uppsala 

Universitetsbiblioteks förändringsarbete med anpassningen till databas-

sökningar och onlinekatalogen vilket då bara var i början på den explosion av 

e-resurser som skett sen artikeln skrevs. Hedberg efterlyser också ett 

”nationellt initiativ” för en samlad upphandling av elektroniska resurser 

(Hedberg 1993, s.22). I efterhand kan man konstatera att åtminstone ett av 

förslagen blev verklighet, BIBSAM:s nationella avtal, men 

användarundervisningen och ökad kunskap om de nya resurserna verkar 

fortfarande inte fullt utvecklat om man ser till användarnas svar i de förut 

nämnda undersökningarna. I rapporterna efterlyste man också individuella 

informationssökningskurser och det erbjuder Lärum sina användare som ett led 

i uppsatsarbetet vilket är uppskattat. Konstfacks bibliotek ser sig också som en 

del av den pedagogiska processen på skolan och förutom användar-

undervisningen, som nämnts tidigare, uppmuntrar man användarna att själva 

söka i bibliotekskatalogen och på Internet, vilket i vissa fall ger resultat men 

inte i andra. Det är antagligen lättare att fråga någon än att leta själv. Rädda 

Barnens bibliotek har som sagt ingen användarundervisning och ser sig mer 

som en service funktion än som en pedagogisk enhet vilket inte är särskilt 

förvånande. Där är det en del av arbetet att söka information åt användarna 

men också här märks en större benägenhet hos de yngre handläggarna att själva 

söka på Internet. 
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Analys 
Som nämnts tidigare i uppsatsen var avsikten med uppsatsen att studera 

tidskriftshanteringen på några specialbibliotek med tonvikt på bibliotekariernas 

tankar och åsikter om denna hantering. Min utgångspunkt var att bibliotekens 

resurser och storlek skulle påverka periodikahanteringen. Det visade sig dock 

att det var fler likheter än skillnader mellan bibliotekens sätt att hantera sin 

periodika samling och sina användare. Alla tre biblioteken är enheter i 

byråkratiskt uppbyggda organisationer men har stor frihet att utforma 

bibliotekets funktion och hantera budgetens fördelning. Biblioteken som enhet 

präglades av en platt organisationsform där bibliotekschefen har ett 

övergripande ansvar men fattar avgörande beslut i samråd med medarbetarna.   

  De flesta biblioteken delades in i olika ansvarsområden mellan de anställda 

men tanken var att man skulle kunna rycka in där det behövdes och ha en bred 

kompetens. Vad gäller inköp av periodika, både tryckt och elektronisk, står 

användarnas behov i centrum och man lyssnar på förslag från huvudgruppen av 

användare som man anser ha bäst kunskap om sina ämnen. I många av de 

rapporter som gjorts om användares behov framkommer ofta klagomål på att 

ens eget ämnesområde saknar titlar. Genom att göra som de undersökta 

biblioteken kan man hålla sig ajour med vad som är lämpligt att ta in för 

studenternas behov. Det största problemet vid förvärv var, inte helt oväntat, 

ekonomin som är den begränsande faktorn. Den största kostnaden står 

databaserna och e-tidskrifterna för. BIBSAM:s nationella licens är säkerligen 

bra för de större universitetsbiblioteken som har behov av ett tvärvetenskapligt 

utbud men för specialbiblioteken som Konstfacks har man ingen nytta av det.   

  Möjligen skulle mer ämnesrelaterade avtal ändra på detta men det är förstås 

en kostnadsfråga och relaterat till utbud, i dagsläget är de elektroniska 

resurserna övervägande natur- och samhällsvetenskapliga. Lärum har satsat 

mycket på elektroniska resurser och fortsätter på den banan vilket är helt i linje 

med Lärarhögskolans inriktning på informationskompetens för sina elever. I 

undersökningens initiala skede antog jag att VHS-avtalen var viktiga men de är 

alltså inte direkt avgörande för val av tidskriftsagent. Istället var det andra 

aspekter som utbud, pris och service som påverkade besluten. Biblioteken hade 

valt olika tidskriftsagenter men av samma skäl, man föredrog gränssnittet 
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framför de andra och ansåg att servicenivån var högre än övriga agenters. Trots 

att man valt att använda agenter så framkom ändå att man haft problem med 

dem särskilt vad gäller serviceaspekten. Mitt intryck var att det är två världar 

som krockar eftersom man har olika utgångspunkter. Biblioteken vill ha 

användarvänliga system och ett bra utbud för sina användare och man vill 

gärna fundera ett tag på vad som är lämpligast för biblioteken och inte minst 

budgeten. Tidskriftsagenten anländer till biblioteket för att sälja, sälja, sälja! 

En biblioteksassistent nämnde att hon nästan kände sig lite skrämd av 

tidskriftsagentens pekande med hela handen och konstanta ström av 

säljargument. Mitt intryck var att några av biblioteken inte riktigt insåg sitt 

värde som kund och man kunde ha varit hårdare i förhandlingarna när man 

valde bort VHS-avtalen. Lagen om offentlig upphandling medger 

förhandlingar om pris även för skattefinansierade verksamheter.  

  Förvaring brukar vara en stötesten för de flesta bibliotek men inte för de 

undersökta som inte hade några begränsningar i dagsläget. Konstfacks 

bibliotek gallrade ut mycket inför flytten och decimerade sitt bestånd av äldre 

inte direkt ämnesrelaterade titlar. På Rädda Barnens bibliotek hade man 

inställningen att ett överdrivet sparande av tryckta tidskrifter inte gagnar 

biblioteket när mycket finns tillgängligt på andra bibliotek och elektronisk 

form. Bättre att skaffa när det behövs än att ha exemplar i fall någon frågar 

resonerar Rädda Barnens bibliotekarie. Lärum hade mycket luft i hyllorna på 

sitt nybyggda bibliotek och satsar som sagt på elektroniska resurser som inte 

tar fysisk plats. 

  Under utbildningen har det diskuterats mycket om bibliotekariernas 

inställning till bibliotekets användare. Den forna bibliotekarien var mer en 

väktare av samlingarna än förmedlare av resurser. Jag märkte ingenting av det 

resonemanget hos någon av bibliotekarierna. Alla var mycket inställda på att 

tillgängliggöra samlingarna och sin egen kompetens både för huvudgruppen av 

användarna och de övriga användarna. Skillnaden var mest markant mellan 

Rädda Barnens bibliotek och de två högskolebiblioteken. Rädda Barnens 

bibliotek är som nämnts en service för handläggarna och har därför ingen 

uttalad pedagogisk funktion. Högskolebiblioteken ingår däremot i en 
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pedagogisk process och satsade mycket på användarundervisningen, vilket 

möjligen var mer framgångsrikt hos Lärum än vid Konstfacks bibliotek. Detta 

förhållande har antagligen sin grund i skillnaderna mellan ämnen och 

undervisningsformer på respektive högskola. Dessutom är Lärums elektroniska 

resurser betydligt mer omfattande och tillgängliga än de andra bibliotekens och 

möjligen därför mer utnyttjade. 

Sammanfattning 
I uppsatsen som är indelad i tre delar: förvärv, förvaring och tillgänglighet har 

jag, med hjälp av en kvalitativ undersökning, diskuterat olika aspekter av 

tidskriftshantering på specialbiblioteken Rädda Barnens bibliotek, Konstfacks 

bibliotek och Lärarhögskolans bibliotek Lärum. Biblioteken och de 

organisationer de tillhör presenteras kort för att ge en bakgrund till 

undersökningen. 

  Under avsnittet förvärv nämns BIBSAM:s nationella avtal för databaser vilket 

enbart gäller för BIBSAM-biblioteken. I konsortiet kan biblioteken få tillgång 

till paket av databaser till ett förmånligare pris. Verket för högskoleservice 

sluter ramavtal för olika tjänster som kommer statliga organ till del. I det 

nuvarande avtalet för prenumerationer som gäller till år 2005 ingår 

tidskriftsagenterna EBSCO och Swets Blackwell. Den tredje stora aktören på 

marknaden, PrioInfo uppfyllde inte VHS kriterier och får därmed inte ingå i 

upphandlingen. Högskolorna behöver inte använda sig av ramavtalet eller kan 

som i Lärums fall anlita en agent inom ramavtalet och en annan agent som inte 

ingår i avtalen. Ramavtalen är till för att få en kontrollerad tjänst till ett rimligt 

pris. Vidare presenterades de tre största tidskriftagenternas, PrioInfo, EBSCO, 

och Swets Blackwells tjänster och prenumerationsverktyg mer ingående för att 

ge en överblick av vad de kan erbjuda biblioteken.  

  Ett problem som diskuteras mycket är kostnaden för de elektroniska 

resurserna och hur man i framtiden ska hantera detta på biblioteken. År 2003 

bestod ca 65 % av periodikabeståndet, på forskningsbiblioteken, av e-

tidskrifter och utvecklingen går vidare. I några artiklar poängteras att 

BIBSAM:s databas avtal tar ifrån biblioteken möjligheten att välja titlar utifrån 
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kvalitetsaspekten och Ingegerd Rabow föreslår i en rapport att ämnesinriktade 

licensavtal kunde vara en lösning på problemet. För de undersökta biblioteken 

är det först och främst användarnas behov och deras inköpsförslag som är 

avgörande för förvärvet och gallringen av titlar. Den största begränsningen är 

budgeten som ska täcka alla utgifter och tidskrifterna inkl databaser tar nästan 

halva budgeten i anspråk. Alla biblioteken anlitar tidskriftsagenter och är 

relativt nöjda med samarbetet men vissa servicerelaterade problem har 

uppstått. 

  Förvaringen av den tryckta periodikan utgör inget problem och man försöker 

förvara så mycket som möjligt av beståndet i biblioteket. I det fall man 

använder magasinet hämtas tidskrifterna upp på begäran och omgående. E-

tidskrifterna börjar ta över hos Lärum och de minskar också behovet av fysisk 

förvaring. 

  Användarnas tillgänglighet till det fysiska och det virtuella biblioteket är 

ämnet för ett antal rapporter och utvärderingar. En vanlig slutsats är att 

anledningen till att användare inte brukar de elektroniska resurserna är att man 

dels inte vet hur man gör, dels anser att det är krångligt att använda. För att 

råda bot på detta anordnar Konstfacks bibliotek och Lärum användarutbildning 

för första års studenterna, vilka är uppskattas i varierande grad. Uppställningen 

av periodika grundar sig helt på att användarna ska ha full tillgång och lätt 

kunna hitta de man söker. Den ska också inspirera till att hitta nya och kanske 

oväntade källor. Lärum har kommit längst i att göra tillgången till elektroniska 

resurser smidig för användaren då alla resurser som inte hindras av licensavtal 

är tillgängliga genom proxyservern och alla publika datorer är uppkopplade på 

internet och intranätet. Rädda Barnen har däremot inget pedagogiskt uppdrag 

och utbildar inte handläggarna i informationssökning. 
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Ericson-Roos , Catarina, Tidskriften i fokus :- rapport om en enkät runt forskares 

tidskriftsanvändning, Handelshögskolan i Stockholm, våren 1996 
(Stockholm1997).  

 
Flaa , Paul mfl, Introduktion till organisationsteori (Lund, 1998). 
 
Forskningsbiblioteken 2003 (KB/BIBSAM och Statistiska centralbyrån (SCB) 
Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. 
http://www.scb.se/templates/publdb/katLista.asp?id=2125&produktnr=KU010 
(20031101) 
 
Hagerlid, Jan, Studenternas bibliotek. Slutrapport, Studenternas bibliotek : en analys 

av högskolebibliotekens utveckling / BIBSAM, (Stockholm 1996). 
Harnesk, Jan, ”Tyst revolution” Biblioteksbladet, 2002:2. 
 
Hartman, Jan, Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori (Lund 

2004).  
Hedberg, Sten,”Tidskrifter i svenska forskningsbibliotek. Vad har hänt och vad 

händer?” Press på bibliotek,1993:4 s.20 -22. 
 
Holme, Idar Magne, Krohn Solvang ,Bernt, Forskningsmetodik : om kvalitativa och 

kvantitativa metoder(Lund 1991). 
Langermo, Irmelin, ”Tidskriftsagenter − varför och hur de bör användas” Gediget 

arbete : handbok i tidskriftshantering på bibliotek red. Jan-Eric Malmquist 
(Stockholm 1992) s.177-193. 

 
 
Lunneborg, Eva, De svenska högskolebibliotekens tillgänglighet-Resultat av en 

enkätundersökning 2003 Kungl. biblioteket/BIBSAM 
       http://www.kb.se/bibsam/utredn/tillganglighet_el.pdf 
       (20031101) 
 
Lönn, Tottie, ”De elektroniska tidskrifterna och universitetsvärlden” Biblioteksbladet 

nr 6 2000:6, s. 10-12. 
 
Malmquist, Jan-Erik, Gediget arbete − Handbok i tidskriftshantering (Stockholm 

1992). 
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http://www.scb.se/templates/publdb/katLista.asp?id=2125&produktnr=KU010
http://www.kb.se/bibsam/utredn/tillganglighet_el.pdf


 
Rabow, Ingegerd, Den vetenskapliga kommunikationsmarknaden − 
elektronisk publicering, Slutrapport från BIBSAM/KIB-projekt 2001, 
http://kib.ki.se/info/proj/elec_pub/index_se.html 
http://www.kb.se/bibsam/utredn/tillganglighet_el.pdf 
 
Strandqvist, Kristoffer Användarnas användning, ickeanvändning och 

förbättringsförslag [Elektronisk resurs] : rapport för delstudie II i samband med 
BIBSAM:s biblioteksmarknadsföringsprojekt Hallå biblioteksbesökare  

       http://www.kb.se/bibsam/ansvbibl/ekonomi/anvandarnas.pdf 
       (20031101) 
 
Sewall, Lena, ”Lyft fram tidskrifterna!” Gediget arbete : handbok i tidskriftshantering 

på bibliotek red. Jan-Eric Malmquist (Stockholm 1992) s.145-175. 
  
Elektroniskt material 
 
BIBSAM 
http://www.kb.se/ 
(20031101) 
EBSCO 
http://www.ebsco.com/home/ 
(20031101) 
Högskoleverket 
http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?page_id=1898&view=0&expand_tree=99 
(20031101) 
Konstfack 
http://www.konstfack.se 
(20031101) 
Konstfacks bibliotek 
http://www.konstfack.se/bibliotek/default.html 
(20031101) 
Lärarhögskolan 
http://www.lhs.se/ 
(20031101) 
Lärarhögskolans bibliotek Lärum 
http://www.lhs.se/bibliotek/ 
(20031101) 
Nationalencyklopedin online 
http://www.ne.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1 
(20031101) 
PrioInfo 
http://www.prioinfo.se 
(20031101) 
Rädda Barnen 
http://www.rb.se/sv/1000.htm?flash=yes 
(20031101) 
Rädda Barnens bibliotek 
http://www.rb.se/sv/BockerFilm/Biblioteket/ 
(20031101) 
Swets Blackwell 
http://www.swets.se/ 
(20031101) 
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http://kib.ki.se/info/proj/elec_pub/index_se.html
http://www.kb.se/bibsam/ansvbibl/ekonomi/anvandarnas.pdf
http://www.kb.se/
http://www.ebsco.com/home/
http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?page_id=1898&view=0&expand_tree=99
http://www.konstfack.se/
http://www.konstfack.se/bibliotek/default.html
http://www.lhs.se/
http://www.lhs.se/bibliotek/
http://www.ne.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1
http://www.prioinfo.se/
http://www.rb.se/sv/1000.htm?flash=yes
http://www.rb.se/sv/BockerFilm/Biblioteket/
http://www.swets.se/
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Verket för högskoleservice 
http://www.vhs.se/ 
http://upphandl.vhs.se/upphandling_links/Ramavtal_pdf/produktsortiment/EBSCO-

slutversion.pdf 
http://upphandl.vhs.se/upphandling_links/Ramavtal_pdf/produktsortiment/Swets-

slutversion.pdf 
(20031101) 
 
 
 


