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Abstract

The aim of this study is to describe how Swedish research librarians feel that their work has
been affected by electronic journals. The study focuses on medical electronic journals
accessed through consortia agreements via Bibsam, the Royal Library´s Department for
National Co-ordination and Development.

This thesis includes two main parts: a literature survey and an empirical study. The literature
survey shows that since the 1990´s most research libraries are hybrid libraries including both
printed and electronic information sources and that librarians´ tasks to seek and organize
information have remained but the tools have changed.

Qualitative interviews were performed with four librarians at two university libraries and one
university college library on how their work with electronic journals differed from their work
with printed journals, which new tasks the electronic journals have brought and which have
disappeared and how the librarians´ professional role has been affected.

Andrew Abbott´s theory of professions and the discussion whether librarianship is a
profession or a semiprofession is described. The term ”tacit knowledge” as to librarianship is
discussed.

The literature survey and the study show that electronic journals have affected journal
acquisitions and cancellations, cataloguing, shelving, article requests and interlibrary loans,
teaching and promotion and statistics. IT-skills and a knowledge of legal terminology in
licenses are required and the amount of teaching due to electronic information sources has
increased. Electronic journals have resulted in some new and some partly changed roles for
the librarian: the negotiator, the information architect, the project leader, the IT-specialist and
the pedagogic role.

Nyckelord: Elektroniska tidskrifter, medicinska tidskrifter, forskningsbibliotekarier,
bibliotekarierollen; tidskriftsarbete, professioner, semiprofessioner



3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING……………………………………………………………… 5
     1.1 Syfte……………………………………………………………………… 6
     1.2 Avgränsningar……………………………………………………………. 6
     1.3 Frågeställningar………………………………………………………….. 7
     1.4 Disposition………………………………………………………………. 7
     1.5 Termer…………………………………………………………………… 8
     1.6 Bibsams centrala avtal…………………………………………………… 10
          1.6.1 Villkor och omfattning…………………………………………….. 10

2. KARTLÄGGNING AV ERFARENHETER OCH
    SYNPUNKTER…………………………………………………………. 12
     2.1 Vetenskapliga tidskrifter…………………………………………………. 13
           2.1.1 Vetenskapliga tidskrifter i elektronisk form…………………………. 13
     2.2 Tidskriftsförlagen och de elektroniska tidskrifterna……………………… 15
     2.3 Tidskriftsagenterna och de elektroniska tidskrifterna……………………. 16
     2.4 Biblioteken och de elektroniska tidskrifterna……………………………. 17
     2.5 Bibliotekarierollen……………………………………………………….. 18
           2.5.1 Bibliotekariers arbete med tryckta tidskrifter……………………… 20
           2.5.2 Bibliotekariers arbete med elektroniska tidskrifter………………… 20
           2.5.3 Forskning kring bibliotekarierollen………………………………… 23
           2.5.4 Forskning kring bibliotekariers arbete med tidskrifter……………... 24
     2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgången………………………………. 25

3. TEORI OCH MODELL………………………………………………. 28
     3.1 Andrew Abbotts professionsteori………………………………………. 29
           3.1.1 Andrew Abbotts fallstudie av informationsprofessionen………….. 29
     3.2 Profession eller semiprofession?………………………………………… 30
     3.3 Tyst kunskap……………………………………………………………. 32

4. METOD…………………………………………………………………… 34
     4.1 Val av metod……………………………………………………………. 34
     4.2 Urval……………………………………………………………………. 34
     4.3 Genomförande………………………………………………………….. 36
     4.4 Etiska överväganden……………………………………………………. 37
     4.5 Bearbetning……………………………………………………………… 37

5. RESULTAT……………………………………………………………... 38
     5.1 Redovisning efter arbetsuppgifter………………………………………. 38
           5.1.1 Organisation och budget………………………………………….. 38
           5.1.2 Förvärv och uppsägningar………………………………………… 39
           5.1.3 Katalogisering…………………………………………………….. 40
           5.1.4 Arkivering…………………………………………………………. 40
           5.1.5 Interna kopiebeställningar och fjärrlån…………………………….. 41
           5.1.6 Undervisning och marknadsföring…………………………………. 41
           5.1.7 Statistik……………………………………………………………. 42



4

       5.2 Sammanfattning av resultaten……………………………………………. 43
       5.2.1 Skillnader i arbetet med elektroniska respektive tryckta
               tidskrifter………………………………………………………….. 44
      5.2.2 Arbetsuppgifter som tillkommit på grund av de elektroniska
                tidskrifterna………………………………………………………… 44
      5.2.3 Arbetsuppgifter som fallit bort på grund av de elektroniska
               tidskrifterna………………………………………………………… 45
      5.2.4 Hur har bibliotekarierollen påverkats av arbetet med de elektroniska
               tidskrifterna?………………………………………………………… 46

6. DISKUSSION…………………………………………………………… 47
      6.1 Om undersökningen……………………………………………………. 47
            6.1.1 Syftet………………………………………………………………. 47
            6.1.2 Frågeställningarna…………………………………………………. 48
            6.1.3 Metoden…………………………………………………………… 48
            6.1.4 Reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten………………… 49
            6.1.5 Resultaten…………………………………………………………. 49
      6.2 Nya och förändrade bibliotekarieroller………………………………….. 50
             6.2.1 Bibliotekarien som förhandlare…………………………………… 50
             6.2.2 Bibliotekarien som informationsarkitekt…………………………. 51
             6.2.3 Bibliotekarien som pedagog……………………………………… 52
             6.2.4 Bibliotekarien som IT-specialist…………………………………..  52
             6.2.5 Bibliotekarien som projektledare………………………………….. 53
       6.3 Slutsatser………………………………………………………………… 53
       6.4 Fortsatt forskning……………………………………………………….. 55

7. SAMMANFATTNING…………………………………………………. 56

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING……………………. 59

BILAGOR……………………………………………………………………. 67
Bilaga 1: Intervjuguide…………………………………………………………… 67

   



5

1. INLEDNING

Librarians need to see themselves and their libraries as providing bridges to the past and
gateways to the future. They need to establish partnerships, coalitions, and connections—
technological, personal and organizational—to ensure a central role in the twenty-first
century.

(Creth, Internetkälla)

Bibliotekarier har under 1990-talet arbetat i två olika biblioteksvärldar samtidigt: det
traditionella biblioteket med tillgång till tryckt material såsom böcker och tidskrifter etc.
och  det elektroniska biblioteket med databaser, cd-rom och Internet, även kallat ”det
virtuella biblioteket” och ”biblioteket utan väggar”. Det har aldrig någonsin publicerats så
många vetenskapliga artiklar som nu. En undersökning visade att antalet publicerade
artiklar i amerikanska tidskrifter mer än fördubblades mellan 1975 och 1995 (Tenopir &
King 2000, s. 144). Universitets- och högskolebibliotek har alltid strävat efter att erbjuda
studenter, lärare och forskare tillgång till de allra senaste forskningsrönen inom det egna
ämnesområdet genom prenumerationer på ett stort antal vetenskapliga tidskriftstitlar och
numera erbjuds en allt större andel av dessa titlar i elektronisk form, eftersom allt fler
titlar finns tillgängliga i fulltext på Internet.

När de elektroniska tidskrifterna introducerades i mitten på 1990-talet var de gratis och
hade oftast en koppling till en prenumeration på den motsvarande tryckta versionen.
Bibliotekarierna byggde upp länkbibliotek med länkar till tidskriftstitlar från olika förlag
och användarna kunde snabbt och enkelt läsa sammanfattningar, ibland hela artiklar, ur
nyutkomna tidskrifter förutom innehållsförteckningar, även för kommande nummer, och
uppgifter om själva tidskriften. I synnerhet för den medicinska forskningen var den snabba
och enkla tillgången till ny forskning mycket angelägen.

Situationen förändrades dock hastigt när tidskriftsförlagen introducerade olika typer av
licensavtal vilka resulterade i merkostnader för biblioteken. Avtalen innebar nämligen
vanligtvis ett krav på fortsatt prenumeration på den tryckta tidskriften förutom tillgång till
den elektroniska versionen för i genomsnitt ca 15 -30 % av priset på den tryckta
tidskriften (Kidd 1998, s. 9). Tryckta medicinska tidskrifter har ökat i pris med i
genomsnitt 15% per år fr.o.m. 1970  (Rabow 1998, s. 303), vilket har resulterat i
omfattande uppsägningar av prenumerationer på forskningsbiblioteken. Dubbla
prenumerationer och prenumerationer på tidskrifter som används sällan är det som främst
sagts upp och därför har fjärrlånen ökat betydligt (Tenopir & King 2000, s. 32f). Även
forskarna har sagt upp sina personliga prenumerationer och använder istället allt mera
bibliotekets tidskrifter.

I  regeringens proposition ”Forskning och förnyelse” (2000, s. 199) står följande om
forskningsbiblioteken och den digitala informationen:

Forsknings- och folkbibliotekens serviceutbud närmar sig varandra. Till detta kommer att
den vetenskapliga informationen tenderar att välja nya uttrycksformer. I allt större
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utsträckning tas ny teknik och Internet i anspråk för att sprida forskningsresultaten.
Författare och forskare väljer att direkt vända sig till användarna och konsumenterna utan
att ta omvägen via förlag och traditionellt tryck. Högskolebiblioteken måste ge studenter,
forskare och lärare tillgång till den digitala informationen men samtidigt arbeta parallellt
med den traditionella tryckta informationen.

Som ett led i att understödja och hjälpa lärosätena och dess bibliotek i denna process gav
regeringen KB [Kungliga Biblioteket; min anm.] i uppdrag att  sköta förhandlingar för
lärosätenas räkning och göra en central upphandling av elektronisk information.

Därför bildades 1997 en sammanslutning, ett så kallat konsortium, av offentliga svenska
universitets- och högskolebibliotek samt några bibliotek vid icke-akademiska
forskningsinstitutioner för att sluta avtal med olika tidskriftsförlag och databasvärdar. För
tillfället ingår ett 50-tal bibliotek i konsortiet. Ett antal fristående högskolebibliotek,
samtliga folkbibliotek, företagsbibliotek, landstingsbibliotek och myndighetsbibliotek står
utanför dessa avtal.

Det finns mycket skrivet om elektroniska tidskrifter och en hel del undersökningar har
genomförts, främst användarstudier. Däremot finns det inte alls lika mycket skrivet om
hur de elektroniska tidskrifterna påverkat bibliotekariernas arbetssätt och därigenom på
sikt hela yrkesrollen. Användarundersökningarna har oftast visat på behovet av ökad
undervisning om och marknadsföring av det nya mediet. Almerud (2000b,  s. 3f) anser att
förändringarna i bibliotekariernas arbetssituation och kompetenskrav har stor betydelse
för biblioteksutvecklingen och att vi inte vet mycket om bibliotekariers syn på sin
yrkesroll. Eftersom jag själv har erfarenheter av arbete med medicinska elektroniska
tidskrifter ville jag undersöka elektroniska tidskrifter ur en synvinkel som inte förändras så
snabbt och därmed blir inaktuell och ointressant och samtidigt stimulera till fortsatt
forskning i ämnet. Efter kontakt med Bibsam fick jag en hel del idéer inom ämnet och
bestämde mig småningom för att jämföra arbetssättet när det gäller tryckta respektive
elektroniska tidskrifter och beskriva hur arbetet med de elektroniska tidskrifterna påverkat
bibliotekarierollen.

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur några medicinska forskningsbibliotekarier
uppfattar att elektroniska tidskrifter påverkat omfattningen och organisationen av
tidskriftsarbetet.

1.2 Avgränsningar

Eftersom elektroniska tidskrifter har stor efterfrågan inom det medicinska området på
grund av en snabb tillgång till de senaste forskningsresultaten, har jag valt att begränsa
mig till bibliotek på högskolor och universitet i Sverige som har utbildning och forskning
inom medicin och även inom vård/omsorg. När det gäller elektroniska tidskrifter är den
gemensamma faktorn i min undersökning att dessa bibliotek omfattas av Bibsams centrala
avtal. Ovanstående kriterier uppfylls av 23 svenska forskningsbibliotek. Eftersom jag ville
göra en kvalitativ undersökning bland ett mindre antal av dessa bibliotek, begränsades
urvalet till tre av dessa bibliotek. Dessa tre bibliotek har antingen genomfört en större
utredning eller ett större projekt om elektroniska tidskrifter eller fastställt riktlinjer för sitt
arbete med elektroniska tidskrifter.
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1.3 Frågeställningar

Eftersom forskningsbiblioteken idag arbetar parallellt med tryckta och elektroniska
informationskällor beroende på användarnas informationsbehov, är det naturligt att
jämföra arbetssättet med tryckta respektive elektroniska tidskrifter. För att kunna få reda
på hur elektroniska tidskrifter påverkat arbetssättet hos några forskningsbibliotekarier och
hur detta arbete skiljer sig från arbetet med tryckta tidskrifter, utarbetades följande större
frågeställningar förutom en mera detaljerad intervjuguide (Bilaga 1 ) som användes som
stöd vid intervjuerna:

- Inom vilka områden skiljer sig arbetet med elektroniska tidskrifterna från arbetet med
tryckta tidskrifter?

- Vilka nya arbetsuppgifter har tillkommit på grund av de elektroniska tidskrifterna?

- Vilka tidigare arbetsuppgifter med tidskrifter har fallit bort på grund av de elektroniska
tidskrifterna?

- Hur upplever man att bibliotekarierollen har påverkats av arbetet med de elektroniska
tidskrifterna?

1.4 Disposition

Uppsatsen består av två större delar, en litteraturgenomgång samt en egen kvalitativ
undersökning. Efter inledningen i kapitel 1 där jag kort beskriver hur elektroniska
tidskrifter började användas på forskningsbiblioteken och varför jag valt att skriva om
ämnet utifrån bibliotekariens synvinkel, följer syftet med min uppsats, de avgränsningar
jag gjort och de frågeställningar jag använt. De begrepp som återkommer i uppsatsen
definieras och ramen för de tidskrifter som biblioteken i uppsatsen har gemensamt,
Bibsams centrala avtal, beskrivs

Kapitel 2 är en genomgång av den litteratur som ligger till grund för min egen
undersökning. Jag behandlar först vetenskapliga tidskrifter i allmänhet innan jag övergår
till de elektroniska versionerna och de aktörer som figurerar i den elektroniska
tidskriftsvärlden: tidskriftsförlagen, tidskriftsagenterna och biblioteken.
Litteraturgenomgången avslutas med en kartläggning av bibliotekarierollen och
forskningsbibliotekariers arbete med tryckta respektive elektroniska tidskrifter.

I kapitel 3 presenterar jag den teoretiska referensramen till min egen undersökning. Jag
behandlar Andrew Abbotts professionsteori och diskussionen om professioner och
semiprofessioner och begreppet tyst kunskap.

I kapitel 4 beskriver jag mitt val av metod, hur jag gjort mitt urval samt genomförandet av
min undersökning.  Därefter presenterar jag de etiska överväganden som jag gjort samt
hur jag bearbetat mitt material.

Kapitel 5 innehåller resultaten av min egen undersökning. Resultaten redovisas utefter de
arbetsuppgifter som enligt litteraturgenomgången påverkats mest av elektroniska
tidskrifter och sammanfattas utifrån mina frågeställningar.
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I kapitel 6 diskuterar jag min undersökning, dess syfte, de frågeställningar och den metod
som använts förutom reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten. Fem olika
bibliotekarieroller kopplade till arbetet med elektroniska tidskrifter framträder i min
undersökning.

Kapitel 7 sammanfattar kortfattat uppsatsens viktigaste delar, dvs. litteraturgenomgången
som ger en bakgrund till min egen undersökning, den teori och metod jag använt, vilka
resultat jag uppnått och en diskussion av resultaten.

1.5 Termer

 Enligt Nyberg (2000, s. 32) är det viktigt att de centrala begrepp som återkommer i en
uppsats beskrivs i ett separat avsnitt. I detta kapitel presenteras även Bibsams centrala
avtal som biblioteken i min egen undersökning omfattas av.

Forskningsbibliotek

För att underlätta läsningen av texten har jag i de flesta fall istället för ”högskole- och
universitetsbibliotek” använt den kortare benämningen ”forskningsbibliotek”. Lena Olsson
diskuterar benämningarna i sin avhandling (1995) och använder där ordet
”forskningsbibliotek”, Tove Persson (1992, s. 41) använder benämningen ”allmänna
forskningsbibliotek”.

Roller

Jag diskuterar ofta roller i min uppsats och avser då ”den uppsättning beteenden och
handlingar som delvis kan härledas från det sociala system där individen agerar” vilket är
den definition som Rice-Lively och Racine (1997, s. 31) använder i sin artikel om
forskningsbibliotekariens roll i den informationsteknologiska tidsåldern.

Tidskrifter

Eftersom mitt arbete behandlar elektroniska tidskrifter, vill jag först ta upp några
definitioner på vad en tidskrift är. En tidskrift är en seriell publikation som enligt Anglo-
American Cataloguing Rules, AACR2R, (Gorman & Winkler 1988, s. 622) definieras
såsom:

A publication in any medium issued in successive parts bearing numeric or chronological
designations and intended to be continued indefinitely. Serials include periodicals;
newspapers; annuals (reports, yearbooks, etc); the journals, memoirs, proceedings,
transactions, etc. of societies; and numbered monographic series.

Även ALA Glossary of Library and Information Science (Young 1983, s. 203) betecknar
en periodisk tidskrift som en typ av seriell publikation:

A serial appearing or intended to appear indefinitely at regular or stated intervals, generally
more frequently than annually, each issue of which is numbered or dated consecutively and
normally contains separate articles, stories, or other writings. Newspapers disseminating
general news, and the proceedings, papers, or other publications of corporate bodies
primarily related to their meetings, are not included in this term.
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Vetenskapliga tidskrifter

De tidskrifter som avses i uppsatsen är så kallade STM-tidskrifter, dvs. tidskrifter inom
ämnesområdena ”Science, Technology, Medicine”, vilka allmänt benämns vetenskapliga
tidskrifter. Tidskrifterna har en redaktionskommitté och artiklarna är granskade av
ämnesspecialister. Artiklarna är vanligtvis uppbyggda kring en sammanfattning följd av en
inledning, ett syfte, en presentation av metod och material, resultat, diskussion och
referenser (KIB Hälso- och sjukvård, Internetkälla). Enligt Ivins (1999, s. 41) är det
främst utgivarna av STM-tidskrifter som har investerat i elektroniska versioner av sina
titlar, vilket motsvarar syftet med min uppsats och de avgränsningar jag har gjort.

Elektronisk publicering

I Nationalencyklopedin (Bd 5, s. 408) definieras elektronisk publicering som ”utgivning
eller offentliggörande av material i elektronisk form, dvs. i en form som kräver elektronisk
apparatur för att läsaren/användaren skall kunna tillgodogöra sig materialet”.

Förutom tidskrifter är konferenser, diskussionslistor, böcker och preprint-servrar1

ytterligare exempel på elektronisk publicering. Paul Ginspargs fysik- och matematikserver
vid Los Alamos National Laboratory  och Linköping University Electronic Press är
exempel på existerande e-printservrar liksom PubMed Central (Rabow 2000, passim.)
inom det biomedicinska området, som tillkom i januari 2000 (National Center for
Biotechnology Information, Internetkälla). I PubMed Central är artiklarna granskade av
specialister före publicering och de kan lämnas till PubMed Central när som helst efter att
de godtagits för publikation och är då tillgängliga gratis för alla intresserade användare.
Arkivering sker i servern. Karolinska Institutet bedriver år 2000-2001 ett
publiceringsprojekt, kallat Karolinska University Press (Karolinska Institutet,
Internetkälla) för att samla publiceringsverksamheten vid Karolinska Institutet och göra
materialet sökbart i en gemensam databas.

Elektroniska tidskrifter

Det finns en mängd olika definitioner på vad en elektronisk tidskrift är, vilket avspeglar
hur snabba förändringarna varit inom detta område. Tidigare förekom benämningar
såsom ”virtuell tidskrift”, ”onlinetidskrift” eller ”papperslös tidskrift”. Nedan ges några
definitioner på vad som idag anses vara en elektronisk tidskrift:

A term used to describe a journal that is published in digital form to be displayed 
   on a computer screen (Feather & Sturges 1997, s. 130).

A publication made available in an electronic format, usually over a computer network.
Electronic journals can be published exclusively in electronic format, or can be published
simultaneously in electronic and print versions. Electronic journals conform to the
general requirements of all periodicals—they are published or intended to be published at
regular or stated intervals, subjected to editorial control, and issued in units under
specific titles (Warren Hunting Smith Library, Internetkälla)

                                                       
1 En server är ”en enhet med hårdvara och program som fungerar som gränssnitt mellan ett lokalt datanät och
någon annan enhet” (Thorell, 1999, s. 224). I en preprintserver finns artiklar som inte genomgått någon
bedömning av en ämnesspecialist före publicering.
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Bibliotekskonsortier

De bibliotek som ingår i Bibsams centrala avtal bildar ett konsortium, vilket definieras i
Merriam-Webster´s Collegiate Dictionary (Encyclopedia Britannica,
Merriam…,Internetkälla) såsom ”[…] an agreement, combination, or group (as of
companies) formed to undertake an enterprise beyond the resources of any one member”.
Konsortier har funnits redan tidigare inom biblioteksvärlden, i Sverige gick t.ex.
sjukhusbiblioteken i Kopparbergs, Värmlands och Örebro län i början på 1990-talet
samman till vad som då benämndes en bibliotekskartell och begärde in offerter från
tidskriftsagenter på sitt samlade utländska tidskriftsbestånd (Sulg 1992, s. 132).

1.6 Bibsams centrala avtal

Forskningsbiblioteken i min uppsats får tillgång till de allra flesta av sina elektroniska
tidskrifter via paketlösningar, dvs. tidskriftsförlagen erbjuder de elektroniska versionerna
av samtliga sina tryckta tidskrifter genom Bibsams centrala avtal. Jag vill därför definiera
vad avtalen innebär och vilka förlag som erbjuder medicinska och naturvetenskapliga
tidskrifter.

I regeringens budgetproposition för 2001, (Utbildning och universitetsforskning, s. 220)
står följande om elektroniska tidskrifter, nedan kallade ”digitala tidskrifter”:

Den enskilt största och viktigaste satsningen kollektivt för de svenska universiteten och
högskolorna har varit att nationellt avtala om prenumeration av digitala tidskrifter. Kungl.
Biblioteket har under två år delfinansierat lärosätenas kostnader för digitala tidskrifter i ett
inledande skede. Avtalen innebär att högskolorna får tillgång till såväl digitaliserad som
pappersbaserad information. Den digitaliserade versionen ger bättre tillgång till olika
vetenskapliga publikationer samt minskar förvärvs- och hanteringskostnader inom
högskolan. Lärare, forskare och studenter vid de yngre lärosätena får tillgång till samma
information som kollegorna vid de etablerade universiteten. Informationen administreras av
biblioteken och blir tillgänglig via de interna nätverken.

Bibsam är den avdelning på Kungliga Biblioteket som har som huvuduppgift ”att
samordna och utveckla informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning”
(Bibsam, Varför centrala…, Internetkälla). En av huvuduppgifterna de senaste åren har
varit att sluta centrala licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser för ett
konsortium bestående av bibliotek vid offentliga svenska universitet och högskolor och ett
antal icke-akademiska offentliga forskningsinstitutioner.

Varje bibliotek har valt vilka avtal biblioteket har velat ansluta sig till. Målsättningen har
varit att samordna tillgången och åstadkomma bättre avtalsvillkor och bättre priser som
Bibsam till viss del subventionerat.

1.6.1 Villkor och omfattning

Samtliga Bibsams avtal uppfyller vanligtvis följande kriterier (Bibsam, Avtalslathund,
Internetkälla):

 - åtkomst genom kontroll av IP-nummer eller domännamn
 - tillgång till databaserna för alla, även för besökare
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 - kopieleverans på papper till offentligt finansierade bibliotek som inte är avtalsparter
- arkivtillgång, gäller endast fulltextdatabaser
- tillgång via webbgränssnitt

Eftersom denna uppsats begränsar sig till bibliotek vid offentliga högskolor och universitet
med utbildning och forskning inom medicin och/eller vård/omsorg, medtas nedan endast
de förlag eller intermediärer som erbjuder naturvetenskapliga och medicinska elektroniska
tidskrifter genom Bibsams centrala avtal. Med intermediär avses exempelvis en
tidskriftsagent, såsom EBSCO, som erbjuder tillgång till elektroniska tidskrifter från flera
olika förlag.

- American Chemical Society (ACS)
      34 tidskriftstitlar inom kemi i fulltext, pågående avtalsperiod 2001-01-01---2001-12-31

      - Academic Press (IDEAL - International Digital Electronic Access Library)
190 tidskriftstitlar i fulltext, främst naturvetenskap, pågående avtalsperiod 2001-01-01--
-2001-12-31

- EBSCOHost (Academic Search Elite)
Generell ämnestäckning med tyngdpunkt inom humaniora och samhällsvetenskap. Cirka
2 900 tidskrifter och tidningar, varav ca. 1 360 finns i fulltext,  pågående avtalsperiod
2001-01-01---2001-12-31

- Elsevier (ScienceDirect)
Ca. 1 100 tidskriftstitlar i fulltext, bl a medicinska, artiklar från 1995-, tillgängliga via
databasen LIBRIS e-tidskrifter, ny licens för år 2001 är under förhandling enligt Bibsam
(Bibsam, ScienceDirect, Internetkälla)

- Springer Verlag (LINK)
   Ca.  400 tidskriftstitlar i fulltext, främst naturvetenskap, avtalsperiod 2001-01-01---
   2001-12-31

För att utreda vilka bibliotek i avtalen som tillhörde offentliga universitet eller högskolor
med utbildning och forskning inom medicin och/eller vård/omsorg, kontrollerades hösten
2000 hemsidorna för de universitet och högskolor som finns med i Bibsams centrala avtal
(Sunet, Internetkälla). Jag använde också Högskoleverkets utvärdering ”Utbildningar
inom vård och omsorg” (Högskoleverket, Internetkälla). Totalt  visade det sig vara 23
bibliotek som uppfyllde villkoren. Eftersom de tre bibliotek som i ett senare skede
medverkar i min egen undersökning finns bland dessa bibliotek, har jag valt att inte
redovisa dessa 23 universitet och högskolor.
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2. Kartläggning av erfarenheter och synpunkter

För att söka litteratur i ämnet har ett stort antal sökningar vid många olika tillfällen gjorts
på Internet och i databaserna LISA, Library Literature, Nordiskt BDI-index, ERIC samt
Libris. Tidskrifterna Serials, Serials Review och Serials Librarian har innehållit flera
intressanta artiklar om elektroniska tidskrifter. Det finns numera även en tidskrift som just
tar upp frågor kring bibliotekskonsortier och licenser för elektroniskt material, Library
Consortium Management : an International Journal.

På grund av den explosionsartade utvecklingen och de stora förändringar som den
resulterat i finns det gott om material, både i tryckt form och på Internet, som behandlar
elektroniska tidskrifter och deras användning på och betydelse för bibliotek. Tonvikten är
på engelskspråkigt material. Det är mycket lätt att glömma bort sin egen fokusering inom
ämnet när man möts av informationsöverflödet. Just den snabba utvecklingen är
anledningen till att det material som är intressantast vanligtvis är relativt nytt, dvs. från
slutet av 1990-talet, t.ex. Management of Serials in Libraries av Thomas E. Nisonger
(1998) som ingående dels behandlar historiken när det gäller tidskrifter och dels tar upp
olika aspekter av arbetet med tidskrifter i tryckt såväl som i elektronisk form. Carol
Tenopir och Donald W. King gav år 2000 ut boken Towards Electronic Journals :
Realities for Scientists, Librarians, and Publishers. De har gjort ett antal omfattande
undersökningar av användningen och kostnaderna när det gäller vetenskapliga tidskrifter
och även publicerat en hel del artiklar i ämnet som boken nu sammanfattar. Dessutom har
de varit intresserade av hur förlagens, tidskriftsagenternas och bibliotekariernas arbete
påverkats av utvecklingen inom tidskriftsområdet.

Jag har även hittat en mängd intressanta tidskriftsartiklar, men vill här bara nämna de tre
viktigaste för min uppsats. Ellen Finnie Duranceaus artikel Beyond print : revisioning
serials acquisitions for the digital age (1997), som jämför de olika momenten i
bibliotekariers arbete med tryckta tidskrifter med motsvarande arbete med elektroniska
tidskrifter, var av speciellt intresse, eftersom den granskar hela processen, t.ex. hur många
personer som är involverade i arbetet under hur lång tid. Även Mary Lynn Rice-Livelys
och J. Drew Racines artikel The role of academic librarians in the era of information
technology (1997) var givande eftersom den omfattar en undersökning av attityder till den
förändrade rollen för informationsyrket. Den innehåller också en översikt över
bibliotekariens olika roller från 1667 till 1996, där det är möjligt att följa utvecklingen från
”keeper of the book” mellan 1667 och 1760-talet till bibliotekarien som cybrarian 1995
med siktet inställt på framtiden. Sheila D. Creths artikel The electronic library: Slouching
toward the future or Creating a new information environment (1996) behandlar de olika
områden som en forskningsbibliotekarie behöver tänka speciellt på för att följa med i
utvecklingen.

Många konferenser har också behandlat elektroniska tidskrifter. Två exempel på
konferenser som jag själv deltagit i under år 2000 är Vårdbibliotekskonferensen på
Högskolan i Jönköping 15-16 maj 2000 med elektroniska tidskrifter som tema och 8th

ICML (International Congress on Medical Librarianship) i London 2-5 juli 2000, som
hade flera föredrag om elektroniska tidskrifter av bibliotekarier från olika delar av världen.
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2.1 Vetenskapliga tidskrifter

Vetenskapliga tidskrifter har sitt ursprung i mitten av 1600-talet i framväxten av
akademier där olika vetenskaper studerades (Nisonger 1998, s. 19). De allra första
vetenskapliga tidskrifterna, Philosophical Transactions och Journal des S�avans utkom på
1660-talet (Nisonger 1998, s. 19f; Tenopir & King 2000, Internetkälla). I slutet av 1600-
talet fanns det mellan 30 och 90 vetenskapliga tidskrifter och redan i slutet av 1700-talet
cirka 750 st. (Tenopir & King, Internetkälla) och den snabba ökningen har fortsatt.
Tenopir och King (ibid., Internetkälla) uppskattar att det idag publiceras mellan 80 000
och 100 000 vetenskapliga tidskrifter över hela världen. De kom i en undersökning 1993-
1998 fram till att amerikanska forskare i genomsnitt läste 120 vetenskapliga artiklar per
år, mestadels i forskningssyfte.

- cirka 55 % av dessa artiklar kom från tidskrifter biblioteken prenumererade på
-  27 % från egna prenumerationer
-  18% var enstaka beställda artiklar

Jämfört med en undersökning som gjordes 1977 (ibid., Internetkälla) hade antalet egna
prenumerationer minskat från 68% och antalet använda biblioteksprenumerationer ökat
från 15%, alltså en märkbar förskjutning från användningen av egna prenumerationer till
användningen av bibliotekets tidskrifter. Antalet artiklar som beställts via fjärrlån hade
tiodubblats mellan 1977 och 1998.

Tenopir och Kings undersökningar visade också (ibid., Internetkälla) att äldre artiklar
anses vara mera värdefulla och användbara i forskningssyfte än artiklar som är publicerade
de senaste åren, något som är viktigt att minnas i diskussionerna kring arkiveringen av
elektroniska tidskrifter. Mer än en tredjedel av de artiklar som läses är mer än ett år gamla
(Tenopir & King 2000, s. 30).

2.1.1 Vetenskapliga tidskrifter i elektronisk form

The electronic journal represents one
of the largest and most exciting
challenges confronting contemporary
librarians. The format offers potential
threats (e.g. that directly transmitting
electronic journals to end users will
eliminate libraries from the information
loop) and potential opportunities (e.g.
reducing serial expenditures and
meeting client information needs more
efficiently).

(Nisonger 1998, s. 291)

Den tidiga generationen av elektroniska tidskrifter som började ges ut 1990 skickades ofta
via e-post eller listservs till prenumeranterna och erbjöds via gopher2, archie3 eller

                                                       
2 program som tidigare användes på Internet för att söka information (Thorell 2000, s. 102)
3 protokoll för informationssökning på Internet, främst för att hitta information i FTP-servrar (Thorell 2000,
s. 14)
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Wais4. Psycoloquy började 1985 som en elektronisk anslagstavla och Ejournal 1991 som
forum för diskussioner kring elektroniska resurser. Den första medicinska tidskriften som
1992 började komma ut endast i en elektronisk version var OCLCs The Online Journal of
Current Clinical Trials, som dessutom var den första vetenskapliga elektroniska tidskrift
där artiklarna var granskade. Academic Press erbjöd 1996 nästa alla sina titlar elektroniskt
och Elseviers ScienceDirect lanserades 1997 med 300 elektroniska titlar till tryckta
motsvarigheter (Farrington 1997, s. 134, 138f).

För att få en uppfattning om hur antalet elektroniska titlar förändras från månad till månad
har jag ett antal gånger under mitt uppsatsskrivande  besökt NewJour (Okerson,
Internetkälla), som är en Internetadress till ett arkiv över nya elektroniska tidskriftstitlar
som ständigt uppdateras med nya titlar. Det visade sig att siffran 29 september 2000 var 9
452 st och att siffran 4 januari 2001 hade ökat till 9 971 stycken titlar (ibid.). Siffran hade
ökat ytterligare till 10 576 titlar 13 juni 2001, dvs. en ökning på ca 11 % under knappa 9
månader. Antalet prenumerationer på elektroniska tidskrifter på svenska forskningsbibliotek
ökade 1999 med 104 % jämfört med 1998 (1998: 44 234 prenumerationer, 1999: 90 275
prenumerationer, Statistiska centralbyrån, Internetkälla).

Tidskriftspriserna har ökat i en betydligt snabbare takt än bokpriserna eller den allmänna
inflationstakten och urholkar därför bibliotekens tidskriftsbudgetar samtidigt som antalet
seriella publikationer fortsätter att öka ytterligare. Orsakerna till den så kallade
”tidskriftskrisen” är bland annat svängningar i valutakurser förutom årliga prishöjningar,
att ett mindre antal kommersiella förläggare dominerar utgivningen av vetenskapliga
tidskrifter och att uppsägningarna av tidskriftstitlar leder till höjda priser för kvarvarande
prenumeranter eller till lanseringen av ännu flera nya titlar (Nisonger 1998, s. 38; 2000, s.
8).

Tenopir och King (1997, s. 15f) diskuterar formerna för prissättning av de elektroniska
tidskrifterna. Tillgången till vetenskapliga tidskrifter på Internet är numera sällan gratis
utan förlagen tar betalt antingen för obegränsad tillgång enligt avtal eller för en tillgång
baserad på antalet anställda inom en organisation alternativt antalet möjliga användare,
vilket kan regleras med hjälp av antalet lösenord. Begränsningar kan också finnas
beträffande antalet samtidiga användare. En annan möjlighet är att betala vartefter tjänsten
används, en modell som var speciellt vanlig tidigare. Taylor-Roe (2000, s. 63) beskriver
hur den elektroniska tillgången kan ingå i prenumerationen på den tryckta tidskriften eller
så kräver förlagen ett påslag för elektronisk tillgång. Det tredje alternativet är att
tidskriften bara finns elektroniskt och man betalar för detta, vilket blir allt vanligare ju fler
tidskrifter som erbjuds enbart elektroniskt.

Tryckt publicering tar i genomsnitt 11 månader (Rabow 1998, s. 303), vilket innebär att
elektronisk publicering mycket snabbare gör materialet tillgängligt samtidigt för användare
världen över. Rabow (2000, s. 2091) menar dock att biblioteken i dagsläget måste
prenumerera både på den tryckta och den elektroniska versionen av en tidskrift av flera
anledningar. Många användare accepterar bara den tryckta versionen och förlagen kräver
ofta prenumeration på den tryckta versionen för tillgång till den elektroniska. De
elektroniska versionerna erbjuder dock allt mera material som inte återfinns i den tryckta
tidskriften. Förlagen vill förhindra fjärrlån av artiklar ur elektroniska tidskrifter och

                                                                                                                                                                          
4 system för enkel sökning och hämtning av information från databaser (Thorell 2000, s. 271)
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arkivfrågan är olöst. Tenopir och King (1997, s. 16) påpekar också att allt material som är
vetenskapligt publicerat inte finns i elektronisk form och att kvaliteten, tillgången och
priset varierar.

De fördelar som finns med elektroniska tidskrifter är bland annat att texten kan
omarbetas på olika sätt, det går att länka till andra dokument, det finns multimediaeffekter
såsom video och ljud, snabbare dokumentleveranser, inga problem med utrymme på
hyllorna eller risk för stölder, tillgången på distans och möjligheten att flera personer kan
använda tidskriften samtidigt (Nisonger1998, s. 290 ). Andrew Odlyzko menar att
förlagens tryck- och distributionskostnader kan bli upp till 30 % lägre (Odlyzko,
Internetkälla). Nackdelarna är bland annat olösta copyright- och arkiveringsfrågor,
varierande prissättning och avtalsvillkor och motståndet från en del användare (Nisonger
1998, s. 290f). För att kvaliteten på den elektroniskt publicerade vetenskapliga artikeln
ska kunna garanteras är det fortfarande viktigt att artikeln har granskats innan den
publiceras (Meadows 2000, s. 11). Tenopir och  King (2000, s. 6; Nisonger 1998 s. 290)
menar också att det finns misstänksamhet från forskarnas sida att publicera sig i
elektroniska tidskrifter på grund av bristande tilltro till prestige och kontinuitet hos dessa.

Det gemensamma i det mesta av materialet jag läst för min litteraturgenomgång är
betoningen av den parallella användningen av tryckta och elektroniska tidskrifter ett bra
tag framöver, vilket kommer att ställa extra krav på biblioteken som blir ett slags
hybridbibliotek. Tenopir och King (2000, s. 42) gör en jämförelse med när bio dök upp
som konkurrent till TV och hur båda medierna idag fortfarande finns kvar. Några
anledningar till  att ha kvar de tryckta prenumerationerna på elektroniskt tillgängliga
tidskrifter är att informationsbehovet och inställningen till elektronisk information är olika
hos olika biblioteksanvändare, att de tryckta och elektroniska versionerna inte alltid
innehåller exakt samma material förutom att all information fortfarande inte finns
tillgänglig elektroniskt. Mycket höga tidskriftskostnader på grund av dubbla
prenumerationer är ett starkt argument mot parallella prenumerationer.

2.2 Tidskriftsförlagen och de elektroniska tidskrifterna

Traditionellt sett har förlagens uppgift varit att ta emot artikeln från artikelförfattaren, se
till att tidskriftsartikeln blir kvalitetsgranskad innan den trycks och sedan sprida den. Om
förlaget vill publicera en tidskrift elektroniskt måste det dessutom överväga eventuella
länkar till andra tidskrifter eller databaser eller om man vill lägga till tjänster som inte finns
i den tryckta versionen, såsom animationer eller utskick av innehållsförteckningar till
användarna. Dessutom innebär elektronisk publicering extra investeringskostnader.

I normala fall överlåter artikelförfattaren upphovsrätten till sin artikel till det förlag som
publicerar artikeln, även om till exempel vetenskapliga föreningar numera allt oftare
endast övertar rätten att publicera artikeln (Morris 2000, s. 28f). När det gäller
elektroniskt material (såsom cd-rom och onlineresurser) vill förlagen behålla rättigheterna,
men de tillåter vanligen artikelförfattaren att publicera artikeln eller delar av den i
forsknings- eller undervisningssyfte, ibland mot en lägre kostnad.

Enligt Ketcham-Van Orsdel  (Internetkälla) är så gott som alla förlag fortfarande
beroende av inkomsterna från tryckta tidskrifter. Det tar vanligen 3-5 år innan en tidskrift
blir lönsam för förlaget (Farrington 1997, s. 78). Inget större förlag har hittills slutat ge ut
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den tryckta versionen av en elektronisk tidskrift (Ketcham-Van Orsdel, Internetkälla) utan
förlagen tar igen investeringarna i den nya teknologin genom kraftigt höjda priser på de
tryckta tidskrifterna.

Tidskriftsförlagen kan välja mellan två sätt att publicera sig på nätet (Ketcham-Van
Orsdel, Internetkälla) : att själv lägga ut tidskriften på nätet och vanligtvis koppla
prissättningen till den tryckta versionen eller att publicera sig elektroniskt via en
intermediär, t.ex. EBSCOhost eller ProQuest. Det finns också ett antal icke kommersiella
alternativ, såsom till exempel HighWire Press, som erbjuder mindre vetenskapliga förlag
en möjlighet att publicera sig elektroniskt. En del förlag erbjuder elektronisk tillgång till
enstaka titlar endast om kunden köper ett helt paket med titlar, till exempel Academic
Press, vilket har lett till att en del konsortier bojkottat dessa förlag (ibid., Internetkälla).

Ett problem för förlagen, förutom investeringarna i den nya teknologin, är att lyckas
erbjuda sina kunder en snabbare tillgång till den elektroniska versionen av en tidskrift än
till den tryckta tidskriften (Morris 2000, s. 33). Detta problem måste lösas för att
biblioteken ska kunna marknadsföra de elektroniska tidskrifterna till forskare som är
beroende av snabbast möjliga tillgång till den senaste informationen inom sitt
forskningsområde samt för att bibliotekarierna ska kunna försvara de ökande
tidskriftskostnaderna.

Även förlag samarbetar kring frågor om elektronisk publicering. Ett exempel är the
SuperJournal Consortium (Baldwin, The SuperJournal…, Internetkälla) som omfattade
20 stora förlag och bildades 1992. I the SuperJournal Project erbjöds 13 brittiska
universitetsbibliotek att använda och utvärdera dessa förlags elektroniska tidskrifter
mellan 1996 och 1998.

2.3 Tidskriftsagenterna och de elektroniska tidskrifterna

När det gäller tryckta tidskriftsprenumerationer har de flesta forskningsbibliotek
tidskriftsagenter till sin hjälp för att förnya och avsluta prenumerationer, kräva häften som
saknas samt för att få information om nya tidskrifter.  Tidskriftsagenten har varit och är
till viss del fortfarande länken mellan biblioteken och förlagen. Enligt Kidd och Prior
(2000, s. 81) torde en större tidskriftsagent samarbeta med ca 40 000 förlag.

Liksom förlagens och bibliotekariernas roller håller på att förändras så förändras även
rollen för tidskriftsagenterna. I den elektroniska tidskriftsvärlden finns det ett närmare
samarbete direkt mellan biblioteken och förlagen. Agenterna har därför varit tvungna att
följa med i utvecklingen och erbjuder numera även cd-rom, databaser, datoriserade
tidskriftssystem och elektroniska tidskrifter och de har skapat egna system för hanteringen
av elektroniska tidskrifter. En ny nisch för agenterna kan också vara att agera ”som
paraply” för småförlagen och erbjuda deras tidskrifter elektroniskt, vilket framgår av Terje
Höiseths utredning för Bibsam kring arkiveringen av elektroniska tidskrifter (Höiseth,
Internetkälla). Duranceau  (Internetkälla) menar dock att det är tveksamt om biblioteken
vill överlåta sin tidigare arkiveringsroll till kommersiella företag. Hon betonar också att
agenterna spelar en mycket liten roll när det gäller inköp och införande av elektroniska
tidskrifter, eftersom kontakterna då sker direkt mellan bibliotek och förlag.
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Liksom i förlagsvärlden har det blivit vanligt att tidskriftsagenter går samman, vilket har
resulterat i att det hösten 2000 endast fanns tre större tidskriftsagenter, EBSCO,
SwetsBlackwell och RoweCom som under det året köpte upp Dawson/Faxon (Ketcham
Van-Orsdel, Internetkälla).

2.4 Biblioteken och de elektroniska tidskrifterna

Biblioteken äger de tryckta tidskriftsprenumerationer de betalat för, men när det gäller
elektroniska tidskrifter betalar man inte för en prenumeration utan endast för möjligheten
till tillgång till tidskriften under en viss tidsperiod genom en licens. I budgetpropositionen
2001 står följande om biblioteken och elektronisk information (Utbildning och
universitetsforskning, s. 220) :

Den nya tekniken ställer höga krav på personal. Den traditionella bibliotekarien har fått en
ny roll som pedagog. Forskningsbiblioteken erbjuder både traditionell vägledning till det
tryckta materialet, men också kompetent vägledning och tillgång till den digitala
informationen. Forskningsbiblioteken måste arbeta parallellt med olika rutiner för olika och
varierande leverans- och distributionssystem både av tryckt material och digitalt.

Problemen med starka och dominerande förlag, svaga och splittrade kunder och vissa
forskares rädsla för elektronisk publicering måste lösas (Rabow 2000, s. 2091). En
lösning är att kunderna går samman och förhandlar, vilket stärker deras ställning gentemot
förlagen.

Redan på 1930-talet uppstod lokala nätverk av bibliotek i USA (Wade 1999, s. 5f) för
fördelningen av statliga medel till biblioteken och under 1980-talet utvecklades dessa till
samarbeten kring fjärrlån. På 1990-talet dök behovet av gemensamma förhandlingar och
inköp av databaslicenser och tidskrifter upp. Syftet var att få tillgång till elektroniska
resurser av gemensamt intresse till ett fördelaktigare pris och med bättre villkor än om
varje enskilt bibliotek ordnat med tillgången (Sloane, Internetkälla).

Konsortier för elektroniska tidskrifter började utvecklas i USA, t ex OhioLINK och
NELINET. Det finns nationella konsortier som arbetar för gemensamma avtal beträffande
elektroniska tidskrifter i många länder förutom i Sverige, till exempel i Storbritannien
(NESLI, the National Electronic Site Licence Initiative), i Finland, Tyskland, Grekland,
Spanien och Kanada. Joint Information Systems Committee, JISC, som stöttar
användningen av informationssystem inom utbildning och forskning  (JISC Committee…,
Internetkälla) och Licensingmodels.com (CatchWord Ltd, Internetkälla), där ett
samarbete med fyra större tidskriftsagenter resulterat i fyra olika licensmodeller beroende
på typen av användare, är ytterligare två brittiska initiativ till hjälp för bibliotek som vill
sluta avtal om elektroniska tidskrifter.

Utvecklingen har sedan gått från nationella konsortiebildningar till internationella
samarbeten, såsom the ICOLC (International Coalition of Library Consortia) som började
som ett nationellt initiativ i USA 1997,  men numera är ett samarbete mellan nästan 150
bibliotek, främst inom högre utbildning i Nordamerika, Europa, Australien, Israel, Kina
och Sydafrika (Yale University, Internetkälla). Det anordnas möten och medlemmarna
informeras om nya elektroniska resurser och prissättning. Det finns riktlinjer för
förhandlingar med förlag (Yale University, International Coalition…, Statement…,
Internetkälla).



18

Organisationen EBLIDA är en oberoende, icke-kommersiell sammanslutning av
europeiska biblioteks- och informationsföreningar som intresserat sig speciellt för
upphovsrättsfrågor och även skapat ett policydokument för detta (EBLIDA,
Internetkälla).

2.5 Bibliotekarierollen

Encyclopaedia Britannica (Encyclopedia Britannica, Library…, Internetkälla) definierar
bibliotekariens uppgifter enligt nedan:

The personnel requirements of the profession include several categories, based on various
kinds of specialist knowledge and skills. These include a knowledge of the nature of
documents and their role in collection building, skills in the organization of knowledge
through cataloging and classification, an ability to analyze and survey needs and to
disseminate information in response to and in advance of inquiries, and, often, a high level
of computer literacy.

På 1980-talet introducerades automatiserade rutiner för skötseln av bok- och
tidskriftssamlingar på biblioteken samtidigt som användarna av biblioteket kom att stå i
fokus och nya elektroniska medier tillkom, vilket förändrade bibliotekarierollen.
Biblioteket var inte längre begränsat till biblioteksrummen och de egna samlingarna,
bibliotekarierna arbetade i ett bibliotek utan väggar, det virtuella biblioteket.
Tyngdpunkten flyttades från platsen för informationen till användaren (Rice-Lively &
Racine 1997, s. 31).

Dessa förändringar ledde till att benämningen ”bibliotekarie” började ifrågasättas. Istället
diskuterades benämningar såsom ”intermediär” eller ”informationsspecialist” eftersom
bibliotekarierna allt oftare hade tillgång till, tolkade och marknadsförde information
utanför bibliotekets väggar : ”The function of the librarian seemed to be evolving from the
keeper of  the books to that of network navigator” (ibid., s. 33)

Harry Järv konstaterade 1991 (s. 32) att bibliotekariens övergripande uppgift att lagra och
tillhandahålla kunskap kommer att bestå, men att det främst är arbetsredskapen och
informationsbärarna som förändrats. Detta är en uppfattning som återkommer i
litteraturen och som även framkommer i Rice-Lively et als. undersökning (1997).

Creth (Internetkälla) betonar de grundläggande värderingar inom bibliotekarieyrket som
bibliotekarierna bör måna om och bibehålla: service, kvalitet, universell tillgång och
samarbete i en arbetsmiljö med allt lättare och snabbare tillgång till allt mer information
och där både användare och bibliotekspersonal ständigt behöver lära sig något nytt. Det är
viktigt för bibliotekarier på forskningsbibliotek att bli uppfattade som en betydelsefull del
av undervisningen, lärandet och forskningen och därför bör det satsas speciellt på följande
områden enligt Creth:

- användarundervisning
- att skapa, organisera och integrera information
- att strukturera nätverksresurser
- att utveckla en målsättning när det gäller information
- att utveckla elektronisk publicering
- att utveckla riktlinjer och handlingsplaner
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För att åstadkomma detta måste bibliotekarierna ständigt vara beredda att ta till sig nya
kunskaper och färdigheter inom informationsområdet i en takt som är betydligt snabbare
än någonsin tidigare och det är viktigt att få tid och resurser avsatta för denna
kompetensutveckling från ledningen. Tjänsternas innehåll förändras beroende på
bibliotekets målsättning och den individuella bibliotekariens utveckling. Det är även
mycket viktigt att etablera ett bra samarbete med lärare och IT-tekniker och Creth (ibid.)
anser att framtidens biblioteksorganisation bygger på lagarbete där alla strävar mot
gemensamma mål och har respekt för varandra och där ledningen entusiasmerar och
stöttar personalens lagarbete.

Encyclopaedia Britannica behandlar den förändrade bibliotekarierollen under rubriken
”The changing role of libraries”(Encyclopaedia Britannica, Library…,  Internetkälla).
Bibliotekarier undervisar allt oftare användare såväl i hur de hittar information i
biblioteket som i hur de hittar material elektroniskt, eftersom bibliotekarien inte längre
bara arbetar på ett bibliotek utan också som informationsanalytiker och med
uppbyggnaden av nya informationssystem.

Även Dugdale (1999, s. 153) betonar vikten av bibliotekens nära samarbete med IT-
avdelningar för att kunna erbjuda en pålitlig elektronisk service. Ett samarbete med
lärarna är också viktigt för att bibliotekarier ska kunna ingå som en naturlig del i
undervisnings- och forskningsgrupper.  Mera samarbete mellan bibliotekarier och IT-
personal betonar också Sharon Grant (Internetkälla).

Baker (1998, s. 6) menar att bibliotekariers nya roll som lärare som kan hjälpa
slutanvändare att navigera på nätet, lösa problem och hitta lösningar kan spara både tid
och pengar. Det gäller dock att hitta balansen mellan de traditionella och de nya
informationstjänsterna. Baker (ibid., s. 8) exemplifierar med University of East Anglia i
Storbritannien vars policy är att ju mer specialiserad en informationsfråga är, desto
troligare är det att det blir billigare att söka svaret elektroniskt. En övergång från att äga
material i det egna beståndet till att ha tillgång till materialet elektroniskt betonas.

Ett annat alternativ är att använda sig av dokumentleveranser när det gäller material som
efterfrågas sällan. Tenopir och  King (1997, s. 16) anser att det vanligtvis är bättre att
prenumerera på tidskrifter som är mycket använda och köpa artikeln när det gäller sällan
efterfrågade tidskrifter.

Irene Wormell menade i sin installationsföreläsning till professor vid Högskolan i Borås i
mars 2000 att det inom ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap pågår en
utveckling där tyngdpunkten flyttas från bibliotek till information, vilket ställer nya krav
både på utbildningen av och kompetensen hos bibliotekarierna att följa med i IT-
utvecklingen. I framtiden bör bibliotekarierna finnas i många olika informationsrelaterade
funktioner utanför biblioteken eftersom behovet är stort av yrkesspecialister som kan
”organisera och strukturera information, utveckla effektiva gränssnitt mellan brukare och
informationssystem, ompaketera och bearbeta information mot olika behov…” (Wormell
2000, s. 50)
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2.5.1 Bibliotekariers arbete med tryckta tidskrifter

Tidskrifter spelar en mycket viktig roll på forskningsbibliotek, eftersom studenter,
forskare och lärare i dem kan hitta det senaste inom sina ämnesområden och
forskningsbiblioteken prenumererar därför oftast på ett mycket stort antal vetenskapliga
tidskrifter. Inom det medicinska forskningsområdet dominerar användningen av
tidskriftsartiklar när forskarna söker tillgång till de senaste forskningsrönen. The British
Library publicerade 1991 en undersökning med synpunkter från forskare vid engelska
högskolor och universitet på bland annat deras biblioteks bestånd (Erens 1991).
Undersökningen visade att 83% ansåg att tillgång till ett bra tidskriftsbestånd var mycket
viktigt, enligt medicinare och naturvetare mycket viktigare än ett bra bokbestånd (ibid., s.
23f).

För att bättre kunna använda de tidskriftssamlingar som fanns på olika bibliotek, utgavs i
slutet av 1800-talet den första samkatalogen över tidskrifter i USA, vilket underlättade
samarbetet mellan olika bibliotek samtidigt som bibliografiska uppgifter började användas
för indexering (Wiegand & Davis Jr. 1994, s. 576).  I början av 1900-talet började man
föra upp uppgifter om anlända tidskrifter på kort, ett system som användes ända till 1980-
talet då datoriseringen av tidskriftshanteringen startade.  Nationella intressegrupper där
bibliotekarier, förläggare och tidskriftsagenter m.fl. kan diskutera tidskrifter bildades, t.ex.
UK Serials Group (UKSG) 1978 och NASIG (North American Serials Interest Group)
1985.

Med hjälp av dagens datoriserade tidskriftssystem kan ankomstregistrering, krav på
uteblivna tidskriftshäften och eventuell cirkulation numera skötas smidigt medan
arkivering och eventuell inbindning av tidskriftsårgångar kvarstår som tidskrävande
manuella arbetsrutiner när det gäller tryckta tidskrifter. Feather och Sturges menade 1997
(s. 415f ) att det vanligen är en tidskriftsagent som sköter kontakterna med förlagen
angående nya, uppsagda och saknade tidskrifter medan bibliotekariens uppgift är att se till
att tidskriftsbeståndet överensstämmer med användarnas behov och budgeten.

2.5.2 Bibliotekariers arbete med elektroniska tidskrifter

Det ständigt ökande antalet tidskriftstitlar samt de allt högre priserna har tillsammans med
elektroniska tidskrifter som nytt medium inneburit stora utmaningar under 1990-talet för
de bibliotekarier som arbetar med tidskrifter. I all litteratur betonas hur tidskrävande
arbetet med elektroniska tidskrifter är. Förutsättningarna ändras snabbt, prissättningen
varierar och katalogiserings- och arkiveringsfrågorna är fortfarande olösta och därför
finns ännu inte enhetliga regler att följa vare sig för förlag, tidskriftsagenter eller
bibliotekarier.

Så snart en elektronisk tidskrift innebär en kostnad måste det finnas ett avtal av något slag
med det utgivande förlaget. Olika förlag har olika prismodeller och olika villkor
beträffande tillgång till äldre årgångar, tillgång vid uppsägning etc. För vissa tidskrifter
som inte är så efterfrågade kan det räcka med att användaren via e-post får reda på
innehållet i det senaste numret eller kommande nummer av tidskriften så han/hon kan
beställa enstaka artiklar.
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Woodward och Archer (2000, s. 56) betonar att det är viktigt att förstå användarens
informationsbehov för att ge en bra service, att sortera och filtrera informationen och att
lära användaren hur de bäst utnyttjar de tryckta och elektroniska källor som finns
tillgängliga. Andra krav som enligt Paterson (1999, s. 144) nu ställs på bibliotekarien är
bättre datakunskaper, ökad pedagogisk förmåga och en förmåga att hitta fram till det
bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för användaren. Bibliotekarierna håller på att
bli experter på avtal för elektroniska resurser och på att skapa webbsidor. Det viktigaste i
den nya rollen enligt Sanville (1999, s. 50) är att inte längre tro att man vet vad
användarna behöver utan att i stället bestämma sig för att ta reda på det. Han betonar
också det ekonomiska i att gå samman i konsortier vid inköp (ibid., s. 57).

Det kan också finnas en oro över att antalet besökare som kommer till biblioteket minskar
eftersom användarna kan söka information från sina egna datorer. En
användarundersökning 1998 på University of Colorado, som presenterades av Rick B.
Forsman på ICML-konferensen 2000 (Forsman, Internetkälla),  visade att 55 % av
bibliotekets användare hade ändrat sitt beteende att besöka biblioteket när det gällde
sökningar i databaser och 65% kände att de behövde mera utbildning Även resultat från
the SuperJournal Project visade att användningen av elektroniska tidskrifter minskade
antalet besök till biblioteket (Baldwin, The SuperJournal…, Summary…, Internetkälla).
En fjärdedel av användarna tyckte till och med att de besökte biblioteket mycket mer
sällan än tidigare. Trots detta tyckte de att det var viktigt att ibland ändå besöka
biblioteket för att bläddra i tidskrifter, använda arkiven och få hjälp av kunnig personal
medan det däremot var enklare att skriva ut en enstaka artikel från datorn än att besöka
biblioteket för att kopiera den. De flesta användarna fick information om projektet genom
bibliotekets hemsida. Bibliotekariernas information via brev eller e-post var också
effektiv. Nästan ingen uppgav att de fick informationen genom bibliotekskatalogen eller
genom utbildning, däremot visade det sig vara effektivt med visningar.

Enligt Tenopir och King (Internetkälla) finns det en relation mellan avståndet till
biblioteket och forskarnas egna tidskriftsprenumerationer, dvs. ju längre från biblioteket
användarna arbetar, desto flera tidskrifter prenumererar de själva på. De är dock
övertygade om att bibliotekarier eller informationsspecialister fortsättningsvis kommer att
vara viktiga vid sökning av information, speciellt när det gäller den ostrukturerade
informationen på Internet.

En genomgång på Vårdbibliotekskonferensen 2000 i Jönköping (Högskolan i Jönköping,
Internetkälla) visade hur ett antal svenska universitets- och högskolebibliotek på sina
hemsidor informerar sina användare om elektroniska tidskrifter. Även om hemsidorna
givetvis innehöll olika mycket information upplagd på olika sätt, är de är ett bra exempel
på forskningsbibliotekariers ambitioner att marknadsföra sina elektroniska tidskrifter.
Samtidigt är arbetet med hemsidor en relativt ny arbetsuppgift för bibliotekarierna.

Fjärrlånen påverkas också av arbetet med elektroniska tidskrifter och det finns
förhoppningar om att de elektroniska tidskrifterna ska minska behovet att beställa kopior
och man i stället ska plocka ut artikeln från nätet. Bibsams centrala avtal tillåter endast
kopior av elektroniska artiklar till andra offentliga bibliotek. På
Vårdbibliotekskonferensen i Jönköping framkom det att biblioteket vid Högskolan i
Jönköping tog ut nästan 30 000 fulltextartiklar från Internet under 1999, men att andelen
fjärrlånade artiklar ändå inte hade minskat (Söderman 2000, s. 23 ).
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De arbetsuppgifter som enligt litteraturgenomgången påverkats mest av elektroniska
tidskrifter behandlas av Nisonger (1998, s. 273ff). Bibliotekarierna arbetar på ett annat
sätt när det gäller förvärv och uppsägningar av elektroniska tidskriftstitlar än med tryckta
titlar och det uppstår en hel del frågeställningar beträffande hur de elektroniska
tidskrifterna ska katalogiseras eller om de ska katalogiseras överhuvudtaget. När det
gäller arkiveringen rör frågorna vilka elektroniska tidskrifter som ska arkiveras, vem som
ska ansvara för arkiveringen och i vilket format arkiveringen ska ske.
Användarundervisningen och informationen till personalen ökar och ändrar profil liksom
marknadsföringen av bibliotekets tjänster. Hanteringen av fjärrlån och behovet av statistik
förändras. Samtliga dessa arbetsuppgifter återkommer ständigt i litteraturen om
bibliotekariers arbete med elektroniska tidskrifter och de kommer därför att vara centrala i
min egen undersökning.

Förvärv. Nisonger påpekar (1998, s. 273ff) att förvärvsprocessen när det gäller
elektroniska tidskrifter antingen kan innebära att man betalar för tillgång under en viss
tidsperiod och då skriver under ett licensavtal för detta eller att man betalar för tillgång till
en titel vid de tillfällen man behöver den. Detta omfattar alltså flera moment som inte
existerar när man jämför med förvärvet av tryckta tidskrifter. Processen involverar
antingen samma personer som ansvarar för förvärvet av tryckta tidskrifter eller personal
som bara arbetar med elektroniska resurser. Licensavtal kräver insikt i olika prismodeller
och juridisk terminologi. Urvalet kan baseras exempelvis på önskemål från användarna
eller på en genomgång av andra biblioteks elektroniska tidskrifter eller på förlagsreklam.

Min undersökning omfattar elektroniska tidskrifter där majoriteten förvärvats genom
centrala konsortieavtal med paketlösningar, dvs. forskningsbiblioteken har även fått
tillgång till titlar de inte prenumererar på i tryckt form och därigenom inte aktivt valt
själva. Förutom dessa titlar har biblioteken själva ordnat tillgång till enstaka titlar som
användarna efterfrågat eller som man har tillgång till i tryckt form men som inte omfattas
av de centrala avtalen.

När det gäller uppsägningar menar Nisonger (ibid., s. 285) att de flesta bibliotek troligen
inte säger upp en prenumeration på en tryckt tidskrift innan de är övertygade om en
säkrad arkivtillgång av den elektroniska versionen. Han menar att det är mycket viktigt att
biblioteken känner till vad som gäller beträffande tillgång till titlar man betalat för när de
säger upp en elektronisk tidskrift (ibid., s. 284) och att de är observanta på följderna vid
uppsägningen av titlar som ingår i en paketlösning. Det rör sig då inte längre om
uppsägningar av enstaka titlar utan kommer i praktiken att beröra flera titlar från samma
förlag eller intermediär.

Katalogisering. Enligt Nisonger (1998, s. 279) är en av huvudfrågorna om ett bibliotek
ska katalogisera en tidskriftstitel man har tillgång till men inte äger. Eftersom en av
skillnaderna mellan tryckta och elektroniska tidskrifter just är att man aldrig äger en
elektronisk titel utan endast genom någon typ av avtal reglerat en tillgång under en viss
tidsperiod, skulle svaret vara att man inte bör katalogisera elektroniska titlar. Dock bör
användarna få veta om en viss titel finns i både tryckt och elektronisk form och ett
alternativ är då att lägga in uppgifter om den elektroniska versionen i posten för den
tryckta tidskriften. Enheten för bibliografisk utveckling och samordning vid Kungliga
Biblioteket (Kungliga Biblioteket, Internetkälla) har sammanställt ansvisningar för
katalogisering av elektroniska tidskrifter i Libris.
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Arkivering. De alternativ som existerar när det gäller arkivering av elektroniska tidskrifter
är att regionala eller nationella konsortier, lokala bibliotek eller tidskriftsförlagen ansvarar
för arkiveringen (Nisonger 1998, s. 281). Terje Höiseth menar i sin utredning (Höiseth,
Internetkälla) att de större tidskriftsförlagen verkar vara beredda att ta ett ansvar för
arkiveringen av sina elektroniska titlar, eftersom en fortsatt publicering av både tryckta
och elektroniska tidskrifter blir för dyrbar. Dessutom är det möjligt att tidskriftsagenterna
skulle kunna ta på sig ansvaret för arkiveringen av de mindre förlagens tidskrifter. Något
arkiveringsproblem uppstår dock inte förrän de tryckta versionerna helt ersatts av de
elektroniska.

Undervisning. Nisonger nämner endast mycket kortfattat att detta är en viktig verksamhet
(1998, s. 282), medan den övriga litteraturen ständigt betonar den ökande betydelsen av
undervisning och information om elektroniska resurser som bibliotekariens framtida
yrkesroll kännetecknas av. Därför anser jag att denna arbetsuppgift är en av
huvudpunkterna i min egen undersökning.

Fjärrlån. Bibsams centrala avtal tillåter inte fjärrlån mellan offentliga och icke offentliga
bibliotek och enligt Nisonger (ibid., s. 285) är det vanligt att elektroniska tidskrifter inte
kan användas i fjärrlånearbete, eftersom licensavtalen förbjuder detta.

Statistik. Nisonger menar återigen (1998, s. 283) att det uppstår problem kring hur man
för statistik över de elektroniska tidskrifterna, eftersom man inte äger dem utan endast har
tillgång till dem. Det intressanta är inte längre hur många elektroniska titlar man har
tillgång till utan hur de titlar man har tillgång till verkligen används.

2.5.3 Forskning kring bibliotekarierollen

Mary Rice-Lively och J. Drew Racine (1997) utförde 1993 en undersökning som
omfattade studenter och lärare på bibliotekarieutbildningen samt  bibliotekarier på ett
större amerikanskt universitet som tidigt börjat använda elektronisk information. De
använde sig av fokusgrupper, individuella intervjuer och 1996 skickades uppföljande
frågor ut via e-post. Syftet var att samla in synpunkter på förändringar av
informationsrollen. Det visade sig att det är viktigt att man inom informationsyrket är en
god lyssnare, att man kan bedöma vilken typ av information och hur mycket information
en användare behöver och att man klarar av att bygga en bro mellan informationen och
användaren. Samtidigt bör man vara tekniskt kunnig och intresserad av att ständigt följa
med i utvecklingen och vara mångsidig. Deltagarna i fokusgrupperna tyckte allmänt att
uppgifterna var de samma som tidigare, men att redskapen och tekniken förändrats, vilket
uppfattades som positivt. Somliga deltagare hade anställts för uppgifter som var ett
resultat av den tekniska utvecklingen. Undersökningen betonar interaktionen med
användaren på olika sätt och behovet av samarbete över alla gränser mellan
informationsspecialister på vetenskapliga bibliotek och andra inom informationsområdet.

Susanna Månsby intervjuade hösten 1996 politiker, bibliotekschefer, bibliotekarier och
assistenter på sju folkbibliotek om deras synpunkter på den förändring och utveckling som
den nya tekniken bidragit till och hur bibliotekarierollen förändrats (1997, s. 135f).
Samtliga var överens om att rollen förändrats mest på grund av den nya tekniken och en
förändrad samhällsstruktur. Flertalet uppfattade förändringen som mycket positiv tack
vare allt flera informationskällor, vilket förbättrade referensarbetet. Tekniken kräver dock
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kompetensutveckling samt ett närmare samarbete mellan bibliotekarier och assistenter,
vilket ansågs vara positivt och utvecklande. Somliga ansåg att bibliotekarierollen blir mer
pedagogisk, andra att man går från en mer allmän inriktning till en mer specialiserad, man
blir mer professionell och en så kallad spjutspets i informationssamhället.

Samarbetet mellan bibliotekarier och IT-tekniker diskuteras även av Lavagnino (1999,
Internetkälla), som intervjuat sex informationsansvariga chefer varav hälften hade
bibliotek under sig i sin organisation. Nästan samtliga ansåg att tekniken i och med
digitaliseringen kunde hjälpa biblioteken när det gällde att göra något åt de dramatiskt
ökande volymerna och priserna på tryckta tidskrifter, speciellt om biblioteken gick
samman i konsortier för att sluta avtal. Distansstudenter skulle också vara hjälpta av
tekniken med att söka i bibliotekskataloger och referensmaterial hemifrån. I intervjuerna
framkom också tankar om att bibliotekarierna i stället för att vara ämnesspecialister borde
vara hybridbibliotekarier, som även är duktiga på IT. Samarbetet mellan IT-teknikerna
och bibliotekarierna måste präglas av respekt för varandras speciella kompetens, IT-
teknikerna tillhandahåller infrastrukturen och bibliotekarierna innehållet.

2.5.4 Forskning kring bibliotekariers arbete med tidskrifter

Duranceau  (Internetkälla) har jämfört arbetet med tryckta och elektroniska tidskrifter och
konstaterat att det som karakteriserar arbetet med de tryckta tidskrifterna bl.a. är att det
är en person i taget som arbetar med ett arbetsmoment. På MIT (Massachusetts Institute
of Technology Libraries) där undersökningen genomfördes 1997, gjordes tidskriftsurvalet
av en ämnesspecialist, förvärvsbibliotekarien tog initiativet till en order, ordern fick ett
ordernummer och matades in i en databas. Sedan lämnades ordern till agenten och när den
nya titeln ankom så katalogiserades den och sedan ställdes tidskriften i hyllan. Detta
betydde att sex personer var involverade i arbetet, samtliga arbetade på biblioteket.
Tidsmässigt tog det maximalt en vecka från förfrågan till order. Processen var lineär och
innebar ingen större variation, den genererade inte heller mycket dokumentation

När det gällde elektroniska tidskrifter var det en grupp bestående av ca 15 bibliotekarier
med hög kompetens som ibland behövde rådfråga IT-personal och juridisk expertis när de
arbetade med en förfrågan som tidsmässigt kunde ta veckor eller månader innan den ledde
fram till en order. Det var en cyklisk process som krävde kommunikation och
koordination, processen varierade mycket från gång till gång och medförde en omfattande
dokumentation. Duranceau såg sig även om till andra universitetsbibliotek och insåg att
det var vanligt att tjänster som var ansvariga för utvecklingen av elektroniska resurser och
som innebar helt nya yrkesroller hade skapats de senaste åren, något som även Rice-
Lively et als. undersökning visar.

Nedan finns den tabell som visar Duranceaus jämförelse av arbetet med tryckta respektive
elektroniska tidskrifter. Den illustrerar på ett tydligt sätt att det finns mycket stora
skillnader i arbetet med tryckta respektive elektroniska tidskrifter, speciellt när det gäller
personalresurser och tidsåtgång. Lagarbete och samarbete med IT-personal och juridiska
experter karakteriserar arbetet med elektroniska tidskrifter förutom att antalet
arbetsmoment är mer än dubbelt så många.
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PRINT NETWORKED
Characteristics of process: Characteristics of process:
One person works at a time on each step Team-based
Requires mix of support and librarian staff Requires high-level librarian staff
Little coordination is needed High demand for communication and

coordination
Linear process Cyclical, not linear process
Documentation limited (copy of PO) Documentation-intensive (lots of paper!)
Little variation Great variation
Total number of individuals involved: Total number of individuals involved:
6 15 for an "average" networked title
Two are support staff whose operations take
only a few minutes

All are high-level staff. Director must sign
each license

No staff outside Libraries involved I/S staff needed at times
MIT legal staff may need to be consulted

Total number of steps: Total number of steps:
6 15, some repeated
Timeframe: Timeframe:
order request to order: one week or less order request to order: weeks or months
order to receipt: weeks or months order to receipt: one day to one week

FIGURE 3. Comparison of characteristics: Print vs. networked serial acquisition process
[3]  (Duranceau, Internetkälla)

2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgången

Det finns oändligt mycket material om elektroniska tidskrifter och nya artiklar och böcker
utkommer hela tiden. Jag har koncentrerat mig på den litteratur som finns utgiven t.o.m.
början av år 2001 och upptäckte då några författarnamn som var speciellt intressanta,
t.ex. Ellen Finnie Duranceau, Carol Tenopir och Donald W. King som jag använt för att
läsa in mig på området och ge en bakgrund till min egen undersökning. I översikten,
liksom när det gäller terminologiavsnittet, har jag utgått från det mer allmänna för att
sedan snäva in på det mer specifika.

Eftersom uppsatsen behandlar vetenskapliga tidskrifter beskriver jag kort utvecklingen av
dessa till den form jag kommer att utgå ifrån i min egen undersökning, den elektroniska
versionen. Idag publiceras 80 000-100 000 vetenskapliga tidskrifter och det har aldrig
någonsin publicerats så många vetenskapliga artiklar som nu. Inom medicinsk forskning
och utbildning förmedlar tidskrifterna den snabbaste tillgången till de senaste
forskningsrönen. Tidskriftspriserna har dock ökat kraftigt på grund av årliga prishöjningar
och förändringar i valutakurser samtidigt som bibliotekens budgetar inte har följt med i
samma takt. Detta har resulterat i omfattande uppsägningar av tidskriftsprenumerationer
på biblioteken, vilket i sin tur lett till höjda priser för kvarvarande prenumeranter eller till
att nya tidskriftstitlar introducerats. Prissättningen på de elektroniska versionerna följer
olika prismodeller. När de introducerades, ingick de vanligen i priset på den tryckta
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tidskriften för att sedan när de etablerat sig hos användare och på bibliotek ofta innebära
ett påslag på 15-30 % av priset på den tryckta tidskriften.

Fördelarna med de elektroniska tidskrifterna är den internationella spridningen via
Internet, den snabba publiceringen, möjligheterna till sökning och länkning till andra
informationsresurser, multimediaeffekter, inga tryck- och leveranskostnader och den
bekväma tillgången när och var det passar användaren, vare sig det gäller från den egna
datorn eller på distans. Det uppstår inga problem med utrymme på hyllorna och flera
personer kan använda tidskriften samtidigt. Till nackdelarna hör olösta copyright- och
arkiveringsfrågor, varierande prissättning och avtalsvillkor och motståndet från en del
användare. Allt vetenskapligt material finns inte heller tillgängligt i elektronisk form och
det är viktigt med granskningen före publicering för att bibehålla kvaliteten. Förlagen har
dubbla kostnader för de tryckta tidskrifterna och de investeringar man gjort i elektroniska
tidskrifter och därför krävdes tidigare oftast en prenumeration på den tryckta versionen
för att få tillgång till den elektroniska, något som nu håller på att förändras. Inget förlag
har hittills släppt den tryckta versionen helt. Det krävs också av förlagen att de lyckas
erbjuda den elektroniska versionen snabbare än den tryckta, vilket hittills varit ett problem
för flera förlag.

Rollerna för såväl tidskriftsförlag som agenter och bibliotekarier har förändrats på grund
av detta nya medium. Elektroniska tidskrifter har inneburit en tätare direktkontakt mellan
förlag och bibliotek i stället för att biblioteken som tidigare använt agenten som
mellanhand.

Tidskriftsagenterna erbjuder också elektroniska tidskrifter från olika förlag via egna
system, t.ex. SwetsNet, EBSCO Online etc. Det är också möjligt att agenterna kan
komma att agera ”som paraply” för småförlagen och erbjuda deras tidskrifter elektroniskt
och även påta sig ett visst arkiveringsansvar.

För att åstadkomma bättre avtalsvillkor och priser har biblioteken gått samman i
konsortier, t.ex. i Sverige där Bibsam sedan 1997 förhandlat med tidskriftsförlagen som
representant för totalt ett 50-tal offentliga universitets- och högskolebibliotek och
bibliotek vid icke-akademiska offentliga forskningsinstitutioner.

Jag har tittat närmare på forskningen kring en bibliotekarieroll i förändring samt en
undersökning av amerikanska forskningsbibliotekariers arbete med tryckta respektive
elektroniska tidskrifter. Den forskning kring bibliotekarierollen som jag studerat betonar
dialogen med användaren, den tekniska kompetensen och intresset att följa med i
utvecklingen samt den ökade pedagogiska rollen och en inriktning mot en mera
specialiserad och professionell roll. Även samarbetet mellan bibliotekarier och IT-tekniker
och respekten för varandras speciella kompetens är viktigt.

Ellen Finnie Duranceaus undersökning visade att det fanns stora skillnader i arbetet med
tryckta respektive elektroniska tidskrifter. Arbetet med de elektroniska tidskrifterna är
gruppbaserat och involverar många kompetenta arbetsinsatser från såväl bibliotekarier
som IT-personal och personal med juridisk kompetens. Dessutom kräver detta arbete
kommunikation och koordination och genererar mycket dokumentation.
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Arbetsredskapen har förändrats för bibliotekarierna, men uppgifterna att lagra och
tillhandahålla information kommer att bestå. Det som tillkommit under senare år är att
strukturera, organisera och integrera elektronisk information på ett sätt som gynnar
användaren. Detta leder till ökad användarundervisning, ett tätare samarbete med IT-
personal och lärare förutom förändringar när det gäller arbetssättet beträffande förvärv
och uppsägningar av tidskrifter, katalogisering, arkivering, fjärrlån samt marknadsföring
av bibliotekets tjänster och statistik. Dessa arbetsuppgifter kommer att återkomma i min
egen undersökning.
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3. TEORI OCH MODELL

Jag har valt att undersöka hur forskningsbibliotekariers arbetssätt påverkas av arbetet med
elektroniska tidskrifter och därför har jag studerat vad som skrivits om bibliotekarierollen
som profession. Profession definieras i Nationalencyclopedin (Bd 15 1994, s. 291) som

…i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi ofta
snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta
universitetsbaserad.

och i The Concise Oxford Dictionary… (1982, s. 821) som

vocation or calling, esp. one that involves some branch of advanced learning or science

Det finns många olika professionsteorier. Eftersom sociologen Andrew Abbott  i The
system of professions (1988) bland annat behandlar informationsprofessioner var hans
systemteori speciellt intressant. Lena Olsson har använt sig av Abbotts teorier när hon i
sin Sammanfattning i  Bibliotekarieyrket… (1991a), i Bibliotekarieyrkets framtida status
(1991b) och i sin avhandling Det datoriserade biblioteket  (1995), diskuterar
bibliotekariernas förutsättningar i informationssamhället.

Läsningen om professionsteorier ledde till en fördjupning i diskussionen om professioner
och semiprofessioner och om bibliotekarier tillhörde en profession eller en semiprofession.
Amitai Etzionis resonemang kring detta i The semi-professions and their organization…
(1969) har tagits upp av Maj Klasson i hennes avhandling Högskolebibliotek i
förändring…(1984) och av Johan Olaisen i hans artikel Bibliotekarer : profesjon eller
semiprofesjon? (1988). Amitai Etzioni behandlar kunskapsorganisation i sin bok Moderna
organisationer (1973) där han också behandlar det som kallas semiprofessionella (eller
halvprofessionella) organisationer. Avsnittet om kunskapsorganisation och
semiprofessionella organisationer visade sig vara den svenska översättningen av Etzionis
förord i The semiprofessions and their organization…(1969).

Eftersom denna något äldre litteratur ständigt hänvisade till bibliotekariers avsaknad av
teoretisk kunskapsbas, ville jag också använda mig av nyare material för att balansera
detta samt följa upp vad som skett sedan 1995, då Lena Olssons avhandling utkom.
Därför har jag också läst Staffan Lööfs redogörelse Education for librarianship in
Sweden…(1999) över den svenska bibliotekarieutbildningens utveckling från en
yrkesutbildning till en utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap

Bruzelius och Skärvad (2000, s. 20) definierar varför en kunskapsinriktad syn på
organisation är viktig så här:

Övergången till ett kunskapssamhälle innebär bland annat att arbetet i organisationer allt
mer gäller informationshantering och kunskapsarbete. Att samla in och sammanställa
information samt att utveckla och använda kunskap blir för allt fler organisationer en
avgörande faktor för effektivitet och långsiktig konkurrenskraft. Att organisera handlar i
kunskapssamhället allt mer om att organisera för att utveckla kunskap (dvs. att hela tiden
lära sig) och att skapa värde för kunder och andra intressenter med utgångspunkt i denna
kunskap.
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3.1 Andrew Abbotts professionsteori

Även om professionsteorierna är många, så är professionsforskarna överens om att en
profession är en yrkesgrupp med en speciell kompetens (Abbott 1988, s. 7). På basen av
sina fallstudier av bland annat bibliotekarier, menar Abbott i motsats till de flesta andra
professionsforskare att det är innehållet i arbetsuppgifterna som förändras och inte
strukturen på arbetet och att detta leder till konflikter mellan professionerna (ibid., s. 19).

Abbott (1988 ; Olsson 1991a, s. 57f) använder sig av en systemteori, där yrkesgrupper är
ordnade i ett system som är i obalans på grund av ständiga externa och interna
förändringar eller hot när det gäller kontrollen över verksamheten. Kontrollen är ett
resultat av teknisk eller praktisk kunskap. Det som skiljer en profession från ett yrke är
kontrollen av teoretisk kunskap.

Varje yrkesgrupp anser sig vara experter på att besitta teoretisk och praktisk kunskap om
lösningen på ett visst problem inom sitt verksamhetsområde (jurisdiktion).
Bibliotekariernas jurisdiktion är kunskapsorganisation, dvs. att skapa intellektuell tillgång
till information och sedan fysisk tillgång till dokument (Wilson 1983, s. 389; Olsson
1991b, s. 59). Jurisdiktionen kan vara total (till exempel läkaryrket) eller underordnad
(sjuksköterskeyrket) eller svag (bibliotekarieyrket). I en svag jurisdiktion identifieras
yrkesgruppen utifrån sin organisation, exempelvis folk- eller universitetsbibliotek. Rollen
är institutionsbunden och därmed mera osynlig (Abbott, 1988, s. 80; Olsson 1991b, s.
171).

När det gäller bibliotekarierna har det funnits interna konflikter mellan olika
bibliotekstyper och tidvis har arbetslösa akademiker med annan ämnesbakgrund försökt ta
sig in på informationsområdet. Ny teknologi, såsom mikrofilm och datorisering, är
exempel på en extern förändring medan konkurrens från andra ämnesspecialister är en
intern förändring, till exempel när databassökningar introducerades i Sverige och
ämnesspecialister såsom civilingenjörer och kemister utan erfarenhet av biblioteksarbete,
utförde sökningarna och benämndes dokumentalister (Olsson 1991b, s.. 65).

3.1.1 Andrew Abbotts fallstudie av informationsprofessionen

Enligt Abbott  (1988, s. 216f) finns det två typer av informationsspecialister, de som
främst arbetar med någon aspekt av kvalitativ information, till exempel bibliotekarier och
journalister samt de som huvudsakligen sysslar med någon typ av kvantitativ information,
exempelvis statistiker och systemanalytiker.

Abbott menar (1988, s. 218) att forskningsbibliotekarierna i USA i början av 1900-talet
fick specialisera sig på att ordna tillgång till material, eftersom deras användargrupper,
ämnesspecialiserade akademiker, starkt motsatte sig bibliotekariernas strävan att utbilda
sina användare. Dessa högskolebibliotekarier betraktades som den professionella eliten.
Utifrån min uppsats är det  därför intressant att bibliotekarierna nu återerövrat
undervisningsrollen och att den dessutom upptar en allt större del av deras
arbetsuppgifter.
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Bibliotekarier har ett konkurrensförhållande till sina användare eftersom de delvis delar
verksamhetsområde, men bibliotekarien innehar expertrollen endast när det gäller
organisationen av kunskapen. Dock är detta ingen sluten expertkunskap jämfört med
traditionella professioner, såsom läkare och advokater, eftersom vägledningen ska vara
tydlig och upprepningsbar (ibid., s. 173). Biblioteksanvändaren får hjälp att lära sig
söktekniken för att sedan själv kunna söka den information hon/han behöver. Det är
vanligen användaren som definierar problemet och sätter gränserna. Bibliotekarien
kontrollerar inte kunskapsinnehållet utan använder sig endast av verktygen för att hitta
kunskapen och sedan förmedla den.

3.2 Profession eller semiprofession?

Frågan om bibliotekarier tillhör en profession eller en semiprofession har debatterats
flitigt, bland annat av Johan Olaisen (1988) och Maj Klasson (1984). Semiprofessionerna
är halvspecialiserade (Klasson 1991, s. 40) och kallas därför i en del av litteraturen för
semiprofessioner (halvprofessioner). Dessa förmedlar snarare än producerar kunskap
(Etzioni 1969, s. xii; Etzioni 1973, s. 123).

Enligt Olaisen (1988, s. 67) är den viktigaste skillnaden mellan professioner och
semiprofessioner att professionerna har en systematiskt organiserad kunskapsbas som
bygger på forskning medan semiprofessionernas teoretiska kunskaper och tekniska
färdigheter är dåligt definierade och snarare konkreta än abstrakta (ibid., s. 63f). Etzioni
(1969, s. xiif; 1973, s. 123f) och Olaisen (1988, s. 63f) menar att semiprofessionerna
också kännetecknas av att deras utbildning är relativt kort, enligt Etzioni kortare än fem
år. Dessutom har semiprofessionerna allt större svårigheter att hävda monopol på sin
kunskap gentemot konkurrenter. Etzioni hävdar dessutom (1969, s. xv; 1973, s. 140) att
de flesta semiprofessioner med akademisk utbildning är kvinnodominerade. Fortfarande år
2001 stämmer detta in på till exempel bibliotekarier och sjuksköterskor. Professionerna
kännetecknas av ett större ansvarstagande och en större självständighet i arbetet. Ett
exempel på en professionell organisation där minst hälften av personalen är akademiker är
ett universitet. Skolans lägre stadier och sjukvårdspersonal hör däremot till typiska
semiprofessionella organisationer (Etzioni 1969, s. xiif; Etzioni 1973, s. 123 f).

Även Bruzelius och Skärvad (2000, s. 265) menar att en lång grundutbildning är ett
kriterium för medlemmarna i en professionell organisation förutom kontrollen av ett visst
kunskapsområde, ett internt normsystem, närheten till forskning, egen yrkesetik, särskilda
yrkessammanslutningar samt ett personligt ansvar för sina handlingar. Om man ser på
forskningsbibliotekarierna så behärskar de ett kunskapsområde (kunskapsorganisation),
det finns ett system av normer som reglerar arbetet och en närhet till forskning förutom en
yrkesetik där eget ansvar ingår. Såväl forskningsbibliotekarier som andra bibliotekarier
ingår även i olika yrkessammanslutningar. Grundutbildningen är dock fortfarande kortare
än de fem år som Etzioni sätter som en kriterium för en profession.

Inga Hellberg behandlar professionsteorier i sin avhandling (1978), där hon koncentrerar
sig på veterinärprofessionen. Hon skriver dock att bibliotekarier inte anses vara fullt
professionaliserade (1978 s. 31) med hänvisning till William J Goode, som bland annat
1969 (s. 267) menade att bibliotekarier hör till de yrken och semiprofessioner som aldrig
kommer att uppnå den kunskap som samhället kräver av en profession. Detta anser han
bero på avsaknaden av en biblioteksvetenskap och av forskning inom ämnesområdet
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(ibid., s. 286). Goode hävdar t.o.m (ibid., s. 297) att det inte finns någon anledning till att
bibliotekarien skulle få en mera självständig roll, eftersom han/hon kan utföra sitt arbete
alldeles utmärkt utan denna. Olaisen (1988, s. 67) däremot menar att den
litteraturgenomgång han gjort i ämnet visar att bibliotekarier borde kallas en
semiprofession med vissa förhoppningar om professionalisering. Till detta bidrar också att
det idag finns en biblioteks- och informationsvetenskap och forskning inom denna.

Även Lena Olsson (1991a, s. 64f) har påpekat avsaknaden av en formell, teoretisk
kunskapsbas och att det behövs influenser från exempelvis sociologisk forskning eller
informationsvetenskap. Hon hävdar att bibliotekariers kunskaper mestadels är
förtrogenhetskunskap, dvs. kunskaper förvärvade genom erfarenhet och att
påståendekunskapen, den teoretiska kunskapen, är bristfällig eftersom teoretiska
modeller, för till exempel användares informationsbehov saknas förutom att behovet av
forskning är stort (Olsson 1991b, s. 171).

Professionalisering definieras av Hellberg (1978, s. 45) såsom

… en yrkesgrupps organiserade strävan efter att förvärva och upprätthålla professionell
status, efter att förvärva och upprätthålla ett kunskaps- och yrkesmonopol.
Professionalisering kan således inte avgränsas tidsmässigt utan är en ständigt pågående
process.

Bibliotekarieutbildningen omvandlades 1993 till en utbildning på magisternivå inom
biblioteks- och informationsvetenskap (Lööf 1999, s. 27). Detta var resultatet av en
utredning som bland annat föreslog att utbildningen skulle bli mera akademisk,
internationaliserad och få en större tonvikt på huvudområdena inom biblioteks- och
informationsvetenskap (ibid., s 31). Den första professorsinstallationen skedde 1991 i
Göteborg vid Centrum för Biblioteks- och Informationsforskning. Från och med 1999 är
grund- och magisterutbildningen vid Högskolan i Borås en gemensam enhet tillsammans
med forskarutbildningen vid Göteborgs universitet (Högskolan i Borås : Forskning,
Internetkälla) Två nya forskningscentra har också uppstått vid Högskolan i Borås,
Centrum för kulturpolitisk forskning och Centrum för studier av IT ur ett
humanvetenskapligt perspektiv, ITH (Högskolan i Borås: Forskningsmiljöer,
Internetkälla) och flera nya professorer har installerats vid Bibliotekshögskolan.

Lena Olsson beskriver 1991 (1991a, s. 67 ) bibliotekarieyrkets utveckling i tre steg. Förr
kunde bibliotekarien besvara frågan från användaren tack vare sin kontroll över
bibliotekets samlingar. Dagens bibliotekarie söker information även från externa källor
med hjälp av tekniken och i framtiden söker användaren själv information via sin dator
och bibliotekarien agerar som lärare eller administrerar tekniken. De strategiska
valmöjligheter som finns för bibliotekarierna (i det hon 1991 kallar för framtiden) ser
enligt henne ut så här:
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Specialist

datafilproducent ämnesspecialist

                           Form                      Innehåll

systemdesigner       information
manager

 
Generalist

Fig. 1 Lena Olsson : Bibliotekarieyrkets framtida status. Ingår i Biblioteken och
framtiden, 1991, s. 68

Valet står i första hand mellan form och innehåll, där bibliotekarien å ena sidan som
datafilproducent eller systemdesigner använder tekniken som ett resultat eller en produkt.
Å andra sidan kan bibliotekarien som information manager (som Olsson 1995 på s. 235
kallar ”informationsadministratör”) eller ämnesspecialist skapa och behärska ett nytt
kunskapsinnehåll. Det andra valet står mellan att bli en generalist eller en specialist. Olsson
diskuterar i sin avhandling (ibid., s. 235) hur ämnesspecialisering skulle ha varit ett
naturligt sätt för bibliotekarier att uppnå en expertroll, men konstaterar att det är omöjligt
att bli mer än en ytlig expert inom ett fåtal ämnesområden. En naturligare utveckling, tror
Olsson (ibid., s. 237) är att eftersträva en högre generalistkompetens både när det gäller
form och innehåll, dvs. en framtida yrkesroll för bibliotekarien skulle vara som
informationsadministratör.

Även Lavagnino (Internetkälla) och Rice-Lively et al. (1997, s. 37) har funderat över
bibliotekarier som ämnesspecialister respektive generalister. Rice-Lively et al. anser att
deras undersökning visat att detta är en av de frågor som kräver fortsatt forskning och
Lavagnino anser att hybridbibliotekarier inte behöver vara ämnesspecialister inom sitt
område.

Användningen av elektroniska tidskrifter kräver både kunskaper om tekniken som en
produkt, men också kunskaper om hur man söker informationen för att vidareförmedla
den till användaren. Bibliotekarien behöver både veta hur tekniken fungerar eller varför
den inte fungerar för att kunna hjälpa användaren samtidigt som kunskapen om hur
informationen är organiserad är nödvändig. Samarbete och kommunikation med
användaren är förutsättningar och undervisning i sökteknik borde också bidra till att
befästa bibliotekariens expertroll när det gäller att organisera kunskap.

3.3 Tyst kunskap

Mycket av bibliotekariens kunskap är så kallad tyst kunskap, ett begrepp myntat av den
ungerske läkaren och kemiprofessorn Michael Polanyi (1891-1976). Allan Janik (1991 s.
107f) ser två innebörder i detta begrepp: ”det vi skulle kunna säga om vi ville, men som vi
antingen avstår ifrån eller aldrig kommer oss för att uttrycka i ord” (till exempel
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affärshemligheter), dvs. en kunskap baserad på kännedom eller förtrogenhet. Den andra
innebörden är en kunskap ”som på grund av sin natur är omöjlig att artikulera exakt”,
exempelvis konsten att laga mat. Man skulle kunna tro att det som är tyst känt inte kan
studeras vetenskapligt, men Polanyi betonar att vetenskaplig kunskap bygger på tyst
kunskap (ibid., s. 110).

Bertil Rolf har också behandlat tyst kunskap i sin bok Profession, tradition och tyst
kunskap och skriver där ( 1991, s. 28) att Polanyi menar att ”tyst kunskap är kunskap som
används som redskap för att vi ska kunna handla eller inhämta annan kunskap”. Det som
är speciellt intressant för min uppsats är att Polanyi anser att ”människan som använder ett
redskap identifierar redskapet med en del av sig själv och utvidgar därmed sin gräns mot
verkligheten” (ibid., s. 62). Jag ser datorn med bland annat de elektroniska tidskrifterna
som det redskap bibliotekarierna använder och vill därför återkomma till detta i
diskussionsdelen av uppsatsen.
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4. METOD

4.1 Val av metod

Valet av metod avgörs enligt Merriam (1994, s. 46f) bland annat av vilken typ av frågor
som ska ställas. Syftet med detta arbete är att uppnå en förståelse för hur arbetssättet
påverkats hos några forskningsbibliotekarier som arbetar med elektroniska tidskrifter.
Detta innebär frågor av typen  ”vem, vad, hur, varför, när och var” snarare än ”hur
mycket, hur många, hur ofta, i vilken grad”, vilket pekade mot en kvalitativ undersökning
(Nyberg 2000, s. 101).  Trost (1997, s. 15f) påpekar att en kvalitativ studie är rimlig när
det gäller att se ett mönster och att det viktiga är att mönstret hittats, inte hur många som
uppvisar det. Närheten till källan är också något som är typiskt för en kvalitativ
undersökning enligt Holme & Solvang (1997, s. 78f).

Därför var fallstudier den metod som först valdes för att åstadkomma en fördjupning i
ämnet. Eftersom jag sedan ville följa Hermeréns konfidentialitetskrav som ingår i hans
forskningsetiska principer (1996, s. 245) och som innebär att ”medverkande bör
tillförsäkras största möjliga konfidentialitet”, fick jag avstå från att i detalj beskriva de
organisationer där respondenterna hörde hemma samt deras arbetsuppgifter.
Undersökningen är då inte längre deskriptiv utan den använda metoden är snarare
kvalitativa intervjuer.

Det finns givetvis fördelar och nackdelar med samtliga metoder, men de fördelar jag
upplever med en kvalitativ undersökning med mitt syfte överväger eventuella nackdelar.
Jag upplevde att närheten till källan underlättade förståelsen av ämnet inklusive den tysta
kunskap som förmedlades och att intervjusituationen tillät en öppen dialog. Holme &
Solvang (1997, s. 80) betecknar en kvalitativ undersökning som flexibel, eftersom den
tillåter att t.ex. under en intervju förklara eventuella otydligheter i frågor, lägga till nya
frågor eller ändra på tänkta frågeställningar. Det är också lättare att fånga upp nyanser i
svaren och fördjupa sig i ämnet än vad som är möjligt vid en kvantitativ undersökning. Å
andra sidan är intervjusituationen en krävande situation (ibid., s. 105), eftersom den
fordrar tillit, öppenhet och uppmärksamhet.

Som stöd till frågeställningarna användes en så kallad fråge- eller intervjuguide, något som
Trost (1997, s. 47f) rekommenderar (Bilaga 1). Det är korta, konkreta stolpar avsedda att
hjälpa intervjuaren vid intervjutillfället. Trost föreslår att man inför en intervju listar
intressanta frågeområden och under intervjun ställer korta konkreta frågor och strävar
efter så långa, uttömmande svar som möjligt.

Den metodlitteratur som främst använts är Den kvalitativa forskningsintervjun av Steinar
Kvale (1997), Kvalitativa intervjuer av Jan Trost (1997) och Kvalitativa metoder för
vårdvetare (1997) av Karin Dahlberg.

4.2 Urval

Eftersom antalet bibliotek vid universitet eller högskolor med utbildning och forskning
inom medicin och/eller vård/omsorg visade sig vara så stort (23 st), behövde ett urval
göras för att kunna genomföra intervjuerna. Jag valde att utreda vilka av dessa
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forskningsbibliotek som hade utformat handlingsplaner eller riktlinjer som behandlade
arbetet med tidskrifter, inklusive elektroniska tidskrifter.

Målstyrning inom en verksamhet betyder att målen för en verksamhet måste definieras
liksom hur dessa ska uppnås, sedan ska resultaten utvärderas (Rövik 2000, s. 51). Detta
innebär att man måste tänka igenom utvecklingen inom olika delar av en verksamhet, sätta
upp delmål och kvalitetsmål och formulera dessa i någon typ av handlingsplan eller
riktlinjer. I förlängningen borde detta också leda till ett engagemang och en kunskap som
man gärna delar med sig av, exempelvis i en undersökning som denna. Kunskapen om att
ett forskningsbibliotek hade en dylik handlingsplan bidrog också till urvalet. Merriam
(1994, s. 62) kallar detta för ett kriterierelaterat urval, dvs. vissa kriterier måste uppfyllas
för att få delta i undersökningen.

Merriam tar också upp frågan om dokument som en typ av skriftlig källa (ibid., s. 117f). I
min egen undersökning har jag använt de utredningar jag fått ta del av som en bakgrund
till min förförståelse och förberedelse för intervjuerna. Däremot har jag inte hänvisat till
dem i texten på grund av det tidigare nämnda konfidentialitetskravet.

En förfrågan skickades ut via e-post till bibliotekscheferna vid dessa 23
forskningsbibliotek, e-postadresserna till samtliga fanns tillgängliga på respektive
biblioteks hemsidor. Jag skrev att jag arbetade på min magisteruppsats och därför ville
ställa två frågor som krävde korta svar, en anledning till att e-post valdes som ett lämpligt
sätt att samla in svaren:

1) ”Finns det en skriven handlingsplan eller skrivna riktlinjer för arbetet med elektroniska
tidskrifter vid Ditt bibliotek”

och

2) ”Om svaret på fråga 1 är ja, skulle jag kunna få namnet på den bibliotekarie jag kan
kontakta för ytterligare information och eventuell intervju?”.

Svaren, även nekande svar på första frågan, önskades inom samma vecka. Inom den
veckan erhölls åtta svar, varav ett var en bekräftelse på den tidigare kunskapen om en
befintlig handlingsplan vid ett bibliotek. Ett svar innehöll länkar till en utredning som
gjorts inom området samt namnen på två kontaktpersoner. En vecka senare skickades en
påminnelse till dem som ännu inte hade svarat, vilket gav ytterligare fem svar. Ett
bibliotek meddelade då att de precis höll på att utarbeta riktlinjer för tidskrifter, inklusive
elektroniska tidskrifter, och bad mig återkomma några veckor senare. När jag återkom
fick jag dock veta att materialet betraktades som en intern utredning som inte var så
intressant att sprida och att utredningen inte heller direkt berörde handlingsplaner eller
riktlinjer för elektroniska tidskrifter. Planerna på denna intervju inställdes därför. Däremot
kontaktades bibliotekarierna (totalt 3 st) på de två bibliotek som uppgivit att de hade en
handlingsplan respektive att de utrett hur de skulle arbeta med elektroniska tidskrifter. De
informerades om syftet med min undersökning och samtyckte frivilligt till att delta. På
samma sätt avtalades en tredje intervju med ytterligare en bibliotekarie på ett bibliotek
som bedrivit ett större projekt med elektroniska tidskrifter.
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Dessa tre bibliotek representerar högskolor och universitet av olika storlek som har
arbetat fram olika typer av skriftliga dokument som ett resultat av utredningar eller
projekt när det gäller elektroniska tidskrifter, vilket visar på den variation som urvalet bör
innehålla enligt Trost (1997, s. 105f). Holme & Solvang (1997, s. 101) betonar att
statistisk generalisering och representativitet inte är väsentligast när det gäller kvalitativa
metoder utan att det viktigaste är att öka informationen om det man studerar. Detta
betyder att urvalet inte är slumpmässigt utan att det görs utifrån vissa kriterier. Överfört
till min undersökning betyder detta att jag valt bibliotek som aktivt utarbetat en
handlingsplan, drivit ett större projekt eller genomfört en större utredning och att
intervjupersonerna besitter stor kunskap om ämnet baserad på deras erfarenheter och
deras engagemang. Det betyder också att de synpunkter som framkommer i min
undersökning inte är representativa för alla svenska forskningsbibliotekarier utan endast är
giltiga för dem jag intervjuat. Det är deras personliga åsikter och inga generella slutsatser.

 4.3 Genomförande

I samtliga fall genomfördes intervjuerna på respektive bibliotek. I den första intervjun
deltog två personer, eftersom detta var lämpligast av praktiska skäl i stället för att göra två
olika intervjuer på samma bibliotek, vilket jag och de intervjuade bibliotekarierna
(hädanefter kallade ”respondenter”) var överens om. Bandspelare användes vid samtliga
intervjuer efter samtycke från respondenterna, vilket gjorde att det var möjligt att
renskriva intervjuerna ordagrannt efter att de genomförts. Banden och de renskrivna
intervjuerna förvaras hos mig.

Under intervjuerna användes de tidigare nämnda fyra frågeställningarna, men även en
intervjuguide (Bilaga 1) som konstruerats i förväg. Den baserade sig på de arbetsuppgifter
som återkom i litteraturen då arbetet med tryckta respektive elektroniska tidskrifter
jämfördes. En testperson med mångårig erfarenhet av arbete med elektroniska tidskrifter
bidrog med ytterligare synpunkter på intervjuguiden, som var till stor hjälp för att
konkretisera frågorna.

Samtliga intervjuer inleddes med att jag presenterade mig själv, min yrkesbakgrund och
syftet med min uppsats enligt Hermeréns öppenhetskrav (1996, s. 242f) och informerade
om att det som sades under intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Därefter ombads
respondenterna att presentera sig själva och sin yrkesbakgrund, sin organisation och sin
roll i den jämte sina arbetsuppgifter. Vid intervjuns slut utlovades respondenterna
möjlighet att ta del av de avsnitt de medverkat till innan uppsatsen skulle tas upp på ett
slutseminarium.

När resultatdelen färdigställts, skickades den till respondenterna med e-post tillsammans
med en begäran om kommentarer till eventuella felaktigheter och oklarheter. Detta
resulterade i enstaka kommentarer och förtydliganden av min text. Under de fyra månader
som passerat sedan intervjuerna gjordes hade en del utveckling skett. Förändringarna är
givetvis intressanta i sig, men påverkar bilden av situationen när intervjuerna gjordes och
har därför inte medtagits.



37

4.4 Etiska överväganden

Respondenterna var fyra bibliotekarier vid tre olika svenska forskningsbibliotek som
antingen bedrivit ett större projekt, genomfört en omfattande utredning om elektroniska
tidskrifter eller skapat riktlinjer för arbetet med elektroniska tidskrifter vid sina respektive
bibliotek. Dessa initiativ och de erfarenheter man skaffat sig var intressanta och
respondenterna ville dela med sig av dem till andra bibliotek. Därför ansåg samtliga
respondenter att såväl deras organisation, namn som befattning på respektive bibliotek
kunde nämnas i klartext i uppsatsen. Detta strider dock mot Hermeréns
konfidentialitetskrav formulerade i hans forskningsetiska principer (1996, s. 245). Därför
beslöt jag efter övervägande att inte ta med uppgifterna i min uppsats, vilket betyder att
respondenterna kallas X, Y och Z. Dessutom betyder detta att jag inte tar med uppgifter
om organisation eller arbetsuppgifter som kan medverka till att respondenterna eller deras
bibliotek kan identifieras.

4.5 Bearbetning

Enligt Dahlberg (1997, s. 109f) finns det tre faser av databearbetning: den bekantgörande
fasen, den analyserande fasen och beskrivningen av analysresultaten. Efter att ha renskrivit
intervjuerna från banden läser man under den första fasen mycket noggrannt igenom
texten många gånger för att förstå helheten. Sedan övergår man till att titta på likheter och
skillnader i texten och småningom till att sammanställa tolkningar av dessa för att beskriva
denna information för omvärlden.

Jag har upprepade gånger läst igenom de renskrivna intervjuerna och sedan sökt likheter
och skillnader mellan intervjuerna när det gäller de arbetsuppgifter som berör elektroniska
tidskrifter. Sedan har resultaten sammanställts under de rubriker jag använt i
intervjuguiden och sammanfattats utifrån de frågeställningar jag använt i intervjuerna.
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5. RESULTAT

5.1 Redovisning efter arbetsuppgifter

Frågeställningarna handlade om hur elektroniska tidskrifter påverkat arbetssättet hos ett
antal forskningsbibliotekarier. Som stöd vid intervjuerna användes en intervjuguide
(Bilaga 1) som konkretiserade de arbetsuppgifter som enligt litteraturgenomgången
påverkats mest av elektroniska tidskrifter. Huruvida elektroniska och tryckta tidskrifter
hanteras av samma personer på ett bibliotek eller inte och om de finansieras genom
samma budget eller inte är intressant att se som en bakgrund. Resultaten redovisas utifrån
de rubriker som använts i intervjuguiden och sammanfattas sedan i de frågeställningar som
användes vid intervjuerna. Arbetsuppgifterna är följande:

- förvärv och uppsägningar av tidskrifter
- katalogisering av tidskrifter
- arkivering av tidskrifter
- interna kopiebeställningar och fjärrlån
- undervisning och marknadsföring beträffande tidskrifter
- statistik över tidskrifter

De forskningsbibliotek där mina intervjuer genomförts benämns bibliotek X, där jag
intervjuade två respondenter vid samma tillfälle samt bibliotek Y och bibliotek Z. Två av
biblioteken är större universitetsbibliotek och ett bibliotek är ett medelstort
högskolebibliotek.

5.1.1 Organisation och budget

På ett forskningsbibliotek kan tryckta och elektroniska tidskrifter antingen hanteras
tillsammans inom bibliotekets organisation eller så har det skapats en egen organisation
för hanteringen av elektroniska media inklusive elektroniska tidskrifter. Bibliotek X har en
grupp som hanterar både tryckta och elektroniska tidskrifter. Tidskriftskontot är uppdelat
på tryckta respektive elektroniska tidskrifter inom varje biblioteksenhet. Endast en av
enheterna har en uppdelning av arbetet med tryckta respektive elektroniska tidskrifter.

Bibliotek Y hanterar elektroniska tidskrifter inom ramen för den nuvarande organisationen
och målet är att integrera de elektroniska resurserna i beståndet.

… om man vill ha en tidskrift så är det på grund av innehållet och inte formen.

Bibliotekets mediabudget omfattar även elektroniska media och hittills har de elektroniska
tidskrifterna hört till databaserna i denna budget men detta kommer att läggas om, så att
tidskrifter, både elektroniska och tryckta, hamnar under tidskriftsbudgeten men uppdelat
på tryckta och elektroniska tidskrifter.

Bibliotek Z hanterar tryckta och elektroniska tidskrifter inom samma organisation, men
bokför tryckta tidskrifter för sig och har en separat post för databaser och elektroniska
media.
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5.1.2 Förvärv och uppsägningar

Samtliga tre bibliotek där intervjuerna genomfördes fick tillgång till den allra största
andelen av sina elektroniska tidskrifter via Bibsams centrala avtal. Enligt bibliotek X gäller
likvärdiga urvalskriterier för elektroniska tidskrifter som för de tryckta, dvs. de ska hålla
vetenskaplig kvalitet. Det nya är att licenser och avtal måste granskas innan man beslutar
sig för prenumeration på en elektronisk tidskrift, vilket troligen blir lättare när man vant
sig vid den juridiska terminologin och avtalstexterna. När det gäller förnyelser och
uppsägningar av tidskriftsprenumerationer, finns det en osäkerhet från institutionerna som
sagt upp en del tryckta titlar, men vill försäkra sig om att det är något som också
fortsättningsvis kommer att erbjudas elektroniskt. Antalet dubletter av tryckta titlar, som i
en inventering visade sig vara färre än man trott från början, har minskat ytterligare och
institutionerna har blivit mer uppmärksamma på att det räcker med ett exemplar, däremot
är man inte lika medveten om att tillgången till en elektronisk tidskrift ofta förutsätter en
prenumeration på den tryckta versionen.

Bibliotek X tycker också att att kontakten med tidskriftsagenten förändrats. De tycker att
de nu har ungefär samma kompetens som agenten när det gäller elektroniska media och
därför kan ställa lite högre krav. Biblioteket är trots allt beroende av att agenten är
inkopplad i de flesta fall och därför förutsätter man att agentens rutiner och administrativa
system ska anpassas bättre till den elektroniska världen om man ska fortsätta använda sig
av deras tjänster.

De serverar oss helt enkelt inte lika bra med informationen om det elektroniska, både vad
som gäller det som finns, hur man ska bete sig för att få tillgång och vad det kostar, allt
sån´t får man ta reda på själv i stor utsträckning. Det är mycket arbete kring detta…

Bibliotek X tycker att förvärvet breddats så att flera än den som hanterar tidskrifter är
involverade. Detta överensstämmer med Duranceaus undersökning (Internetkälla). Det
har gjorts ett försök att sluta ankomstregistrera tidskrifter som ingår i de nationella
avtalen och som finns även i tryckt form, eftersom agenten till viss del sköter detta via en
konsoliderad service till biblioteket. När intervjun gjordes var det osäkert hur försöket
skulle falla ut.

Bibliotek Y har elektroniska tidskrifter främst genom Bibsams avtal samt en del tryckta
prenumerationer där elektronisk version ingår. Tack vare paketlösningarna har biblioteket
tillgång till en stor mängd elektroniska titlar, trots att de bara prenumererar på ett mindre
antal av dessa tidskrifter i tryckt form. Ett 15-tal tryckta prenumerationer med elektronisk
tillgång har sagts upp och det finns planer på att utnyttja användarstatistiken för år 2000
för att se över beståndet.

Bibliotek Z anser att det finns två skolor inom biblioteksvärlden när det gäller frågan om
urval, en som tycker att paketlösningar fungerar mycket bra och en annan som tycker att
man ska fortsätta göra ett urval. De kommersiella tidskriftsförlagen har valt att erbjuda
paketlösningar för att stötta de titlar som annars inte skulle ha så många prenumeranter
och samtidigt ges biblioteken mindre utrymme att välja titlar från mindre förlag som
kanske har en bättre prispolitik för biblioteken. Frågan är om biblioteken ska vara den
instans som erbjuder kvalitetsmässigt sämre litteratur på nätet, för mindre erfarna forskare
och studenter kan detta vara vanskligt. Bibliotek Z tycker att det är bibliotekens roll att
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samarbeta med forskarna för att informera dem om vilka enorma kostnader som är
involverade i det nuvarande publiceringssystemet.

De förändrade rollerna för agenter och förlag berörs också av bibliotek Z, som menar att
många förlag vill spela agenternas roll. En del förlag accepterar inte att agenterna agerar
som förhandlare utan de vill förhandla direkt med kunden. Det blir också väldigt
tidsödande för bibliotekarierna att göra agentens jobb, kolla upp vilka titlar som finns från
ett visst förlag och sköta kontakterna direkt med förlaget. Förlagen har ingen vana vid
denna typ av kundkontakter och de har inte tillräckligt med personal för att hantera det.

Bibliotek Z tycker inte att tiden ännu är mogen att helt gå över till elektroniska tidskrifter.
En del titlar har sagts upp på grund av besparingar, men när det gäller nya
prenumerationer tas de om möjligt endast upp i elektronisk form. Man tycker att det är
synd att biblioteken inte tidigt gjorde sig av med tryckta prenumerationer i större mängd
för att undvika den situation som nu uppstått med att licenserna till de elektroniska
versionerna är kopplade till den tryckta tidskriften.

5.1.3 Katalogisering

När det gäller katalogisering av de elektroniska tidskrifterna, så har det länge funnits
förväntningar på att Libris skulle lägga in de tidskrifter som fanns med i de centrala
avtalen, så att Bibsam-biblioteken skulle kunna ladda över dem till sina respektive
bibliotekskataloger. Just nu utreds detta av Libris. Tidsmässigt är det en krävande uppgift
för bibliotekarier att kolla att webbadresser är uppdaterade etc. Förespråkarna för två
olika poster för tryckt respektive elektronisk tidskrift menar att dessa är två helt olika
versioner, som allt mera kommer att avlägsna sig från varandra.

Bibliotek X har en tidskriftsdatabas på webben med möjlighet att söka de elektroniska
tidskrifterna både alfabetiskt och ämnesmässigt. Några enheter har dessutom egna
databaser som innehåller information om både tryckta och elektroniska tidskrifter. Man
håller på att integrera dessa olika databaser och utveckla en ny gemensam
tidskriftsdatabas.

Bibliotek Y har avvaktat med katalogiseringen och hoppats kunna bulkimportera poster
från Libris. Dock har de titlar som finns i både tryckt och elektronisk form katalogiserats,
oftast i samma bibliografiska post beroende på ISSN-nummer. Dessutom finns det en
tidskriftsdatabas på webben som omfattar både elektroniska och tryckta titlar.

Bibliotek Z har också satsat på en alfabetisk tidskriftslista på webben, som visar om en
viss titel finns i tryckt eller elektronisk form eller både och.

5.1.4 Arkivering

Bibsams centrala avtal förutsätter ”arkivtillgång i någon form när avtalet upphör”
(Bibsam, Avtalslathund, Internetkälla). Bibliotek Y har erfarenheter av cd-skivor som ett
förlag skickat och som de kände sig osäkra på hur de skulle hantera. Vid en uppsägning
av ett förlags titlar utlovades arkivtillgång, men det var mycket osäkert i vilken form det
skulle bli och slutade med att det inte blev någon arkivtillgång överhuvudtaget.
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Bibliotek Z påpekar att arkivering av den tryckta utgåvan inte kommer att vara tillräcklig,
eftersom den elektroniska utgåvan kommer att innehålla material som inte finns i den
tryckta versionen, till exempel kommentarer som läggs in löpande.

Man kan inte räkna med att om man arkiverar det tryckta, så är det identiskt med det
elektroniska.

Ett annat problem med arkiveringen, enligt bibliotek Z, är de olika elektroniska
versionerna och vilken/vilka av dem som ska arkiveras, samtliga versioner eller bara den
offentliga slutversionen?

5.1.5 Interna kopiebeställningar och fjärrlån

Bibliotek X har märkt en nedgång när det gäller kopiebeställningar, eftersom användarna
själva nu kan plocka ner en del artiklar från nätet. De centrala avtalen tillåter i de allra
flesta fall fjärrlån endast till andra offentligt finansierade bibliotek, men bibliotek Y menar
att det än så länge inte är något problem att förmedla kopior även till andra bibliotek
eftersom de tryckta versionerna fortfarande finns kvar. Fjärrlånen har givetvis påverkats
mycket av utbudet av elektroniska tidskrifter, men spontant vill bibliotek Y inte påstå att
mängden beställningar minskat. Anledningen kan vara att de endast har tillgång till en
mindre del av alla elektroniska tidskrifter som finns.

Bibliotek Z har avvaktat med omfattande uppsägningar på sina tryckta tidskrifter, mycket
på grund av begränsningarna när det gäller fjärrlån. Förhoppningen är dock att
småningom genom uppsägningar kunna spara väldigt mycket arbetsuppgifter med att
plocka fram ur hyllorna, kopiera, sätta tillbaka etc.

5.1.6 Undervisning och marknadsföring

Samtliga bibliotek i undersökningen betonar vikten av information och utbildning till såväl
användare som personal och det månas mycket om en dialog med användaren.

Informationen och marknadsföringen är en stor bit som vi måste göra. Vi måste vänja dem
[användarna; min anm.], visa på fördelar och nackdelar, de måste kunna ta ställning. De
[elektroniska tidskrifterna; min anm.] kostar ju oss mycket pengar, så vi vill ju absolut att de
ska användas.

a) Undervisning av användarna

Det kändes väl att det fanns ett informationsbehov trots allt, det var en ny sak som dök upp
och vi vill ju gärna att det ska användas så mycket som möjligt när vi nu skaffat oss detta.
Då är det klart att vi också vill informera om hur man ska eller kan bete sig.

Bibliotek X har regelbundet sedan några terminer speciella visningar av elektroniska
tidskrifter samt besöker institutionerna för att visa just detta både för enstaka användare
och grupper av användare. Dessutom ingår ett moment med elektroniska tidskrifter i den
vanliga biblioteksundervisningen.

Bibliotek Y har haft funderingar på undervisning enbart om elektroniska tidskrifter, men i
dagsläget ingår detta som ett moment i den vanliga biblioteksundervisningen om olika
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informationskällor. Varje enskild institutions behov avgör hur undervisningen är
uppbyggd.

Bibliotek Z har inte heller separat undervisning om elektroniska tidskrifter utan det ingår i
all vanlig biblioteksundervisning. Även bibliotek Z arbetar uppsökande gentemot
institutionerna och informerar då om hur de elektroniska tidskrifterna ska användas.

b) Undervisning av/information till bibliotekspersonalen

Alla kan ju inte vara specialister på allting, men man måste ha ett hyfsat hum…

Bibliotek X har regelbundet ett par gånger per termin undervisning eller information för
personalen så att alla ska känna sig insatta i vad som är på gång, eftersom alla har pass i
informationsdisken och måste kunna besvara frågor och åtminstone i någon mån visa
användarna. Troligen tycker de flesta att det både tekniskt och praktiskt fungerar bättre
idag med de elektroniska tidskrifterna än vad det gjorde bara för ett år sedan.

På bibliotek Y är det främst bibliotekarierna, som alla arbetar i informationsdisken, som
hittills fått information om elektroniska tidskrifter.5  Bibliotek Z prioriterar
internutbildningen till all personal om utvecklingen.

Man får en mer gemensam vision och klarare definitioner av sin egen roll… det är vi som
är experterna här, det finns egentligen ingen annan än vi som har detta samlade grepp på
det här mycket komplicerade området.

c) Marknadsföring

Förutom att undervisa och informera om sina elektroniska tidskrifter är ett annat sätt att
marknadsföra dem att lyfta fram dem på sin hemsida vid en omarbetning av denna.
Bibliotek Y märkte att detta genast ökade användningen märkbart. Ett annat sätt som
bibliotek Y använder är att e-posta nyheter till institutionerna och medverka på
institutionernas möten. Bibliotek Y känner dock att marknadsföringen är något som
behöver satsas på ytterligare.

Följande citat illustrerar samarbetet med andra yrkeskategorier och dess positiva effekter:

Den här killen som har gått och gjort installationerna har mycket vänligt gjort reklam: ”Nu
ska ni ta kontakt med biblioteket och så kan de komma och visa”. Han har varit en riktig
ambassadör för vår verksamhet, kan vi säga.

5.1.7 Statistik

Statistik över användningen av de elektroniska tidskrifter som ingår i de centrala avtalen
levereras ibland via Bibsam och ibland direkt från förlaget. Bibliotek X använder statistik
på servernivå över hur många gånger vissa tidskriftssidor använts, men saknar statistik på
titelnivå som skulle göra siffrorna mera användbara. Man upplever att förlagen inte vill
släppa till statistik på titelnivå, vilket dock Bibsam har med bland sina krav till förlagen.

                                                       
5 I dagsläget har även assistenterna fått en egen genomgång av elektroniska tidskrifter och webbresurser
förutom att de får fortlöpande information på möten.
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Bibliotek Y upplever att de lättare ser hur de elektroniska titlarna används jämfört med de
tryckta tidskrifterna, där det skulle behövas en större användarundersökning för att få
reda på detta. De får Bibsam-statistik över en del titlar på titelnivå, men
statistikmöjligheterna varierar mellan förlagen. Eftersom de centrala avtalen är
paketlösningar är det ändå inte så lätt att använda statistiken som beslutsunderlag för
enstaka nya prenumerationer eller uppsägningar.

Bibliotek Z anser att det finns mycket kvar att önska när det gäller statistiken för
elektroniska tidskrifter, den nuvarande är väldigt ytlig. Med användarstatistik på titelnivå
finns det en risk att förlagen kan börja debitera biblioteken per användning och få ut ännu
mera pengar på sina elektroniska tidskrifter. Förlagen behöver ju egentligen inte vara
rädda för uppsägningar om de lämnar statistik på titelnivå över användningen på grund av
att paketlösningarna förhindrar ett större antal uppsägningar. Däremot är det viktigt att
minnas att det är kvalitet och inte kvantitet som ska styra vilka titlar som biblioteket
prenumererar på. Forskare inom mindre, men mycket intressanta ämnesområden, kan
använda tidskrifter som är nödvändiga för deras forskning, men som inte ger något större
utslag i statistiken.

5.2 Sammanfattning av resultaten

…det är ju en nyckelverksamhet som vi bedriver, nämligen att se till att den forskning som
bedrivs på våra universitet har den högsta kvaliteten och detta innebär att de måste ha
tillgång till högkvalitativ information och vi är de som kan hjälpa dem att orientera sig i
mängden, vi är de som kan se till att de får access till den [högkvalitativa informationen;
min anm.]…

Till en början var det inte helt lätt att direkt peka på vad som förändrats, men alla var
överens om att förändringar skett. Det centrala i intervjuerna är en önskan om samordning
och integrering av resurser och en dialog med användarna.

Vi vill ju ha en så bred dialog som möjligt på alla områden, från  hur lättillgängligt det är
att använda sig utav gränssnittet till ”Varför får jag ingen utskrift?”  Vi är till för precis allt
och slussar vidare i organisationen det som vi inte kan hantera.

Resultaten överensstämmer väl med de områden som Creth (Internetkälla) menar att
bibliotekarierna bör satsa på: användarundervisning, att skapa, organisera och integrera
information och strukturera nätverksresurser. Även dialogen med användaren betonas ofta
i litteraturen, bland annat av Rice-Lively et al. (1997). Resultaten överensstämmer också
med Månsbys (1997) undersökning, där somliga respondenter tyckte att
bibliotekarierollen blir mer pedagogisk och andra tyckte att utvecklingen går från en
allmän inriktning mot en mer specialiserad och professionell spjutspetsroll. Dessutom är
samarbetet mellan IT-tekniker och bibliotekarier, som Lavagninos undersökning (1999)
fokuserade på, betydelsefullt även på de forskningsbibliotek som min undersökning
omfattar.

Min undersökning visar liksom Duranceaus (Internetkälla) att fler personer är involverade
i arbetet med de elektroniska tidskrifterna än i arbetet med de tryckta versionerna förutom
att det krävs viss juridisk och teknisk kompetens. Det är viktigt att bibliotekariernas
kompetens tas tillvara när det gäller urvalsprocessen så att kvaliteten på tidskrifterna
bibehålls. Paketlösningarna motverkar till viss del urvalsprocessen liksom även
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möjligheterna till uppsägningar, eftersom biblioteken då får tillgång till samtliga titlar som
erbjuds från ett visst förlag.

5.2.1 Skillnader i arbetet med elektroniska respektive tryckta tidskrifter

Kontakterna med förlagen och tidskriftsagenterna har förändrats och bibliotek X tycker
inte att de får lika bra service när det gäller det elektroniska utbudet som när det gäller
tryckta tidskrifter utan de får själv lägga ner mycket tid på detta. De känner sig
frustrerade, eftersom de till viss del är beroende av den hjälp som de inte får. Många
förlag vill inte att det är agenterna som sköter förhandlingarna utan de vill förhandla direkt
med biblioteken, vilket blir mycket tidskrävande för bibliotekarierna som skulle behöva
använda den tiden till t.ex. marknadsföring eller undervisning.  Bibliotek Y och Z känner
också en viss oro när det gäller arkiveringen och över vilken typ av medium och i vilken
version förlagen kommer att erbjuda äldre tidskriftsårgångar.

Bibliotek X tycker sig ha märkt en nedgång när det gäller kopiebeställningar, eftersom
användarna nu kan plocka ner en del artiklar från nätet. Beträffande de elektroniska titlar
som har statistik på titelnivå har en ökad användning noterats. De tycker också att de
måste vara väldigt aktiva själva för att sammanställa den statistik de kan få fram, eftersom
den ligger dold i administrativa system med lösenord. Bibliotek Y tycker spontant inte att
fjärrlånen minskat och tror att en av anledningarna kan vara att biblioteket bara har
tillgång till en del av alla elektroniska titlar som finns. Bibliotek Z tror att det behövs ett
separat avtal för att kunna lösa frågan med fjärrlån till icke offentligt finansierade
bibliotek.

5.2.2 Arbetsuppgifter som tillkommit på grund av de elektroniska
tidskrifterna

Man har fått flera arbetsuppgifter eftersom förlagen inte kan sluta med sin
pappersproduktion, man har både och i stället för antingen eller.

Bibliotek X tycker att det som tillkommit bland annat är granskningen av licenser och
avtal för att bygga upp en kompetens när det gäller förvärv av elektroniska titlar, vilket är
ett tidskrävande arbetsmoment som kräver stor noggrannhet. Dessutom ska informationen
om vilka krav som ställs vidareförmedlas till kolleger inom organisationen. Förvärvsdelen
har alltså breddats. Bibliotek Y tycker också att de behöver mera kunskap när det gäller
upphandling av elektroniska tidskrifter och bibliotek Z tycker att biblioteken måste ta
ställning till om paketlösningar är en bra idé eller om det är bibliotekens uppgift att
fortsätta göra ett kvalitativt urval. Detta är viktigt att diskutera med forskarna för att de
ska förstå bibliotekens roll när det gäller att tillhandahålla elektronisk information. Liksom
de övriga respondenterna, tycker bibliotek Z att kraven på utökad juridisk kompetens och
en bättre överblick över marknaden är något som tillkommit för bibliotekarierna.

De elektroniska tidskrifterna har resulterat i en ökad uppsökande verksamhet på bibliotek
X, som går ut och informerar bland annat om tillgången till elektroniska tidskrifter,
referenshanteringsprogram etc. Biblioteket har också satsat på annan regelbunden
information i muntlig och skriftlig form om de elektroniska tidskrifterna till sina
användare. Biblioteken Y och Z har än så länge information om elektroniska tidskrifter
som ett moment i den vanliga biblioteksundervisningen och de bedriver också uppsökande
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verksamhet. Från olika databaser länkas det numera till olika fulltextdokument, vilket ökar
användningen av tidskrifterna, påpekar bibliotek Y. Bibliotek Y tycker att de hade kunnat
göra mycket mer än de gjort, gått ut mycket mer om de haft tid att prioritera detta. De
märkte av statistiken på användningen av databaser, inkl. elektroniska tidskrifter, att
användningen sköt i höjden när hemsidan gjordes om så att tidskrifterna framträdde
mycket tydligare.

Samtliga bibliotek tycker att de numera ofta får ställa upp med teknisk kompetens
beträffande servrar, skrivare och pdf-läsare och de har dessutom utvecklat ett nära
samarbete med sina IT-tekniker.

Vi kan faktiskt gå ut med handpåläggning och hjälpa dem [användarna; min anm.] när vi
är ute, hjälpa dem att installera en pdf-läsare och berätta att man måste uppdatera sin
vanliga webbläsare och sådana saker. Det är sån´t vi inte gjorde tidigare…

Dessutom har samtliga intervjuade bibliotek utarbetat tidskriftsdatabaser på webben.
Bibliotek Y undrar om biblioteken inte är på väg mot ett slags ”learning resource centers”
med boksamlingar, många datorer och helpdesk med både bibliotekarier och teknisk
personal.

De kraftigt ökande tidskriftskostnaderna samt möjligheten till elektronisk tillgång har gett
upphov till en översyn av antalet dubletter på bibliotek X. Denna visade att det inte fanns
så många dubletter som befarats, men många institutioner har efter att ha blivit
informerade om tillgången till den elektroniska versionen sagt upp prenumerationer på en
del av sina tryckta titlar. Från bibliotekets sida har man varit noga med att informera om
att avtalen är tidsbegränsade så att institutionerna ska vara medvetna om detta när de ska
ta ställning till eventuella prenumerationsförnyelser. Bibliotek Y planerar en noggrannare
översyn 2001 över sitt tidskriftsbestånd och tycker att de får ett visst beslutsunderlag från
statistiken för de elektroniska tidskrifterna. På bibliotek Z startas nytillkomna titlar endast
i elektronisk form om möjligt för att undvika en koppling till en tryckt version.

5.2.3 Arbetsuppgifter som fallit bort på grund av de elektroniska
tidskrifterna

Jag tror fortfarande att vi är inne i den här övergångsperioden på något sätt, det har inte
slagit igenom helt klart så att man släppt det tryckta… Det dröjer,det går inte så fort…

Bibliotek X testar att inte ankomstregistrera de tryckta tidskrifter som ingår i de nationella
avtalen, eftersom agenten erbjuder en service där dessa ankomstregistreras. Det är osäkert
hur detta faller ut då tidskrifterna anländer blandade i en kartong med både titlar som finns
elektroniskt och enbart i tryckt form och då krävs ändå en arbetsinsats. De planerar också
att sluta cirkulera tidskrifter  inom den egna organisationen, främst bibliotekstidskrifter,
när biblioteket fått en utbyggd ”table of contents”-service, dvs. innehållsförteckningar ur
nyutkomna nummer i sin e-post. Bibliotek Y tycker att de fortfarande har samma
arbetsuppgifter kvar, eftersom de inte sagt upp så många tryckta titlar. Dock medger de
att ankomstregistrering av de tryckta tidskrifterna inte skulle behövas på samma sätt
längre. Bibliotek Z tror att de kommer att spara många arbetsmoment, till exempel
framplockning ur hyllor, kopiering och placering tillbaka in i hyllan när fler tryckta titlar
sagts upp.
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5.2.4 Hur har bibliotekarierollen påverkats av arbetet med de
elektroniska tidskrifterna?

Informationsarbetet har ju blivit mycket annorlunda egentligen med mängden av databaser,
elektroniska tidskrifter, webbresurser. Det är ju en annan bit att bygga upp, ämnesresurser,
webblänkar osv…Vi får heller inte glömma alla våra tryckta [resurser; min anm.]!

… hela detta med tillvänjningen som bibliotekarierna tidigt hade gentemot den så kallade
IT-världen, vi blev något slags informatörer och organiserade och ordnade tidigt mycket av
det här elektroniska…

Bibliotek X är osäkra på om det är just de elektroniska tidskrifterna som lett till en
förändrad bibliotekarieroll. Användarutbildning har funnits i många år och de elektroniska
tidskrifterna är ett nytt moment i undervisningen, men man tycker inte att undervisningen i
sig själv egentligen har ökat. Undervisningen och informationen till  personalen är viktig
och det är absolut nödvändigt att alla är insatta.

Bibliotek Y tycker att de som arbetar med fjärrlån, utbildning, bestånd och inköp fått ett
tätare samarbete, även om det inte är helt klart att det just är de elektroniska tidskrifterna
som åstadkommit detta.

Bibliotek Z tycker att det är viktigt att också bevaka bibliotekens roll jämfört med olika
portaler som erbjuder elektroniska tidskrifter och att försöka förändra bilden av
bibliotekarien som någon som är bunden till tryckt papper som står i hyllan, något som är
mycket svårt.

Resultaten från min undersökning visar på några nya och några förändrade uppgifter i
bibliotekariernas arbetssätt som kan tolkas som ett resultat av arbetet med elektroniska
tidskrifter. Några exempel på uppgifter som tillkommit är kontakter med förlagen
beträffande licensavtal för elektronisk tillgång, att hjälpa biblioteksanvändare lösa tekniska
problem med datorer som krånglar och olika projekt som föranletts av de elektroniska
tidskrifterna. Användarundervisning och att göra information sökbar, exempelvis genom
katalogisering, är arbetsuppgifter som ökat i omfattning eller ändrat form. Dessa roller
som kommer att diskuteras ytterligare i nästa kapitel är, utan någon speciell rangordning:
bibliotekarien som förhandlare, bibliotekarien som informationsarkitekt, bibliotekarien
som pedagog, bibliotekarien som IT-specialist och bibliotekarien som projektledare.
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6. DISKUSSION

6.1 Om undersökningen

Från början var undersökningen tänkt som fallstudier genomförda med hjälp av kvalitativa
intervjuer. En fallstudie är deskriptiv och ska ge en ”fullständig och bokstavlig beskrivning
av den händelse eller enhet som studeras” (Merriam 1994,  s. 26). På grund av
konfidentialitetskraven (Hermerén 1996, s. 245) har jag avstått ifrån att beskriva
innehållet i de utredningar jag haft tillgång till från två av biblioteken6. Jag har istället
använt dem som bakgrund för min egen förståelse och som en del av förberedelserna före
intervjuerna. Av samma skäl har jag undvikit beskrivningar av de organisationer som
respondenterna ingår i samt av deras arbetsuppgifter. Därmed har jag använt mig av
kvalitativa intervjuer som metod snarare än fallstudier.

När  resultatdelen var färdig kontaktades respondenterna för synpunkter och
kommentarer. De berättade då att en del utveckling skett bara på de fyra månader som
passerat sedan intervjuerna gjordes. Bibliotekariernas syn på sitt arbetssätt med
elektroniska tidskrifter förändras givetvis också med tiden men gör inte ämnet inaktuellt,
vilket var en av anledningarna till att jag valde att undersöka elektroniska tidskrifter från
denna synvinkel.

6.1.1 Syftet

Flera tidigare undersökningar har tidigare behandlat användarens inställning till
elektroniska tidskrifter och därför ville jag beskriva ämnet ur några bibliotekariers
synvinkel. Syftet var att beskriva hur några forskningsbibliotekarier uppfattar att
elektroniska tidskrifter påverkat deras arbetssätt. I dagsläget har vanligtvis
prenumerationerna på de tryckta versionerna behållits och därför kvarstår
arbetsuppgifterna med dessa. Detta leder till jämförelser av arbetssättet med tryckta
respektive elektroniska tidskrifter. Biblioteken är fortfarande hybridbibliotek som
balanserar användningen av tryckt och elektroniskt material, vilket ställer speciella krav på
kunskaper om användningen av de olika informationskällorna samt om olika användares
informationsbehov.

Min arbetshypotes var att nya kunskaper, ett nytt sätt att arbeta och nya samarbetsformer
delvis skulle ha påverkat yrkesrollen. De intervjuer jag har gjort visar att tiden inte riktigt
är mogen för sådana slutsatser ännu, även om det skett en hel del förändringar som
påverkat arbetssättet och i förlängningen yrkesrollen.  Det upplevs dock som osäkert att
det just skulle vara de elektroniska tidskrifterna som förändrat bibliotekarierollen, snarare
är det informationssökning i elektroniska källor som sådana som resulterat i exempelvis
mera undervisning och nya samarbetsformer.

I min undersökning har jag beskrivit hur några forskningsbibliotekarier upplever att
arbetet med elektroniska tidskrifter skiljer sig från arbetet med tryckta tidskrifter när det
gäller förvärv och uppsägningar, katalogisering, arkivering, interna kopiebeställningar och
fjärrlån, undervisning, marknadsföring och statistik. När jag arbetade med

                                                       
6 En slutrapport från det tredje biblioteket blev klar när min text var färdigskriven.
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litteraturgenomgången framträdde dessa arbetsområden som de områden där skillnaderna
var störst och därför ville jag koncentrera mig på dessa, dvs. jag gjorde en kategorisering.

6.1.2 Frågeställningarna

Jag formulerade ett antal frågor inom ovanstående arbetsområden, testade dem på en
testperson med mångårig erfarenhet av arbetet med elektroniska tidskrifter och kom fram
till att frågorna var för detaljerade att använda under intervjuerna. Därför användes de vid
intervjutillfället som ett stöd, en så kallad intervjuguide (Bilaga 1).

Utifrån de mera detaljerade frågorna konstruerade jag sedan fyra mera övergripande
frågeställningar. Dessa fungerade relativt väl, men stödet från intervjuguiden var viktigt
för att konkretisera frågeställningarna. Vid ett flertal tillfällen under intervjuerna kom
respondenterna fram till svar på tidigare frågeställningar. Detta kan möjligen tolkas som
att frågeställningarna går in i varandra, men också som att respondenterna av olika
orsaker inte tidigare haft tid eller möjlighet att fundera över och sätta ord på hur de
elektroniska tidskrifterna påverkat arbetssättet, dvs. ett slags tyst kunskap eller en
kunskap de tillägnat sig genom att göra olika erfarenheter. Detta stämmer väl överens
med Polanyis teori om att tyst kunskap används som ett redskap för att inhämta annan
kunskap (Rolf 1991, s. 28).

Det praktiska redskap som sedan vidareförmedlar kunskapen är datorn som används vid
exempelvis undervisning och litteratursökningar tillsammans med användaren. Samtidigt
är förvärv av nya kunskaper ett krav för att hålla sig uppdaterad med utvecklingen och då
är datorn återigen redskapet. Den mer utåtriktade och aktiva roll som en dialog med
användare, samarbete med andra yrkeskategorier och en ökande mängd undervisning
medför, leder till att det som tidigare varit bibliotekariens tysta kunskap nu förmedlas
vidare. Detta är ett sätt att marknadsföra den tysta kunskapen och bidra till att bilden av
den traditionella bibliotekarierollen tillförs en ny dimension. Därför ville jag med en av
mina frågeställningen få veta hur bibliotekarierollen påverkats av de elektroniska
tidskrifterna.

6.1.3 Metoden

Sättet som frågeställningarna formulerades på var vägledande vid valet av metod.
Eftersom det gällde frågor om hur arbetssättet, och i förlängningen hur en yrkesroll,
påverkats av ett nytt medium var det bra att det gick att variera frågorna och följa upp
dem på olika sätt under intervjuns lopp. Jag upplevde flexibiliteten som en mycket
värdefull faktor under mina intervjuer, eftersom den underlättade kontakten med
respondenterna och bidrog till en  positiv atmosfär under intervjuerna.

Urvalet är inte så stort i jämförelse med om jag gjort en kvantitativ undersökning. Det är
viktigt att betona att jag inte kan generalisera utifrån de svar jag fått från respondenterna
utan det som redovisas är respondenternas personliga åsikter och erfarenheter som jag
sedan tolkat så att det går att skönja ett mönster.

Samtliga respondenter hade en lång bibliotekserfarenhet från olika arbetsuppgifter inom
den egna organisationen och/eller från andra biblioteksorganisationer. De hade även en
längre erfarenhet av elektroniska tidskrifter och en vana att dela med sig av sina
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kunskaper och sitt engagemang och kunde under intervjuerna bidra med synpunkter på
såväl praktiska frågor som policyfrågor samt knyta samman egna erfarenheter med dessa.

Bandspelaren var till ovärderlig hjälp när resultaten skulle sammanställas, eftersom den
möjliggjorde en ordagrann överföring av intervjuerna till skriftlig form när banden
avlyssnats. Renskrivandet av intervjuerna var visserligen ett krävande arbete tidsmässigt,
men underlättade i hög grad arbetet med resultatdelen av uppsatsen.

6.1.4 Reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten

I metodkapitlet, kapitel 4,  har jag redogjort för mitt metodval, hur urvalet gjordes och
hur undersökningen genomfördes, dels för att vara tydlig och dels med tanke på
reliabiliteten för att undersökningen skulle kunna upprepas. Mitt syfte att undersöka hur
forskningsbibliotekariens arbetssätt påverkats av elektroniska tidskrifter har jag uppfyllt
genom att först teoretiskt beskriva mediet och sedan bibliotekariens arbete med detta
innan jag övergått till den empiriska delen. Jag har redovisat hur undersökningen är
genomförd och jag har kategoriserat de arbetsområden där bibliotekariernas arbetssätt
mest påverkats av de elektroniska tidskrifterna och beskrivit vilka förändrade eller nya
yrkesroller som därmed uppstått. Genomgående har jag eftersträvat den öppenhet och
objektivitet som Dahlberg (1997, s. 120f) förespråkar och att förstå den information jag
fått så noggrant som möjligt för att kunna förmedla den vidare på ett riktigt sätt.

Jag håller med Trost (1997, s. 99) om att det är problematiskt att en mätning vid en
tidpunkt ska kunna ge samma resultat vid förnyad mätning för att undersökningen ska
vara pålitlig. Intervjuer mäter ju ofta, såsom Trost också påpekar, en fenomen under
förändring. När det gäller elektroniska tidskrifter förändras bilden mycket snabbt och det
är därför jag har valt att beskriva ämnet från bibliotekariens synvinkel för att stimulera till
fortsatt forskning, eftersom elektroniska tidskrifter hittills oftast granskats utifrån
användarens synvinkel.

Som jag nämnt ovan är det omöjligt och orätt att generalisera utifrån de resultat jag fått
fram genom min undersökning även om det går att se ett mönster som är gemensamt. När
jag har tolkat svaren har jag både använt mig av min egen erfarenhet och tysta kunskap,
något som Kvale kallar för naturalistisk generalisering (1997, s. 210f) samtidigt som jag
har sett sambanden med de undersökningar som gjorts tidigare och som jag beskriver sist i
min litteraturgenomgång.

6.1.5 Resultaten

Samordning av resurser och en dialog med användarna är väsentliga önskemål som
framkommer under intervjuerna. Ett sätt att uppnå en samordning är givetvis genom en
dialog med användaren. En dialog med användaren gör honom/henne medveten om den
utveckling som sker inom informationsområdet och bibliotekariens roll i denna utveckling,
vilket i sin tur ökar medvetenheten om den utökade kompetens som bibliotekarierna
besitter. Genom att undervisa, leda projekt, utveckla hemsidor med extern och intern
information, lösa IT-problem och fortsätta hjälpa användarna med tillgång till nya
elektroniska resurser, skapas en ny uppfattning av bibliotekariens kompetens hos
användaren. 2000-talets bibliotekarie är expert på att söka, finna och förmedla
information till användaren ur såväl tryckta som elektroniska informationskällor.
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När bibliotekarierna förhandlar om tillgång till elektroniska tidskrifter direkt med
tidskriftsförlagen för att dessa vill ha det så eller för att tidskriftsagenten inte längre ger
lika bra service som tidigare, inkräktar bibliotekarierna på tidskriftsagentens jurisdiktion.
Eftersom detta är en tidskrävande verksamhet som tar tid från andra arbetsuppgifter krävs
en lösning som passar alla parter bättre, till exempel att förlagen tillåter agenterna att vara
mellanhänder och att agenterna fortsätter utveckla sin kompetens inom området.

Teknisk och juridisk kompetens kopplas traditionellt till andra professioner än till
bibliotekarieyrket, så även här inkräktar bibliotekarien på andra jurisdiktioner. Vanligen
blir det fråga om ett samarbete med ämnesspecialister inom området där bibliotekarien
och IT-teknikern eller juristen bidrar med sin respektive kompetens. Behovet att kunna
kommunicera med andra yrkeskategorier och respektera varandras ämneskompetens ökar.

Jag kommer att koncentrera mig på de arbetsuppgifter som tillkommit eller som
förändrats på grund av den ökade datoriseringen och på de roller som bibliotekarierna
därmed påtagit sig. En del av dem är relativt nya, såsom förhandlarrollen och rollen som
problemlösande IT-bibliotekarie, en del har funnits en tid men förändrats, till exempel
rollen som informationsarkitekt och rollen som pedagog. Numera samarbetar
bibliotekarier också allt oftare med andra yrkesgrupper, såsom  IT-personal och lärare,
förutom att de elektroniska tidskrifterna även kräver ett tätare samarbete inom den egna
biblioteksorganisationen mellan olika funktioner, exempelvis fjärrlån och förvärv.
Bibliotekarien arbetar allt oftare som projektledare.

6.2 Nya och förändrade bibliotekarieroller

Bilden av bibliotekarien som tidigare varit starkt institutionsbunden och identifierad
utifrån sin organisation har förändrats. Folk- och högskolebibliotek gör gemensam sak
och förmedlar olika typer av information till olika grupper av användare under samma tak,
vilket kan öppna möjligheter att upptäcka nya informationskällor för många användare –
och för bibliotekspersonalen. Bibliotekarier anställs inom näringslivet och arbetar som
informationsarkitekter med att organisera information på det externa eller interna nätet.
När bibliotekarierna förhandlar om tillgång till elektroniska informationskällor med
tidskriftsförlagen eller när de leder projekt omfattar resultatet av deras ansträngningar hela
den organisation de är anställda inom och inte bara biblioteket.

Creth påpekar (Internetkälla) att det är nödvändigt att frigöra sig från benämningar på
bibliotekarietjänster, såsom katalogisatör eller referensbibliotekarie, när bibliotekariernas
kunskaper hela tiden utvecklas och förändras. Både litteraturgenomgången och min egen
undersökning visar på ett antal yrkesroller för en forskningsbibliotekarie kopplade till
arbetet med elektroniska tidskrifter. En del av dessa roller uppfattas just nu som relativt
nya och en del har funnits ett tag men förändrats och jag behandlar några av dem nedan
utan någon speciell rangordning.

6.2.1 Bibliotekarien som förhandlare

Elektroniska tidskrifter förvärvas inte på samma sätt som tryckta titlar, dvs. genom
betalningen av en prenumeration. Istället ordnas en licens för tillgång under en viss
tidsperiod och detta påverkar givetvis förvärvsfunktionen på biblioteket. Det ställs krav på
kunskap om olika prismodeller och avtalsvillkor och ett närmare samarbete än tidigare
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behövs mellan fjärrlåneavdelning, förvärv och IT-avdelning. När ansvarsbiblioteken
småningom tar över förvärvsansvaret över de ämnesmässiga konsortier som ska byggas
upp, behöver flera forskningsbibliotekarier den juridiska kompetens som Bibsam byggt
upp under ett antal år. Samtidigt är en bra överblick över den föränderliga
förlagsmarknaden nödvändig. Granskningen av licensvillkor och avtal kräver tid och stor
noggrannhet förutom en ökad juridisk kompetens.

Litteraturgenomgången visar att tidskriftsagentens roll är i förändring, något som också
framkommer i min undersökning, där resultaten visar att bibliotekarierna upplever att de
har fått ta över många av agentens arbetsuppgifter när det gäller direktkontakter med
förlagen. Detta är oftast mycket tidsödande och tar tid från många andra uppgifter, till
exempel användarundervisning. Om inte agenterna följer med i utvecklingen, finns det stor
risk för att biblioteken minskar på användningen av deras tjänster och därmed får
agenterna mindre utrymme på scenen i den elektroniska informationsvärlden.

6.2.2 Bibliotekarien som informationsarkitekt

Benämningen ”informationsarkitekt” används i en artikel i DIK-forum (Almerud 2000a, s.
4) för att syfta på arbetsuppgifterna för en intervjuad bibliotekarie inom svenskt näringsliv
som arbetar med att ”strukturera information och göra den tillgänglig för användaren”.

De baskunskaper bibliotekarierna har i katalogisering och klassificering för att organisera
information kommer återigen till användning. Katalogisering är ju också ett sätt att
synliggöra strukturerad information. Sharon Grant ansåg på 8th ICML (International
Congress on Medical Librarianship) (Grant, Internetkälla) att katalogiseringen av
elektroniska tidskrifter är en av de större utmaningarna när det gäller den redan svåra
uppgiften att katalogisera tidskrifter i en föränderlig värld. De svenska
forskningsbiblioteken har avvaktat en nationell insats från Kungliga biblioteket via Libris,
vilket skulle underlätta importen av en större mängd poster samtidigt i stället för att varje
enskilt bibliotek lägger ner en stor arbetsinsats på samma sak. Det är också tidskrävande
att hålla katalogen uppdaterad med förändringar såsom ändrade webbadresser, förändrade
titlar etc.

Många svenska forskningsbibliotek har idag mycket information om sina bibliotekstjänster
på respektive högskolas eller universitets hemsidor på Internet. De tre bibliotek som ingår
i min undersökning har samtliga information på Internet om vilka tidskriftstitlar de har i
tryckt och elektronisk form. Ett av biblioteken märkte tydligt vilken genomslagskraft
informationen på Internet hade när hemsidorna omarbetades och användningen genast
ökade. Vårdbibliotekskonferensen i Jönköping (Högskolan i Jönköping, Internetkälla)
visade att arbetet med att skapa hemsidor och hålla dem uppdaterade är något som pågår
på forskningsbibliotek över hela Sverige.

Creth (Internetkälla) menar att skapandet, organisationen och integrationen av
information förutom struktureringen av nätverksresurser är något som bibliotekarier bör
satsa extra mycket på. Strukturering och organisation av information är en traditionell
uppgift för bibliotekarier som nu fått ändrade dimensioner. Informationsmängden är
numera så stor att den benämns informationsöverflöd och för att lotsa användaren igenom
detta överflöd behövs bibliotekarien i en roll, vars betydelse därför förstärkts ytterligare,
nämligen i rollen som pedagog.
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6.2.3 Bibliotekarien som pedagog

På 1980-talet började man tala om det virtuella biblioteket och tyngdpunkten flyttades
från platsen för informationen till användaren.. Alltsedan dess har behovet av att undervisa
biblioteksanvändarna i användningen av elektroniska media, såsom databaser, cd-rom och
småningom Internet, ständigt ökat. De elektroniska tidskrifterna har kommit till som ett
nytt moment i undervisningen och ibland resulterat i en fördjupning i just detta.

Samtliga respondenter var överens om vikten av information om elektroniska tidskrifter
till användare och övrig bibliotekspersonal.  Resultaten från min undersökning visar att
det är viktigt att informera användarna om vilka olika typer av informationsservice
biblioteket kan erbjuda så att bibliotekets tjänster blir optimalt använda. Vid undervisning
och marknadsföring av de elektroniska tjänsterna finns också möjligheten att visa upp en
annan kompetens än den som traditionellt förknippas med bibliotekarierollen, dvs. den
bild som finns av bibliotekarier som informationsspecialister enbart på tryckt material.
Uppsökande verksamhet bidrar också till ett större gensvar från användarna, som får lära
sig att mycket information numera kan hämtas ur den egna datorn på tider och dagar som
passar dem själva. Även om besöken till biblioteket eventuellt minskar, kommer behovet
av bibliotekarien som rådgivare när det gäller att söka och välja i informationsutbudet att
kvarstå och bibliotekariens IT-kompetens kommer ständigt att efterfrågas när
datorproblem uppstår.

Resultaten visar också att känslan av delaktighet och av en gemensam vision ökar när all
bibliotekspersonal får information om utvecklingen när det gäller elektroniska tidskrifter.
Vem som än befinner sig i informationsdisken eller ute i biblioteket kan få frågor om
elektroniska tidskrifter och behöva en viss kunskap för att kunna besvara dem. Förutom
ökad kompetens på grund av ny kunskap, ökar troligen även arbetsglädjen tack vare
känslan av delaktighet vilket ytterligare höjer effektiviteten och bidrar till bilden av en
professionell organisation.

6.2.4 Bibliotekarien som IT-specialist

Såväl litteraturgenomgången som resultaten från min egen undersökning visar att
forskningsbibliotekarierna idag ofta får hjälpa till när datorer eller skrivare krånglar och
när nya pdf-läsare ska installeras etc. Precis som med det ökade behovet av juridisk
kompetens, så har också behovet av teknisk kompetens hos bibliotekarier ökat.
Biblioteket har blivit ett slags ”helpdesk” när användarna får tekniska problem då de till
exempel försöker använda de elektroniska tidskrifterna. Ett bra samarbete med respektive
biblioteks IT-avdelning där man har respekt för varandras yrkesroller är väsentligt.
Bibliotekarierna ansvarar för innehållet på sina hemsidor och IT-teknikerna för
infrastrukturen, som Lavagnino föreslår (Internetkälla).

Lena Olsson menade 1995 (s. 235) att ”intresset för att utveckla teknisk kompetens
fortfarande är lågt bland bibliotekarier”. År 2001 är situationen annorlunda: för att själva
kunna använda sig av teknikens möjligheter och dessutom hjälpa användarna, måste
bibliotekarierna besitta en hel del datakunskaper och vilja följa med i IT-utvecklingen.

Eftersom benämningen ”bibliotekarie” i allmänhetens ögon fortfarande oftast är kopplad
till tryckta informationskällor är IT-kompetensen viktig för att bevisa att bibliotekarier är
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informationsspecialister på såväl tryckta som elektroniska informationskällor, både när det
gäller att söka, organisera och förmedla information.

6.2.5 Bibliotekarien som projektledare

I ett nära samarbete med såväl IT-avdelning som lärare, forskare och kolleger inom
organisationen blir det allt vanligare att bibliotekarien blir projektledare eller koordinator
för nya projekt, oftast relaterade till det datoriserade biblioteket. Bruzelius och Skärvad
(2000 s. 208f) beskriver behovet av en projektorganisation när det till exempel gäller en
större investering eller uppbyggnad av en produktionsenhet. Arbetsuppgifterna är oftast
inte återkommande och situationen av övergående natur och projektledaren ansvarar för
att målen uppnås inom angivna tids- och kostnadsramar.

Som kriterier för mitt urval av respondenter hade jag i första hand forskningsbibliotek
som utarbetat riktlinjer eller en handlingsplan för arbetet med elektroniska tidskrifter och i
andra hand forskningsbibliotek som bedrivit större projekt eller utredningar inom
området. Därför fick jag som bakgrund till mina intervjuer ta del av några skriftliga
utredningar. Dessa kan ses som resultaten av projekt för att undersöka effekterna av
övergången från tidskrifter i tryckt form till elektronisk.

På detta sätt får bibliotekarien också en aktivare roll inom högskolan eller universitetet
och kopplingen till biblioteket som institution är inte lika påtagande. Detta är ytterligare
ett exempel på vikten av att kommunicera och samarbeta med andra yrkeskategorier
såsom lärare och IT-personal. Samtidigt ger det erfarenhet av lagarbete som bland andra
Creth (Internetkälla) anser som mycket viktigt.

6.3 Slutsatser

Harry Järv skriver 1991 att ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik” (s. 28).  Hans huvudtes är
att det är arbetsredskapen för bibliotekarierna som förändrats, men att uppgiften att lagra
och tillhandahålla kunskap består (ibid., s. 32). Min undersökning, som är genomförd
hösten 2000, visar att detta fortfarande stämmer med tillägget att vikten av att kunna
förmedla informationen har ökat. En forskningsbibliotekarie på 2000-talet har datorn som
sitt främsta arbetsredskap när det gäller att söka information, strukturera den och hjälpa
användarna att orientera sig i informationsöverflödet.

Om man använder sig av Lena Olssons figur (1991a, s. 68; 1995, s. 235) för att placera in
de roller för arbetet med elektroniska tidskrifter som jag behandlat ovan, ser resultatet ut
så här:
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Generalist

Figur 2. Nya och förändrade bibliotekarieroller när det gäller arbetet med elektroniska
tidskrifter enligt resultaten från min undersökning utifrån Lena Olssons figur (1991a, s.
68; 1995, s. 235)

För bibliotekarien som förhandlare är elektroniska tidskrifter en ny form på ett tidigare
bekant medium samtidigt som hon/han är en generalist, eftersom ämnesområdena varierar
beroende på vilket ämnesområde hon/han arbetar inom i samverkan med eller på uppdrag
av ämnesspecialisterna. Bibliotekarien som informationsarkitekt kan dels vara en specialist
på formen om hon/han arbetar till exempel som ansvarig för bibliotekets hemsidor rent
tekniskt, dvs. som webbmaster eller dels en generalist på innehållet om hon/han arbetar
med innehållet på bibliotekets hemsidor som infomaster, eventuellt då på uppdrag av
ämnesspecialisten. Undervisningen beträffande elektroniska tidskrifter handlar om formen
informationen är förpackad i och om en generell kompetens, dvs. bibliotekarien förmedlar
kunskap om hur ämnesspecialisten ska utnyttja de elektroniska tidskrifterna. Även rollen
som IT-specialist handlar om en behärskning av formen snarare än innehållet och då som
specialist. När bibliotekarien däremot agerar som projektledare kan hon/han bli en
specialist på innehållet, eftersom ett projekt kräver en specialisering på ett visst
ämnesområde.

Lena Olsson menade (1995, s. 237) att en högre generalistkompetens både när det gäller
form och innehåll var eftersträvansvärd. När det gäller arbetet med elektroniska tidskrifter
kan bibliotekarien som förhandlare och pedagog beskrivas som en generalist på form. I
arbetet med elektroniska tidskrifter kan bibliotekarien dock även vara en specialist på
form i rollen som informationsarkitekt (webbmaster) eller IT-specialist. Däremot innebär
arbetet med elektroniska tidskrifter en generalistkompetens när det gäller innehållet när
bibliotekarien arbetar som informationsarkitekt (infomaster) och en innehållsmässig
specialistkompetens i rollen som projektledare. Bibliotekarien kan alltså vara såväl en
specialist som generalist beroende på formen och innehållet i arbetsuppgifterna.

Innehållet i bibliotekariernas arbetsuppgifter har visserligen förändrats i och med nya
arbetsverktyg, men den grundläggande uppgiften att söka och selektera högkvalitativ
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information och förmedla den till användaren kvarstår alltså. Den enorma mängden av
ostrukturerad information som bibliotekarierna söker bland idag kräver en
spjutspetskompetens på informationssökning och –förmedling, dvs. detta är
bibliotekariernas expertroll. När det gäller användarnas tillgång till forskningsbibliotekens
elektroniska tidskrifter har bibliotekarien verktygen, eftersom de ordnat tillgången till de
tidskrifter som användaren är intresserad av genom licensavtal. Biblioteket erbjuder
tidskriftstitlarna via en länk på sin hemsida och användaren har ämneskunskapen om den
information han söker. Kommunikationen mellan bibliotekarien och användaren blir därför
extra viktig för att hitta den rätta informationen.

Citatet i inledningen till min uppsats talar om att bibliotekarierna bör vara broar till det
förflutna och portar till framtiden och det är exakt det som karakteriserar
hybridbiblioteken. Detta kan ses både som en utmaning och som ett hot. Det är en
utmaning att arbeta parallellt med tryckta och elektroniska informationskällor och utifrån
användarens informationsbehov kunna bedöma vilket alternativ som är det bästa i olika
situationer. Det finns ett outtalat krav att hålla sig uppdaterad med den senaste
utvecklingen inom informationsområdet, vilket kan vara en utmaning lika väl som ett hot.
Mot bakgrunden av ökad forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap borde
kontrollen av bibliotekariernas verksamhetsområde, kunskapsorganisationen, resultera i
ett större ansvarstagande och mera självständiga arbetsuppgifter. Detta skulle gynna
bibliotekariernas professionaliseringssträvanden, eftersom såväl forskning, teoretiska och
tekniska kunskaper samt större ansvar och självständighet kännetecknar en profession
enligt de teorier som diskuteras i mitt teorikapitel.

6.4 Fortsatt forskning

Begreppet ”coping” används ofta när det gäller att beskriva hur man bemästrar eller
anpassar sig till en situation inom yrkeslivet. Litteraturen om coping är ofta kopplad till
hälsa och stress i arbetssituationer. Jag skulle vilja knyta min fjärde frågeställning: ”Hur
upplever man att bibliotekarierollen har påverkats av arbetet med elektroniska
tidskrifter?” till begreppet coping. Det är med en viss känsla av frustration som
respondenterna är eniga om att inga arbetsuppgifter kring tidskrifter i dagsläget har fallit
bort, det är snarare så att nya uppgifter hela tiden tillkommit. Dock finns förhoppningar
om att ett visst praktiskt arbete med de tryckta tidskrifterna ska minska eller försvinna när
antalet tryckta titlar minskar och allt oftare ersätts av de elektroniska titlarna. Hur
bemästrar man situationen fram till dess? Hur klarar man av att arbeta i ett
hybridbibliotek? Hur ser det ut med ”information coping”? Hur bemästrar man till
exempel kraven på ökad teknisk och juridisk kompetens?

Bibliotekarieutbildningen omvandlades 1993 från en yrkesutbildning till en utbildning
inom biblioteks- och informationsvetenskap med möjlighet att avlägga kandidat- eller
magisterexamen, vilket erbjuder förutsättningar för den teoretiska kunskapsbas som
hittills saknats. Därmed närmar sig bibliotekarierna en professionalisering, vilket också är
ett mycket intressant ämne för fortsatt forskning.
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7. SAMMANFATTNING

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur några bibliotekarier på svenska
forskningsbibliotek uppfattar att deras arbetssätt påverkats av elektroniska tidskrifter. Det
gemensamma för dessa bibliotek är att de omfattas av Bibsams centrala avtal för
elektroniska tidskrifter och att de finns vid offentliga högskolor eller universitet med
utbildning och forskning inom medicin och/eller vård/omsorg.

Eftersom de flesta forskningsbibliotek alltsedan 1990-talet karakteriserats av att vara
hybridbibliotek med tillgång till både tryckta och elektroniska informationskällor,
koncentrerades frågeställningarna till en jämförelse av arbetssättet. Jag ville veta inom
vilka områden arbetet med elektroniska tidskrifter skiljde sig från arbetet med tryckta
tidskrifter, vilka nya arbetsuppgifter som tillkommit och vilka tidigare arbetsuppgifter som
fallit bort på grund av de elektroniska tidskrifterna och hur bibliotekarierna upplevde att
bibliotekarierollen påverkats av arbetet med de elektroniska tidskrifterna.

En litteraturgenomgång där jag utgått ifrån de vetenskapliga tidskrifterna och hur de nu
finns tillgängliga i elektronisk form utgör bakgrunden till min egen undersökning. Jag har
behandlat de olika aktörerna inom tidskriftsvärlden: tidskriftsförlagen, tidskriftsagenterna
och bibliotekarierna och hur deras arbete påverkats av de elektroniska tidskrifterna och
vad konsortiebildningar inneburit för biblioteken. Genomgången av litteraturen visade att
bibliotekariens traditionella uppgift att söka, lagra och tillhandahålla information har
bestått, men att arbetsredskapen förändrats i och med tillgången till elektroniska
informationskällor. Tyngdpunkten har flyttats från platsen för informationen, eftersom
informationen söks från externa informationskällor, till användaren och kommunikationen
med denne.

Min teoriram är professionsbegreppet och diskussionen om bibliotekarieyrket är en
profession eller en semiprofession. Sociologen Andrew Abbott har studerat
informationsprofessioner och menar att varje yrkesgrupp är expert på teoretisk och
praktisk kunskap inom sitt ämnesområde. Bibliotekariernas verksamhetsområde är
kunskapsorganisation i en roll som enligt Abbott är institutionsbunden och därför svag
och osynlig. Det är vanligen användaren som identifierar problemet och bibliotekarien
som använder verktygen för att hitta kunskapen och förmedla den. I diskussionen om
bibliotekarieyrket ska betecknas som en profession eller en semiprofession har avsaknaden
av teoretisk kunskapsbas och lång akademisk utbildning varit argument som tidigare talat
emot att bibliotekarierna skulle tillhöra en profession. I och med att
bibliotekarieutbildningen i Sverige 1993 omvandlades från en yrkesutbildning till en
utbildning på magisternivå inom biblioteks- och informationsvetenskap samtidigt som
forskningen inom ämnet har ökat, har bibliotekarierna dock närmat sig en
professionalisering.

Min egen undersökning har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer på två större
universitetsbibliotek och ett medelstort högskolebibliotek som antingen formulerat en
handlingsplan för arbetet med elektroniska tidskrifter eller genomfört ett större projekt
eller en utredning beträffande elektroniska tidskrifter. Intervjuerna genomfördes på
respektive bibliotek med totalt fyra respondenter.
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Så länge de tryckta prenumerationerna finns kvar kan man inte säga att några
arbetsmoment egentligen försvunnit. Samarbetet mellan de olika avdelningarna, såsom
förvärv och fjärrlån, är viktigt liksom informationen till all bibliotekspersonal om de
elektroniska tidskrifterna. Elektroniska informationskällor som sådana har påverkat
bibliotekarierollen, men de elektroniska tidskrifternas andel i denna förändring är
fortfarande oklar.

Resultaten från min undersökning tyder på en del nya och en del förändrade roller för
forskningsbibliotekarier som arbetar med elektroniska tidskrifter. Dessa roller har jag
kallat bibliotekarien som förhandlare, bibliotekarien som informationsarkitekt,
bibliotekarien som pedagog, bibliotekarien som projektledare samt bibliotekarien som IT-
specialist. Jag har sedan överfört dessa roller till en modell som Lena Olsson
introducerade 1991. Modellen visar att bibliotekarien i två av de roller som behandlas i
uppsatsen, bibliotekarien som pedagog och som förhandlare, karakteriseras av en
generalistkompetens med inriktning på formen. När bibliotekarien arbetar som
informationsarkitekt (webbmaster) och som IT-specialist innebär detta en
specialistkompetens när det gäller formen. Som projektledare blir bibliotekarien specialist
på innehållet medan bibliotekarien som informationsarkitekt (infomaster) är generalist
beträffande formen. Dessutom äger bibliotekarierna mycket tyst kunskap som är baserad
på erfarenheter och denna kunskap används som redskap för att inhämta annan kunskap.

Om jag återvänder till de frågeställningar som presenterades i inledningen av uppsatsen
skulle jag slutligen vilja sammanfatta de svar som framkommit. Inom vilka områden skiljer
sig arbetet med elektroniska tidskrifter från arbetet med tryckta tidskrifter? Arbetet med
elektroniska tidskrifter är lagbaserat, omfattar insatser från flera personer än arbetet med
de tryckta tidskrifterna och samarbete med bland annat IT-tekniker. En annan skillnad är
den direktkontakt mellan bibliotekarier och tidskriftsförlag som de elektroniska
tidskrifterna resulterat i istället för att tidskriftsagenten är mellanhand. Ytterligare en
skillnad gäller arkiveringen av tidskrifter. Arkiveringen av de tryckta tidskrifter
biblioteken prenumererat på har varit en självklarhet eftersom man ägt tidskrifterna. När
det gäller arkiveringen av elektroniska titlar man fått tillgång till under en viss tidsperiod,
är det fortfarande oklart i vilken typ av medium och i vilken version äldre årgångar av
elektroniska titlar kommer att erbjudas.

Vilka nya arbetsuppgifter har tillkommit på grund av de elektroniska tidskrifterna? En ny
arbetsuppgift som elektroniska tidskrifter medfört är den granskning av licenser och avtal
som behövs vid förvärvet av nya titlar, något som kräver en ökad juridisk kompetens.
Dessutom krävs en bättre överblick av tidskriftsmarknaden och av det egna
tidskriftsbeståndet för att kunna minska antal exemplar av ekonomiska skäl.  I vissa fall
har de elektroniska tidskrifterna resulterat i en ökad uppsökande verksamhet, i andra fall i
ett nytt moment i biblioteksundervisningen till användarna. Samarbetet mellan IT-tekniker
och bibliotekarier har ökat och dessutom känner bibliotekarierna att de behöver ha en
egen teknisk kompetens för att hjälpa användarna med olika typer av datorproblem.

Vilka tidigare arbetsuppgifter har fallit bort på grund av de elektroniska tidskrifterna?
Eftersom tryckta och elektroniska tidskrifter i dagsläget fortfarande oftast löper parallellt,
har inga arbetsuppgifter egentligen försvunnit utan snarare har det tillkommit många nya
uppgifter. Ankomstregistrering av tidskrifter behövs inte på samma sätt som tidigare och
ett av de intervjuade biblioteken testar att låta bli att göra detta eftersom deras agent
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erbjuder en dylik service. Om avtalen för elektroniska tidskrifter skulle tillåta artikelkopior
till alla typer av bibliotek, även icke offentligt finansierade bibliotek, från de elektroniska
tidskrifterna skulle arbetet med framplockning, kopiering och ställande tillbaka i hyllan
minska enormt.

Hur upplever man att bibliotekarierollen har påverkats av arbetet med de elektroniska
tidskrifterna? Min undersökning visar att det i dagsläget är svårt att säga om det är just de
elektroniska tidskrifterna som påverkat bibliotekarierollen, snarare torde det vara
tillgången till elektroniska informationskällor överhuvudtaget. Dessa har resulterat i olika
projekt, mera undervisning, krav på teknisk och juridisk kompetens och att kunna
strukturera nätverksresurser. Samarbetet mellan bibliotekarier med olika ansvarsområden,
bibliotekarier och lärare samt bibliotekarier och IT-tekniker har intensifierats. Det är
också viktigt att all bibliotekspersonal är delaktig i informationen om utvecklingen.

Jag tycker därför att det är möjligt att konstatera att elektroniska informationskällor,
inklusive elektroniska tidskrifter, och den undervisning och det samarbete med kolleger
och andra yrkeskategorier som de kräver, resulterat i en mer utåtriktad och aktiv
bibliotekarieroll. En av respondenterna uttrycker det kort och gott som :” Vi syns mer och
behövs mer”. Några av nyckelorden i dagens informationssamhälle är samordning av
tryckta och elektroniska resurser, samarbete över yrkesgränserna och en dialog med
användarna.
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Övriga källor

3 st. interna utredningar om elektroniska tidskrifter

1 st. handlingsplan för elektroniska tidskrifter
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BILAGA 1

Intervjuguide

- Organisation och budget. Hanteras tryckta och elektroniska media inom samma
organisation och inom samma budget eller har man byggt upp en egen organisation för
elektroniska media med en egen budget?

- Förvärv och uppsägningar. Vilka kriterier gäller för detta? Hur bevakas utvecklingen inom
elektroniska tidskrifter? Vilka kriterier finns för urvalet? Paketlösningar eller medvetet
urval? Uppsägningar av tryckta tidskrifter vid elektronisk tillgång?

- Katalogisering.  Katalogiseras de elektroniska tidskrifterna? Alla eller vissa? Var och hur?

- Arkivering. Synpunkter på vem som borde ansvara för arkivering?

- Interna kopiebeställningar och fjärrlån. Används artiklar ur de elektroniska tidskrifterna
aktivt vid beställningar inom organisationen? Vilka kriterier gäller för fjärrlån av artiklar
från elektroniska tidskrifter?

- Undervisning och marknadsföring. Ingår i biblioteksundervisningen eller separat
undervisning? Hur är denna utbildning upplagd? Vilka är målgrupperna? Vilken feedback
får man? Nya krav på kompetens hos personalen? Samarbete med andra
personalkategorier, t.ex. IT-personal? På vilka sätt marknadsförs de elektroniska
tidskrifterna? Vems ansvar? Målgrupper?

- Statistik. Vilken/vilka typer av statistik får man beträffande elektroniska tidskrifter? Egen
eller från förlagen? Hur används denna? Tillräcklig och tillförlitlig?


