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Abstract:

For hundreds of years the scientific journals has been the foremost tool for scholarly communication.
Publishing of research results is very important for scientists. Often the research is bound to the university
and the research libraries supplies the scientist with all journals needed. The last decades the libraries
have seen the costs for subscriptions to journals explode. Commercial publishers often lie behind the
mostly unmotivated escalation in price.

The purpose of the study has been to analyse which strategies a Swedish research library has to meet this
changes in journal costs and electronic development, and also to analyse the development of alternative
scientific publishing.

We tried to find the answer to these four questions:

If you look at scientific journals, what consequences has the last years of economic and
electronic development done to the strategies the library has got for collection management?
How does the library work with collection management of scientific publications?
How do the library weigh different publications and forms of publications (monographs,
e-journals and paper journals) against each other?
Do the library develop new forms for scientific publishing?

The case study shows that the library has developed several different strategies to meet the changes
within the formal scientific communication. The libraries have been heavily affected due to the rising
expenses. The consequences has been cancellation of subscriptions and lowered grants for monographs.
To meet the changes the university has, the last years, developed an own model for publishing scientific
publications produced by the researchers at the university.

Our conclusion is that the lowered economic resources due to rising subscription fees affects the library
negatively and that many of the strategies the library has developed to meet the changes within scientific
publishing aims to set free resources or in many cases set free means to finance the journal collection. We
believe that the university is on the right track when developing an own model for publication. We also
believe that co-operation with other universities have to increase. The communication inside the
university will have to improve to raise the knowledge for the role of the library in the university of the
future. A possible future role that would strengthen the library's position within the university is to be
responsible for the university's scientific publication. To accomplish this more co-operation and
communication is needed between library and university.

Nyckelord: vetenskaplig kommunikation, forskningsbibliotek
beståndsutveckling, elektronisk publicering, tidskrifter
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Vetenskaplig kommunikation är en viktig del av forskningen. En forskare måste kunna
relatera till tidigare kunskap inom sitt område och bygga vidare på andra personers
forskning och erfarenheter. Den vetenskapliga kommunikationen består av två parallella
processer. Dels sker en informell kommunikation i umgänget mellan forskare och
genom diskussioner via e-post, elektroniska konferenser, diskussionsgrupper med mera.
Dels sker en formell kommunikation genom olika typer av dokumenterade,
kvalitetsgranskade forskningspublikationer. Huvudmålsättningarna för den
vetenskapliga publiceringsverksamheten är att sprida forskningsresultat till andra
forskare och att få resultaten utvärderade av sakkunniga (Organize IT 1997, s. 38-39).

I drygt 300 år har tidskriften varit det främsta mediet för vetenskaplig kommunikation
(Guédon, 2001). Den vetenskapliga tidskriften har en redaktion och ett antal sakkunniga
forskare, som bedömer och väljer ut artiklar som håller tillräckligt hög klass för att
publiceras. Att bli publicerad i en vetenskaplig tidskrift av god kvalitet ger ett
erkännande av forskaren och är av stor vikt vid tillsättning av akademiska tjänster och
vid ansökan om forskningsanslag.

Det vetenskapliga biblioteket har till uppgift att införskaffa, organisera, bevara och ge
tillgång till vetenskaplig information (Levy, 2000). Man strävar efter att ge forskare,
lärare och studenter tillgång till forskningsresultat genom bl a prenumerationer på ett
stort antal vetenskapliga tidskrifter inom de egna ämnesområdena. En allt viktigare roll
för det vetenskapliga biblioteket har blivit att förvärva och tillhandahålla olika databaser
och tidskrifter i elektronisk form.

Under de senaste årtiondena har kedjan från författare till läsare blivit för lång och för
dyr (Rabow 2001, s. 3). Kommersiella förlag började på 60-talet konkurrera med
vetenskapliga sällskap och universitet om utgivning av vetenskapliga publikationer. De
har gjort detta till en lönsam affärsidé och priserna på dessa tidskrifter har ökat
lavinartat. Ingegerd Rabow angav på konferensen First Nordic Conference on Scholarly
Communication i Lund 2002 att mellan åren 1989 och 1999 steg snittpriset för en
prenumeration på en vetenskaplig tidskrift med 287%. Under samma period ökade
konsumentprisindex med 36% (Oredsson 2002, s. 10). De ökade
prenumerationspriserna ledde redan i slutet på 70-talet till att många institutioner och
enskilda forskare sade upp sina prenumerationer och istället förlitade sig på biblioteken.
Förlagen kompenserade sina förluster för prenumerationer med att höja priserna för de
mindre priskänsliga biblioteken. Biblioteken fick ta ett stort ekonomiskt ansvar för den
vetenskapliga kommunikationen med kontinuerliga prishöjningar samtidigt som
enskilda forskare och fakulteter tvingades säga upp sina prenumerationer. Förlagen
höjde priserna igen och så var spiralen av prishöjningar ett faktum och har efter det
genererat orealistiska prenumerationspriser (Rabow 2001, s. 3-4). Samtidigt som
priserna skjutit i höjden har många biblioteks budgetar blivit rejält åtstramade (Tenopir
& King, 2000). När de elektroniska tidskrifterna introducerades runt 1990 trodde många
att den ekonomiska krisen för biblioteken skulle mildras. Distribution och produktion
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hade förutsättningar att bli snabbare och billigare. Så har det inte blivit, snarare har
krisen intensifierats (Walker, 1998). Till en början gav förlagen gratis ut elektroniska
versioner av papperstidskrifterna till sina prenumeranter. Användningen av de
elektroniska versionerna ökade efterhand och den teknologiska utvecklingen gick i
snabb takt. Nya typer av produkter introducerades i form av licensavtal med tillgång till
ett stort antal elektroniska tidskrifter samlade i ett paket. Biblioteken betalar för ett
paket där enskilda tidskrifter inte kan sägas upp. Biblioteken köper allt eller inget och
de här paketlösningarna är inte billiga (Frazier, 2001). Bibliotekens uppgift som
informationsförsörjare är helt klart hotad samtidigt som en väl fungerande
informationsförsörjning är en förutsättning för att hela forskningssystemet skall fungera
(Organize IT 1997, s. 39).

På många håll i världen utvecklas alternativ till de kommersiella förlagens
publiceringsverksamhet. Många menar att ett nytt paradigm för vetenskaplig
kommunikation står för dörren. Såväl de orimliga prisökningarna på tidskrifter som nya
elektroniska möjligheter har drivit på utvecklingen mot helt nya former av
kommunikation (Guédon, 2001). Initiativ har tagits från olika håll och i olika former.
Det kan vara forskare, förlag eller vetenskapliga bibliotek som står bakom initiativen.
Till exempel beskriver Lars Björnshauge, chef för Biblioteksdirektionen vid Lunds
universitets bibliotek det som "ett globalt fälttåg mot monopoliseringen av
vetenskapsinformation" (Oredsson 2002, s. 10).

Den 22-24 oktober 2002 hölls i Lund och Köpenhamn nordens första konferens om
vetenskaplig kommunikation, First Nordic Conference on Scholarly Communication.
Syftet var att diskutera, presentera och analysera problem och utmaningar inom fältet. I
inbjudan beskrivs bibliotekens roll i den framtida vetenskapliga kommunikationen så
här:

" The academic library has a key role to play in relation to these new developments. This means however
that we must adapt our service and, in many cases, take upon us the additional roles of publishers and
providers of intra-structural and technical solutions for the presentation and preservation of academic
content. Publishers are both threatened and thrilled by recent developments and a myriad of new forms of
co-operation and collaboration between scholars, libraries, publishers and vendors are emerging".

1.2 Syfte och frågeställningar

1.2.1 Syfte
Med utgångspunkt i de senaste årens utveckling inom den formella vetenskapliga
kommunikationen ser vi i huvudsak två faktorer som påverkar biblioteken. De två
faktorerna är för det första den ekonomiska, där tidskriftspriser och kostnader för
tidskriftsavtal har ökat kraftigt, samt för det andra den utveckling som skett i och med
nya publiceringsformer som möjliggjort spridning av forskningsmaterial med hjälp av
elektroniska dokument nåbara via Internet. Syftet med uppsatsen är att studera hur ett
svenskt forskningsbibliotek, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, har påverkats av
detta och vilka strategier man har för att möta dessa förändringar.
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1.2.2 Frågeställningar
För att operationalisera detta syfte fokuserar vi på följande fyra frågeställningar:

Vad har de senaste årens ekonomiska och elektroniska utveckling fått för konsekvenser
för bibliotekets strategier för beståndsutveckling med avseende på vetenskapliga
tidskrifter?

Hur jobbar biblioteket med beståndsutveckling av vetenskapliga publikationer?

Hur viktar man olika publikationer och publikationsformer (monografier, e-tidskrifter,
papperstidskrifter) mot varandra?

Arbetar man med nya former för vetenskaplig publicering vid biblioteket? I så fall hur?

Dessa frågeställningar har en klar koppling till problematiken som tas upp inom studier
av beståndsutveckling. Det är således inom detta område vi har vår teoretiska
hemvistelse.

1.3 Avgränsningar

Det finns flera aktörer som verkar inom den formella vetenskapliga kommunikationen,
de tre stora är förlagen, forskarna och biblioteken. Det hade varit intressant att studera
alla tre parters syn på utvecklingen inom vetenskaplig kommunikation men inom ramen
för uppsatsen finns inte utrymme för detta. Vi har därför valt att studera hur bibliotekets
situation har påverkats av de senaste årens utveckling inom området.

Anledningen till att vi ämnar studera endast ett svenskt forskningsbibliotek är att vi vill
göra en djupare analys av bibliotekets strategier i arbetet med beståndsutveckling och
vetenskaplig publicering. Hade vi valt att studera flera bibliotek hade inte analysen
kunnat bli lika ingående. Vi tror att vi kommer att finna intressant information som är
applicerbar även på andra forskningsbibliotek i Sverige och som kan tjäna som grund
för vidare och kanske mer nyanserade undersökningar.

Den främsta anledningen till att vi har valt att studera Sveriges lantbruksuniversitets
bibliotek är att biblioteket de senaste åren flera gånger har uppmärksammats genom sina
handlingar rörande frågor inom vetenskaplig kommunikation bland annat genom att
vara ett av de första biblioteken i Sverige som gick med i ett av de största e-
tidskriftsavtalen, avtalet med förlaget Elsevier, samt att de på ett tidigt stadium, i
förhållande till andra svenska högskole- och universitetsbibliotek sa upp ett stort antal
papperstidskriftsprenumerationer och därmed endast prenumererar på den elektroniska
versionen av tidskrifterna (Harnesk 2002, s. 17). SLU-biblioteken har, som vi ser det,
alltså valt en för svenska bibliotek mått mätt kontroversiell hållning.

Ytterligare faktorer som gör SLU-biblioteken intressanta för vår studie är att SLU är ett
forskningsintensivt universitet inom de naturvetenskapliga ämnesområdena. Biblioteket
är dessutom svenskt ansvarsbibliotek inom ämnesområdena lantbruk, skogsbruk,
veterinärmedicin och miljövård. Organisatoriskt sett ligger universitetet under
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jordbruksdepartementet, övriga universitet och högskolor är placerade under
utbildningsdepartementet.

Vi hade båda sedan tidigare viss kännedom om SLU:s organisation och biblioteken vid
SLU. Vi har båda studerat vid universitet i fråga och Linda har under de två senaste åren
jobbat vid Alnarpsbiblioteket, ett av enhetsbiblioteken vid SLU, dock inte med
arbetsuppgifter inom beståndsutveckling.

Vi har valt att titta på hanteringen av och strategier för vetenskapliga publikationer på
biblioteket. I studien fokuserar vi på vetenskapliga tidskrifter som ett medium där den
vetenskapliga kommunikationen sker. Forskare kommunicerar även forskningsresultat
genom andra kanaler så som personliga kontakter, konferenser osv., men vi har valt att
studera tidskrifter eftersom det är den viktigaste formella publikationsformen inom det
naturvetenskapliga området.

1.4 Uppsatsens disposition

Uppsatsen är indelad i sex delar: Inledning, Metod, Teoretiska utgångspunkter:
beståndsutveckling, Den vetenskapliga tidskriftens framväxt och funktion, Sveriges
lantbruksuniversitet, en beskrivning av undersökningsobjektet, biblioteken vid Sveriges
lantbruksuniversitet, Resultat och analys samt Diskussion och slutsatser.

I Teoretiska utgångspunkter: beståndsutveckling beskriver vi de teorier som vi anser
relevanta för uppsatsens ämne. Under avsnittet "Den vetenskapliga tidskriftens framväxt
och funktion" ger vi en bakgrund till vetenskaplig publicering och beståndsutveckling.
Här ingår även beskrivning av tidigare forskning. I kapitlet "Strategier för
beståndsutveckling" beskriver och analyserar vi SLU-bibliotekens tidskriftsbestånd, de
urvalsmetoder som används vid biblioteken samt tittar på förvärvskostnader och dess
påverkan på beståndsutvecklingen. Kapitlet "Vetenskaplig publicering" sammanfattar
de projekt som pågår inom universitetet med avseende på vetenskaplig publicering. I
avsnittet redovisas även de drivkrafter och samarbeten som vi har påträffat inom
universitetet med utgångspunkt i vetenskaplig publicering. Efter Diskussion och
slutsatser avslutas uppsatsen med en kort sammanfattning.
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2. METOD

Vår uppsats syftar till att studera hur ett forskningsbibliotek i Sverige har påverkats av
och vilka strategier man har för att möta de förändringar som skett de senaste åren i och
med prisutveckling på tidskrifter och de nya publiceringsformer som möjliggjort
spridning av forskningsmaterial via Internet. För att få svar på detta har vi valt att göra
en fallstudie på biblioteken vid Sveriges lantbruksuniversitet, även benämnda SLU-
biblioteken, förkortat SLUB. I fallstudien använder vi oss av kvalitativa intervjuer och
textanalys av offentliga handlingar som vi tagit del av. Vi har sökt material främst i
databaserna LISA, ERIC och i sökmotorerna Google samt Altavista.

Med utgångspunkt i de senaste årens utveckling inom den formella vetenskapliga
kommunikationen ser vi i huvudsak två faktorer som påverkar biblioteken. De två
faktorerna är för det första den ekonomiska, där tidskriftspriser och kostnader för
tidskriftsavtal har ökat kraftigt, samt för det andra den utveckling som skett i och med
nya publiceringsformer som möjliggjort spridning av forskningsmaterial med hjälp av
elektroniska dokument nåbara via Internet. Syftet med uppsatsen är att studera hur ett
svenskt forskningsbibliotek, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, har påverkats av
detta och vilka strategier man har för att möta dessa förändringar.

2.1 Urval

När vi har gjort vårt urval av informanter har vi gjort det i syfte att ge en så bred och
variationsrik bild som möjligt av situationen vid SLUB. Därför har vi valt personer som
har olika perspektiv på situationen vid biblioteken. Vi har intervjuat den ansvarige
bibliotekarien för tidskriftshanteringen, den som ansvarar för utveckling av den
vetenskapliga kommunikationen vid universitetet och en bibliotekarie som arbetar med
tidskriftshantering vid huvudbiblioteket i Ultuna samt enhetscheferna vid biblioteken i
Umeå och Alnarp. Vi har även valt att göra en intervju med överbibliotekarien som har
initierat flera projekt inom området vetenskaplig publicering. Det hade varit intressant
att även intervjua forskare vid universitetet men vi konstaterade tidigt under arbetets
gång att det var inte möjligt inom ramen för uppsatsen.

2.2 Fallstudie

Våra metodansatser är kvalitativa och har sin styrka i att de visar på totalsituationen vid
SLU och möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. "Ett
sådant angreppssätt innebär ett intensivt studium av varje enskild undersökningsenhet"
(Holme & Solvang 1996, s. 79). I den kvalitativa studien intresserar man sig för det
säregna, det unika eller det eventuellt avvikande.

Sex verksamma bibliotekarier och projektutvecklare inom beståndsutveckling och
vetenskaplig publicering vid SLUB har deltagit i de kvalitativa intervjuerna.
Intervjufrågorna skickades till informanterna en vecka innan intervjuerna ägde rum. Vi
har inte kunnat träffa alla informanterna eftersom avstånden mellan SLU-orterna inte
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medger detta. Två av intervjuerna har därför skett via telefon. Vi har haft möjlighet att
kontakta samtliga informanter för kompletteringar. Då flera av informanterna önskade
vara anonyma, valde vi att inte röja någons identitet i vår analys.

Undersökningen har främst behandlat tre områden; förvärvsstrategier, utvecklingsarbete
och budgetfrågor. Resultatet av intervjuerna har vi använt för att beskriva situationen
vid ett forskningsbibliotek i Sverige med avseende på utvecklingen inom vetenskaplig
kommunikation i omvärlden och inom universitetet. Resultaten av intervjuerna har
tolkats i resultat och analysavsnittet. Frågorna som vi utgått ifrån finns i Bilaga 1.

De kvalitativa intervjuerna har kombinerats med en analys av olika policydokument
rörande SLU-bibliotekens verksamhet. Sådana källor kan definieras på flera olika sätt.
En ofta förekommande definition är "en skrift som åberopas för en viss uppgift och som
utgör grunden för denna uppgifts auktoritet" (Torstendahl, 1966). En källa granskas
sedan i flera steg för att den ska kunna analyseras; vilket material är användbart för vår
studie; hur ser ursprunget för källan ut?; vad innehåller källan?; är källan användbar för
våra syften? De flesta handlingar vid statlig verksamhet i Sverige omfattas av
offentlighetsprincipen (Hartman 1993, s. 34). Detta innebär att vi har kunnat få tillgång
till och bearbeta en mängd offentliga handlingar från SLU-biblioteken i vår
dokumentanalys. De handlingar som har varit relevanta för vår studie är beskrivna
under rubriken "SLU-material" nedan. Utgångspunkten för de dokument vi använder
oss av är att de ska vara primärkällor, originaldokument. Flera av handlingarna visade
sig innehålla kvantitativa data vilka vi har valt att tillgängliggöra genom textanalysen.

Vi har lyft ut och analyserat licensavtalet med tidskriftsförlaget Elsevier eftersom vi
anser att det var av stort intresse för uppsatsen.

2.3 SLU-material

Vi har använt oss av både offentligt tryckt och otryckt material från SLU-
organisationen. Årsredovisningar från SLU, verksamhetsplaner, budgetar och bokslut
har varit viktiga för att få svar på våra frågeställningar. Olika typer av policydokument
har också legat till grund för studien t ex Förvärv av litteratur 1977, Målsättning och
organisation vid Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek 1990, Ultunabibliotekets
nuvarande förvärvspolicy i korta drag 1990, Målsättning för Ultunabiblioteket 1995,
SLU-bibliotekens förvärvspolicy från 2000 samt Policy för hantering av elektroniska
dokument från 2002.

Flera mötesprotokoll har varit värdefulla bl a möteshandlingar från Biblioteksrådet,
Biblioteksstrategigruppen och EPSILON:s referensgrupp. Vi har även använt oss av
nyhetsbrev som sänds ut till SLU-anställda från biblioteket ett par gånger i halvåret.
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER: BESTÅNDSUTVECKLING

I Bibliotekstermer (Benito, 1997) översätts beståndsutveckling till engelska collection
development. I engelskspråkig litteratur började man dock på 1980-talet mer och mer
använda termen collection management. Den tidigare termen motsvarade arbetet med
att bygga upp samlingar, det vill säga urval och förvärv, medan collection management
även innefattar frågor om bevarande, gallring och organisatoriska frågor som rör
beståndets utveckling, t ex budget- och personalfrågor (Jenkins & Morley 1999, s. 1-2).
I de senaste årens litteratur hittar man diskussioner om det åter är dags att införa nya
begrepp. Gorman (1997) menar att förhållanden som råder för bibliotek idag är så
snabbt skiftande, dels med avseende på ekonomiska svårigheter och dels med avseende
på elektronisk utveckling att en definition som fungerar ena dagen kan komma
förändras nästa. Ett förslag till en ny term är content management. Med detta begrepp
betonas att det är innehållet och inte mediet som är det viktiga (Budd & Harlowe 1997,
s. 3-4). Med beståndsutveckling avser vi i den här uppsatsen det mest etablerade
begreppet, collection management.

Beståndsutveckling kan sägas vara det arbete där man på olika sätt hanterar bibliotekets
samlingar. Hur skall man göra urval vid förvärv och gallring av samlingen? Hur
använder man sin begränsade budget optimalt? Hur många tidskrifter skall man ha och
vilka? Hur utvärderar man samlingen och användningen av denna? Detta är traditionella
frågor som rör beståndsutvecklingen på ett forskningsbibliotek. De här frågorna utgör
fortfarande grunden i arbetet, men många nya frågor har tillkommit eftersom
förutsättningarna för arbetet med samlingarna har förändrats under senare år.
Utvecklingen mot allt dyrare tidskriftsprenumerationer och samtidigt stagnerande
biblioteksbudgetar, utvecklingen av elektroniska dokument, t ex elektroniska tidskrifter
tillgängliga via Internet, samt det faktum att mängden information som produceras
fortsätter att öka i en allt snabbare takt påverkar förstås bibliotekens arbete med
utveckling av bestånden. Nya frågor kan röra hur man bäst väljer såväl
papperstidskrifter som elektroniska tidskrifter. Skall man äga en viss tidskrift själv eller
skall man tillgängliggöra den på annat sätt, t ex via fjärrlån eller annan form av
dokumentleverans, vid efterfrågan? Hur skall elektroniska dokument presenteras och
tillgängliggöras? Hur skall man bevara dessa elektroniska dokument? Hur kan man på
olika sätt samarbeta med andra bibliotek i beståndsfrågor? Ett forskningsbibliotek
kunde förr ha ambitionen att vara mer eller mindre heltäckande i sin samling inom sitt
ämnesområde, men detta är omöjligt idag. Branin, Groen & Thorin, 2000 menar att
beståndsutvecklingen på forskningsbibliotek i framtiden kommer att kräva att
bibliotekarier skapar och utökar sin roll inom den vetenskapliga kommunikationen. De
måste spela en mycket mer aktiv roll i skapandet av nya publikationer.

Roberts, 2000 redogör i "International yearbook of library and information management
2000-2001: collection management" för de teoretiska områden som han menar finns
inom beståndsutvecklingsforskningen. Vi beskriver nedan med hjälp av Roberts och
andra författare de teorier som vi funnit relevanta för vår uppsats.
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3.1 Fördelnings formler

Ett område med många års forskning och praktisk tillämpning bakom sig är
"Fördelningsformler" (Allocation Formulae). Det behandlar hur man fördelar sina
resurser med hänsyn till olika faktorer som råder på det aktuella universitetet. Många
skilda typer av formulär har utvecklats och de bygger på olika hänsynstaganden. Ofta
viktar man olika faktorer mot varandra. Det kan handla om storleken på universitetets
olika fakulteter, hur mycket litteratur som produceras inom olika ämnesområden, hur
fördelningen mellan forskar- och studentpopulationer ser ut, hur användningen av olika
tidskrifter och annat material ter sig, prisfrågor, m.m. (O´Connor, Lafferty & Flynn
1998, s. 24-26). Ett fördelningsproblem som blivit vanligare under senare tid är hur
biblioteket skall dela sin förvärvsbudget mellan monografier och tidskrifter.
Tidskriftsbudgeten har generellt ökat på bekostnad av monografier. Ford, 1999
beskriver hur andelen av den totala materialbudgeten som spenderas på tidskrifter har
ökat från ca 40% i slutet av 1960-talet till ca 70% i mitten av 1990-talet vid engelska
universitet. Det är framförallt monografibudgeten som fått stå tillbaka. Färre
monografier köps av forskningsbiblioteken för att de skall ha råd att finansiera de allt
dyrare tidskrifterna (Branin et. al, 2000).

3.2 Bibliometriska studier

Ett annat teoretiskt område som haft stor betydelse för beståndsutvecklingen är
bibliometriska studier. Bibliometrin utvecklades ur empiriska studier av citeringar och
refereringsmönster. Samuel Bradford lade 1948 grunden för dessa studier i sin bok
Documentation. Hans teori är att om vetenskapliga tidskrifter arrangeras i ordning av
fallande produktivitet av artiklar i ett visst ämne, hittar man en "kärna" av tidskrifter
som bidrar till det mesta inom ämnet. Runt denna kärna sprider sig övriga tidskrifter på
längre och längre avstånd ju mindre de bidrar till forskningen inom ämnesområdet
(Davis 2002, s. 156). Bradford fann att av 300 referenser inom ett ämne täcks 100 av
endast fyra tidskrifter, sk. kärntidskrifter, nästa 100 referenser hittas i ytterligare 20
tidskrifter och de sista 100 referenserna täcks av ytterligare 100 tidskrifter. Den här
fördelningen kallas Första Bibliometriska lagen (Rabow 2001, s. 46-47). En Andra
Bibliometrisk lag är formulerad av Eugene Garfield som studerat hur artiklar citeras och
visade att en stor del av alla citeringar går till ett litet antal tidskrifter. Trots att det finns
kanske uppåt 40 000 tidskrifter så menar Garfield att endast 500 tidskrifter står för mer
än 70% av vad som citeras över hela det vetenskapliga fältet (Garfield, 1996). Att hitta
kärntidskrifter för universitetets ämnesområden kan vara användbart i förvärvs- och
uppsägningsprocessen. Många använder sig t ex av Impact Factor som ett mått på hur
viktig en tidskrift är. Olika tidskrifters Impact Factor presenteras årligen i ISI´s Journal
Citation Report. Impact Factorn är ett mått som bygger på frekvensen som en
genomsnittlig artikel i en viss tidskrift citeras ett givet år, men den säger inget om den
lokala användningen av tidskrifterna och därför kan användbarheten ifrågasättas, menar
Davis (2002, s. 157).

De bibliometriska metoderna har också tillämpats mer direkt på biblioteksområdet och
ligger till grund för studier av användning och efterfrågan. Richard Trueswell visade
1969 hur 80% av den totala cirkulationen av material i biblioteket endast kom från 20%
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av samlingen (Trueswell 1969, s. 458-461). Genom att titta på cirkulationen av
tidskrifter kan man med denna metod hitta ett biblioteks kärntidskrifter. Davis (2002, s.
156) beskriver hur de på University of Illinois använde denna metod för att veta vilka
kemitidskrifter biblioteket skulle säga upp i ett besparingsprojekt. De fann då att 84%
av tidskriftsanvändningen kom från 20% av bibliotekets tidskriftssamling och att 40%
av användningen var koncentrerad till endast 10 tidskriftstitlar. Många olika typer av
användarstatistik kan vara användbara i förvärvs- och uppsägningsprocesser. Det kan
handla om cirkulationsstatistik, fjärrlånestatistik, kopiebeställningar och
användarenkäter. Med elektroniska dokument följer nya möjligheter att studera
användningen. Data som kan samlas in är t ex antal
nerladdningar/tidskriftstitel/tidsperiod, antal nerladdningar/artikel/tidsperiod,
användningen av fritt tillgängliga dokument. Vad som dock är svårt att veta är hur
dokumentet används. Kommer det till nytta eller laddas det ner, tittas på och förkastas?

3.3 "Just-in-case"/ Just-in-time"

Ett viktigt område för beståndsutvecklingen har på senare år varit frågan om hur
biblioteken försörjer sina användare med information. Hur stor del av de dokumenten
som används på biblioteket ingår i samlingen i form av eget ägande och hur stor del
tillgängliggör biblioteket istället på andra sätt, till exempel genom fjärrlån eller online-
tillgång via licenser? Miller, 1997 menar att en av de senaste årens viktigaste frågor på
beståndsområdet är utvecklingen från att biblioteket självt har ägt större delen av
informationen till att mer och mer lägga vikten vid att tillgängliggöra den på olika sätt
för sina användare. Knutet till detta är synen på vad för sorts samling man skall bygga
upp. Utvecklingen har gått från en "just-in-case-princip" till en "just-in time-princip",
dvs förr byggdes en samling upp som skulle svara mot användarnas nuvarande och
eventuella framtida behov, medan man mer och mer går mot att skaffa informationen
när efterfrågan uppstår. Den här utvecklingen hänger samman både med att ekonomin
blivit kärvare för biblioteken och att utvecklingen med elektroniska dokument
möjliggjort snabba leveranser (s. 287-318).
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3.4 Samarbete om beståndsfrågor

En annan viktig förändring som nämns i senare års litteratur om beståndsutveckling är
att biblioteken samarbetar mer och mer, såväl inom organisationen som med andra
bibliotek för att få ut mer av sina begränsade resurser. Det har blivit vanligt att bibliotek
går samman i konsortier och för gemensamma upphandlingar av licensavtal för tillgång
till elektronisk information (Naylor 1999, s. 277). I Sverige förhandlar många
forskningsbibliotek genom BIBSAM som är kungliga bibliotekets avdelning för
nationell samordning och utveckling. BIBSAM ska, enligt KB:s regleringsbrev förbättra
och effektivisera informationsförsörjningen till forsknings- och utvecklingsverksamhet
samt högre utbildning (Broms, Bergström Grönvall & Stange 2001, s. 5). Hazen, (1997,
s. 264 ) menar att konsortiesamarbete kring förvärv kan fylla fyra behov:

- man får tillgång till mer material än man hade kunnat åstadkomma på egen hand
- man kan förhandla fram bättre licensavtal för databaser och elektroniska tidskrifter
- man ökar chanserna att genom olika lösningar täcka ett helt område
- eftersom man pressar ner kostnaderna kan man få utrymme att även köpa in lite mer
  udda och specialiserade publikationer.

3.5 Förvärvspolicy

I och med att många forskningsbibliotek idag upplever det svårt att klara att hålla sig
inom sin budget och samtidigt tillgodose sina användare med det material de önskar,
gäller det att hålla en balans mellan försörjning till utbildning och forskning, mellan
böcker och tidskrifter och - detta ifrågasätts dock numer av många bibliotekarier -
mellan dagens behov och morgondagens. En antagen policy för hur beståndsarbetet
skall föras kan hjälpa till att hantera dessa överväganden. Enligt Evans (1987, s. 64) är
fördelarna med en policy bland annat att den informerar alla intresserade om syftet med
samlingen, dess natur och vilka prioriteringar man gör vid förvärv och uppsägningar.
Den ger en sammanhållen syn som är beständig över tid även om
personalsammansättningen förändras. Policyn medför också att man lättare kopplar
samlingen till organisationens mål vilket i sig kan underlätta kommunikationen mellan
biblioteket, dess användare och universitetets administratörer. Bibliotekarierna får en
bättre bild av forskningen och de kurser universitetet ger och därmed en större förståelse
för det material de ska förvärva. Forskare och lärare blir medvetna om bibliotekets
beståndsstrategi och under vilka villkor man arbetar (Jenkins & Morley 1999, s. 7-8).

Vi har inte funnit några teorier över nya former för vetenskaplig publicering,
förmodligen därför att det är ett nytt område. Vi har däremot hittat debattinlägg och
diskussioner inom området. Vi anser att utveckling och användning av nya former för
vetenskaplig publicering är ett sätt för biblioteken att serva sina användare med
information och därmed en del i beståndsutvecklingen.
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4. DEN VETENSKAPLIGA TIDSKRIFTENS FRAMVÄXT OCH   FUNKTION

4.1 Vetenskapliga tidskrifter

4.1.1 Peer review
Den viktigaste formella kanalen för vetenskaplig kommunikation inom de
naturvetenskapliga ämnesområdena är tidskriften. Man kan se flera funktioner som den
vetenskapliga tidskriften fyller. Några av dem är spridning av forskningsresultat,
kvalitetskontroll av det publicerade materialet, underlag för arkivering av
forskningsresultat och dessutom ett medium för forskare att få prioritet för sina
upptäckter (Rowland, 1997). En vetenskaplig tidskrift har en redaktion bestående av
vetenskapsmän och kvinnor inom det aktuella ämnesområdet. Utanför redaktionen finns
ett flertal manuskriptgranskare, s.k. referees, som även de är verksamma inom samma
ämnesområde. Tidskriftens redaktion gör en första bedömning av de manuskript som
forskare skickar in. En del refuseras direkt och andra antas utan kompletteringar för
publicering. De flesta manuskript skickas dock vidare för granskning till en eller oftast
flera referees för att få kommentarer om huruvida manuskriptet har potential att bli
publicerat, och om så är fallet vad för eventuellt ytterligare arbete som krävs för att det
skall antas för publicering. Manuskriptet publiceras inte förrän när och om en reviderad
version accepteras av redaktion och referees (Harnad, 1999). Hela den här processen
kallas peer review och är tänkt att fungera som ett slags kvalitetskontroll eller
certifiering av publicerat material.

Peer review-systemet anses inte av alla vara det bästa systemet för att garantera
forskningens integritet och kvalitet. En del av den kritik som riktats mot systemet är att
de sakkunniga är anonyma för författaren, att processen är för tidsödande, att systemet
inte ger tillräckligt bra skydd mot stöld av intellektuell egendom, att vissa sakkunniga
kan vara partiska, att själva bedömningsprocessen inte dokumenteras och att det vore
bättre med en omvänd ordning, det vill säga att artikeln publiceras först och sedan
bedöms. Det senare skulle kunna förändras genom elektronisk publicering som förutom
att göra processen snabbare också ger möjlighet till dialog, så kallad open peer review,
där forskarkollegor kan diskutera artikeln. Då skulle man kunna införa någon form av
certifiering av publicerade artiklar som anses hålla god kvalitet i den öppna
bedömningen (Wallin, 2002).

4.1.2 Tidskriftens historia
Den vetenskapliga tidskriftens historia går tillbaka till mitten av 1600-talet. En samling
vetenskapsmän vid universitetet i Oxford bildade då ”det osynliga kollegiet” (Invisible
College), senare kallat ”The Royal Society”. Efterhand ökade antalet medlemmar i
sällskapet och kommunikationen blev allt svårare att upprätthålla. Det tog för lång tid
att kommunicera brevledes och resor var långa och tidsödande. Istället började
medlemmarnas kommunikation ges ut i form av en tidskrift som lättare och snabbare
kunde distribueras. Drivande kraften bakom denna tidskrift var Henry Oldenburg och
1665 utgavs första numret av Philosophical Transactions of the Royal Society of
London, vanligen kallad Phil Trans. Tanken var att skapa offentliga dokument av
forskningsresultat, där förstfödslorätt till nya upptäckter kunde fastslås. Phil Trans



16

fungerade som en sorts patentbyrå för vetenskapliga idéer (Guédon, 2001). Utgivningen
finansierades dels genom medlemsavgifter som inkluderade en prenumeration och dels
genom att forskarna fick betala en avgift per publicerad sida. Inkomster via
biblioteksprenumerationer var ingen bärande inkomstkälla. Många medlemmar
publicerade sig aldrig själva och antalet publicerade artiklar per författare var lågt
(Rabow 2001, s. 2). Vid 1600-talets slut fanns det någonstans mellan 30 och 90
vetenskapliga tidskrifter, hundra år senare runt 750 och år 2000 uppemot 100 000
världen över (Tenopir & King, 2000).

4.1.3 "The serial pricing crisis"
Fram till andra världskriget var vetenskapliga sällskap, universitet och andra icke-
kommersiella förlag totalt dominerande inom vetenskaplig publicering. Det fanns
visserligen en liten kommersiell utgivning i Europa, men produktionen av vetenskapliga
tidskrifter sågs inte som någon lukrativ affärsidé (Rabow 2001, s. 3). Efter andra
världskrigets slut expanderade forskningen enormt inom teknik, medicin och
naturvetenskap. Nya vetenskapliga discipliner växte fram och nya nischer för tidskrifter
uppstod. De traditionella publicisterna var inte rustade att hantera den anstormning av
manuskript som följde. Till slut fanns inte möjlighet att publicera alla goda texter som
erhölls och väntetiderna för publicering blev långa (Walker, 1998). Kommersiella
aktörer började på 1960-talet se en marknadspotential och erbjöd forskare nya
publiceringsmöjligheter. Guédon, 2001 beskriver det som att "Commercial publishers
managed to create a wealthy industry out of what had been a gentlemen´s publishing
club a few years ago". De anammade samma modell som sina icke-kommersiella
kollegor för kvalitetsgaranti genom att locka utvalda experter att granska manuskripten.
Attraktionskraften för forskarna låg i att det var kostnadsfritt att publicera sig i dessa
tidskrifter till skillnad mot de icke-kommersiella förlagens sidavgifter. Istället för att
betala för publicering fick forskaren överlåta copyrighten till förlaget. Det kan tyckas
absurt att skänka bort rätten till sin egen text, men det viktigaste för forskaren i det här
sammanhanget är att få prioritet för sina upptäckter och en kvalitetsstämpel i form av att
bli publicerad i en tidskrift av viss rang. Utgivningen av de kommersiella tidskrifterna
finansieras oftast genom prenumerationer, såväl till enskilda forskare som till
institutioner, däribland bibliotek. Biblioteken står ofta för en viktig del av förlagens
inkomster.

Till en början var de kommersiella förlagens verksamhet mycket värdefull för det
vetenskapliga kommunikationssystemet. Trycket på de etablerade förlagen lättade och
ledde till att forskningsresultat snabbare kunde utvärderas och publiceras. Men de
kommersiella förlagens främsta syften är ändå andra än de lärda sällskapens och andra
icke-kommersiella förlags. De skaffade sig snabbt allt fler marknadsandelar och ökade
sina vinster. Redan under 1970-talet började den serie av prishöjningar på
tidskriftsprenumerationer som i engelskspråkig litteratur på området brukar benämnas
"the serial pricing crisis". Det här innebär att priserna på tidskrifter har ökat så kraftigt
att det fria flödet av vetenskaplig kommunikation världen över är hotad.

Enskilda fakulteter och forskare började i slutet av 70-talet att säga upp sina
prenumerationer för att istället förlita sig på bibliotekens. Förlagen kompenserade sina
förluster för de uppsagda prenumerationerna med att höja avgifterna för de mindre
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priskänsliga biblioteken. Biblioteken fick därmed ta ett stort ekonomiskt ansvar för den
vetenskapliga kommunikationen, men tvingades efterhand även de till uppsägningar.
Detta medförde nya prishöjningar från förlagen för att kompensera förlusterna och så
har det fortsatt (Rabow 2001, s. 4).

I genomsnitt ökade priset för en prenumeration på en vetenskaplig tidskrift med 630%
mellan åren 1975 och 1995 (Tenopir & King, 2000). Samtidigt visade Ingegerd Rabow
på konferensen First Nordic Conference on Scholarly Communication i Lund och
Köpenhamn 2002 att mellan åren 1989 och 1999 steg snittpriset för en prenumeration
på en vetenskaplig tidskrift med 287%. Flera olika skäl till krisens uppkomst har angetts
för att försöka förklara fenomenet: ovanligt hög inflation, ökning av tidskrifternas
artikelantal och sidantal, fluktuerande valutakurser, relativt små ökningar av
biblioteksbudgetar och mindre medel för fakulteter att spendera på tidskrifter är några
faktorer som svarar för en del av prisökningarna (Tenopir & King, 2000).

De ovan nämnda skälen kan dock bara förklara en del av prisökningarna. Ibironke
Lawal, 2001 skriver att en undersökning av tidskrifter inom jordbruks- och
biologiområdet visade att tidskrifter utgivna av kommersiella förlag var mycket dyrare
än de som utgavs av icke-kommersiella förlag. Trots att de kommersiella tidskrifterna
inte anses ha ett högre informationsvärde. De flesta är numer överens om att den
främsta orsaken till utvecklingen är förlagens beteende. Förlagen har skaffat sig enorma
vinstmarginaler. Artiklarna erhålls gratis och arvodena för sakkunniggranskning är låga
eller obefintliga. Eftersom förlagen övertar copyrighten på artikeln har de i realiteten
monopol på den vara som artikeln utgör. Ingen annan aktör kan träda in på arenan och
erbjuda sig att ge ut artikeln billigare. Varan är helt enkelt inte konkurrensutsatt och att
det inte gynnar prisutvecklingen är nog de flesta övertygade om. Dessutom publicerar
sig forskare helst i de högst värderade tidskrifterna oavsett vad de kostar att
prenumerera på och för biblioteken är dessa tidskrifter inte utbytbara, de måste bara ha
dem. Även om förlagen höjer priserna för viktiga tidskrifter är efterfrågan densamma
(Rabow 2001, s. 12). Guédon, 2001 skriver att "…deep in the heart of real capitalistic
practice lies the quest for monopoly situations".

Ett problem som bidragit till att priskrisen drivits så långt är att biblioteken är de som
drabbats hårdast ekonomiskt. Biblioteken står för de flesta tidskriftsprenumerationerna,
men det är universitet, institutioner och forskare som är de egentliga konsumenterna och
de ser inte omedelbart vad deras informationsbehov verkligen kostar (Rabow 2001, s.
10).

4.1.4 Elektronisk utveckling
Det var inte bara en utveckling mot kommersialisering av tidskriftsmarknaden som
följde efterkrigstidens forskningsexplosion. Den ineffektiva distributionen med
fördröjningar i publikationsprocessen som den enorma informationsökningen gav
upphov till drev också på utvecklingen med elektroniska publiceringsmöjligheter som
skulle kunna göra spridningen effektivare, snabbare och billigare. (Tenopir & King,
2000). Redan på 1930- och 1940-talen började visionärer utveckla innovativa
kommunikationsvägar, men många av idéerna begränsades av dåtidens teknologi. Dessa
idéer låg bakom mycket av den forskning som tog fart under 1960-talet. Bland annat
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forskades det om möjligheterna med elektroniska tidskrifter. I slutet av detta årtionde
fanns i princip redan tekniken för ett elektroniskt tidskriftssystem, men det var för dyrt,
för dåligt standardiserat och dessutom hade få potentiella användare tillgång till
tekniken (Tenopir & King, 2000). Inte förrän runt 1990 började den vetenskapliga
kommunikationen delvis att föras på elektronisk väg. Dels började de kommersiella
förlagen att ge ut elektroniska versioner av sina papperstidskrifter. Dels började några
forskare reagera på de orimliga prisökningarna och såg den nya teknologins möjligheter
att själva publicera sina forskningsresultat och göra dem tillgängliga via Internet.

Digital teknologi har potentialen att erbjuda mer centralt lagrad information, enklare
och snabbare distribution, och borde kunna ge tillgång till forskningsresultat på ett
snabbare och mer kostnadseffektivt sätt än tryckta versioner (Branin et. al, 2000) .
Enligt, Odlyzko, 1998 kan man spara in minst 90% av de kostnader som följer med
tryckta tidskrifter. Alla är dock inte så övertygade om att priserna för den vetenskapliga
kommunikation som distribueras av de kommersiella förlagen kommer att bli mer
rimliga. Solomon, 2002 menar att "de stora förlagen kommer att slåss hårt för att
behålla den gås som lagt guldägg åt dem i åtminstone 30-40 år". Till att börja med var
de elektroniska tidskrifterna gratis men förlagen började snart att utveckla sina
produkter och ta betalt för dem. Man har inspirerats av mjukvaruindustrin och
introducerade för några år sedan licensavtal för tillgång till hela paket av elektroniska
tidskrifter. Affärsidén att bunta ihop tidskriftstitlar till paket försvårar för konkurrenter
att ta sig in på marknaden. Paketavtalen kan lätt försvaga bibliotekariens
urvalsmöjligheter. Man har inte råd med så mycket annat än de stora avtalen och får då
köpa allt eller inget (Guédon, 2001).

Onlinepublicering kan alltså i bästa fall ge såväl ekonomiska som tidsmässiga vinster
och dessutom spridas i bredare lager. Dessutom finns många möjligheter med
elektronisk kommunikation som den tryckta saknar. Till exempel finns möjligheter till
en omedelbar och öppen dialog mellan en artikelförfattare och dennes forskarkollegor.
En publicerad artikel kan diskuteras och kommenteras på plats Online av
forskarkollegor, så kallad open peer review (se även ovan).

Ännu behåller de flesta bibliotek papperstidskrifter parallellt med de elektroniska
versionerna. Men användningen av elektroniska former av vetenskaplig kommunikation
ökar hela tiden. Enligt Odlyzko (2002, s. 10) ökar användningen med 50-100% årligen.
Användningen av de traditionella tryckta tidskrifterna har inte minskat så mycket ännu,
men enligt Odlyzko pekar ovanstående på att det vetenskapliga
kommunikationssystemet kommer att bli mer och mer elektroniskt orienterat. En av
orsakerna till genomslagskraften är lättillgängligheten av Onlinematerial.

4.2 Nya former av vetenskaplig publicering

Olika former av alternativ till de kommersiella förlagens traditionella
tidskriftsverksamhet har skapats och skapas på många håll i världen. De är olika i sin
karaktär men det gemensamma för initiativen är att de har sitt ursprung i ett missnöje
med hur det vetenskapliga kommunikationssystemet fungerar. De nya modellerna för
den formella vetenskapliga kommunikationen kan komma spela en stor roll för att bryta
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existerande förlagsmonopol och samtidigt öka uppmärksamheten för universitetens
vetenskapliga produktion. Vi gör inte anspråk på en heltäckande bild utan visar bara på
ett fåtal exempel som har stor betydelse för den vetenskapliga publiceringen. Bakom
initiativen ligger forskare, bibliotek eller universitet eller i vissa fall även kommersiella
förlag. Skillnaden mellan initiativen är ofta av teknisk eller organisatorisk karaktär.

4.2.1 Open Archives Initiative
Syftet med Open Archives Initiative, OAI, som drogs igång 1999 var att utveckla en
tjänst där författare till vetenskapliga publikationer själva skulle kunna arkivera sitt
material i e-printarkiv samt att utveckla tekniska lösningar för samsökning i dessa arkiv.
Ett e-printarkiv är ett arkiv där vetenskapliga publikationer tillgängliggörs och arkiveras
via Internet. Inom OAI har man utvecklat ett protokoll för automatisk insamling av
metadata ur fulltextarkiv och skapar en sk. metadatabas medan texterna arkiveras lokalt
i fulltextarkiven (Open archives.., 2002). Många universitet och akademiska
institutioner har börjat använda sig av OAI-protokollet för att göra forskningen mer
lättåtkomlig. Männen bakom iniviativet är Paul Ginsparg professor i fysik vid Cornell
University och initiativtagare till arXiv.org, ett e-printarkiv inom fysik, Rick Luce chef
för forskningsbiblioteket Los Alamos National Laboratory och Herbert Van de Sompel
forskare och debattör. De träffades 1999 och skissade på idéerna till Open Archives
Initiative, OAI. Projektet startades upp med stöd från flera biblioteks- och
forskningsinstitutioner i USA; Council on Library and Information Resources, Digital
Library Federation, Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition, Association
of Research Libraries och Los Alamos National Laboratory (Open archives.., 2002).

4.2.2 Public Library of Science - initiativ från forskare
Initiativet till Public Library of Science, PLoS, kom från ett litet antal forskare inom
naturvetenskaperna och började med ett öppet brev till forskare verksamma över hela
världen. I brevet uppmanades forskare att skriva under PLoS avtal som innebär att
forskarna endast publicerar sig i tidskrifter vars artiklar blir fritt tillgängliga efter sex
månader eller tidigare. Genom brevet uppmanas förlag att göra sina tidskrifter fritt
tillgängliga. Anledningen till initiativet är viljan att öka tillgängligheten för
forskningsresultaten (Public library.., 2000). Grundarna till PLoS anser att forskare och
allmänhet har rätt till de resultat som kommer fram genom forskning. De anser inte
heller att arkiv med forskningsmaterial ska ägas av kommersiella förlag. Projektet
publicerades våren 2000 och hittills har 32.570 forskare (15 januari 2003) från 183
länder skrivit på avtalet. Syftet med PLoS är också att utveckla internationella
Onlinebibliotek inom forskningsområden som ska arkivera och distribuera
vetenskapliga artiklar i sin helhet. Ett liknande initiativ startades i Budapest 2001,
Budapest Open Access Iniviative, BOAI. Initiativet syftar till att göra
forskningspublikationer fritt tillgängliga via Internet och har liksom PLoS gått ut med
ett öppet brev till forskarvärlden och listor över alla som tagit del och skrivit under
initiativet. Skillnaden är att Budapestinitiativet riktar sig till den akademiska världen
inte till förlag och tidskrifter (Poynder, 2002). BOAI kräver inte att de existerande
tidskrifterna ändrar sin prispolitik eller tillgänglighet utan stöder istället tidskrifter som
vill förändra dessa. Samtidigt stöder de nya fritt tillgängliga tidskrifter (Budapest open..,
2003).
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4.2.3 SPARC bildat av universitet och forskningsbibliotek
The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, SPARC, startades 1998
med ett samarbete mellan universitet och forskningsbibliotek i syfte att protestera mot
de funktioner som inte fungerar tillfredställande inom den vetenskapliga
kommunikationen. SPARC:s syfte är att stimulera och hjälpa till att få igång alternativ
till de kommersiella förlagen (Bachrach 2001, s. 137). De finansieras av 200
medlemsinstitutioner samt med medel från olika fonder. Fram till nyligen har SPARC,
fokuserat på den nordamerikanska forskarvärlden. Eftersom många av problemen inom
den vetenskapliga publiceringen är globala finns dock ett behov av att initiativ, liknande
SPARC, startas på fler håll i världen. En europeisk avdelning, SPARC Europe startade
därför 2001 (Friend 2001, s. 138). SPARC har varit framgångsrikt på flera områden och
arbetar med att skapa nya tidskrifter. Tidskrifter som ska kunna konkurrera med
högpristidskrifterna inom naturvetenskap, teknik, och medicin. SPARC stöder även
tekniska idéer och nya elektroniska ämnesportaler inom flera vetenskapliga områden.

4.2.4 Institutionella arkiv
Volymen forskningsresultat vid de akademiska institutionerna ökar kontinuerligt och
universitetsvärlden får allt svårare att sprida information om pågående forskning. För att
tillgängliggöra forskningen utvecklar och driver ett växande antal universitet och
högskolor egna elektroniska arkiv sk e-printarkiv. Ett e-printarkiv vid ett universitet
innehåller vetenskapliga publikationer författade av forskare vid det egna universitetet.
Raym Crow beskriver det institutionella arkivet som "insamlade och bevarade av
digitala samlingar av vetenskapliga publikationer vid ett eller flera universitet" (Raym
2002, s. 4). Motiven för att samla forskningsresultaten på detta sätt är att öka
tillgängligheten och därmed också användandet av forskningsmaterialet samtidigt fås en
samlad ingång och arkivering av institutionens forskning. Det institutionella arkivet är
också ett sätt att marknadsföra sitt forskningsmaterial mot den övriga forskarvärlden.
Från flera håll inom det akademiska området menas att just universitetens egna initiativ
och samarbeten inom vetenskaplig publicering kan komma att ha en stor betydelse för
utvecklingen och omstruktureringen inom den vetenskapliga kommunikationen.
Exempel på institutionella arkiv är ETD, Electronic Thesis and Dissertation vid
California Institute of Technology, Caltech (http://library.caltech.edu/etd/default.htm)
och Cern (http://weblib.cern.ch/) inom partikelfysikområdet som även innehåller
preprints. Respektive institutions bibliotek ansvarar för publiceringen av dokumenten.

4.2.5 BioMed Central - kommersiellt förlagshus för vetenskapliga tidskrifter
BioMed Central startade år 2000 med idéen att ge snabb, gratis och öppen tillgänglighet
till forskningsresultat. BioMed Central ägs och drivs av Current Science Group i
London. Det traditionella sättet att tillhandahålla forskningsresultat via prenumerationer
på vetenskapliga tidskrifter ser BioMed Central som ett hinder inom den vetenskapliga
kommunikationen. Förlaget har istället valt en finansieringsmodell som baserar sig på
institutioners medlemsavgifter, samt avgifter för publicering av artiklar, för nuvarande
500USD/artikel (Hagerlid 2002, s. 74). Som resultat har förlaget möjlighet att låta
artiklarna bli fritt tillgängliga via Internet. BioMed Central publicerar en mängd
tidskrifter inom biologi och medicin t ex Journal of Biology, Genome Biology and
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Arthritis Research & Therapy samt litteratur inom områdena. Forskare som publicerar
sig i en tidskrift hos BioMed Central garanteras att artiklarna läggs ut snabbt och att de
blir tillgängliga permanent på nätet utan att läsaren ska behöva betala för artikeln eller
att det ska finnas några andra hinder för att komma åt den. Samtidigt behåller författaren
copyrighten till artikeln. Detta är en viktig skillnad vid jämförelse mellan BioMed
Central och andra kommersiella förlag. De flesta förlag behåller nämligen rätten till
artikeln och begränsar tillgången till artikeln till de som innehar en prenumeration.
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5. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

5.1 SLU:s framväxt

I mitten av 1700-talet togs de första stegen mot högre utbildning och forskning inom
jordbruk, skogsbruk och veterinärmedicin i Sverige. Dessa läroanstalter och
forskningsinstitutioner fanns på flera håll i landet. Sveriges lantbruksuniversitet
bildades 1977 genom en sammanslagning av flera av dessa institutioner.
Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, Veterinärinrättningen i Skara,
Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan (Landskap.., 1991).
Motivet för sammanslagningen var behovet av samverkan inom forskning samt mellan
utbildning och forskning. Universitetets verksamhet är även idag spridd på flera platser i
Sverige. Huvudverksamheten är koncentrerad till Ultuna, Umeå, Alnarp och Skara.
Totalt arbetar 3300 personer vid universitetet. För närvarande finns drygt 3 550
helårsstudenter ca 900 forskarstuderande och 1600 forskare vid SLU.

5.2 Organisationens struktur

SLU är det enda universitetet i Sverige som ligger under jordbruksdepartementet.
Övriga universitet och högskolor ligger under utbildningsdepartementet. Detta innebär
att regeringen ger SLU direktiv i årliga regleringsbrev. Statsmakternas övergripande
uppdrag till SLU är att: ”SLU skall utveckla kunskapen om de biologiska
naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa”. Statsmakterna har gett
SLU ett sektorsansvar som innebär ansvaret för högre utbildning, forskning, fortlöpande
miljöanalys och kunskapsspridning inom de områden som angivits nedan (SLU:s
sektorsansvar 1998, s. 19f).

SLU:s ansvarsområden är följande:
• jord- och trädgårdsbruk
• landskapsplanering
• livsmedelsproduktion
• naturvård
• skogsbruk och vedråvarans förädling
• vattenbruk
• veterinärmedicin och husdjursskötsel

I sektorsansvaret ingår att biträda departement och andra samhälleliga organ med
expertfunktioner som remissinstans (SLU:s sektorsansvar 1998, s. 20).

Idag är universitetet uppdelat i tre fakulteter; Fakulteten för jordbruk,
landskapsplanering och trädgårdsbruk, Skogsvetenskapliga fakulteten samt
Veterinärmedicinska fakulteten. Under fakulteterna finns ett 60-tal institutioner. De
senaste åren har man inlett en process med sammanslagningar av institutionerna.
Resultatet ska bli en effektivare, mer funktionell organisation som enligt rektor Ann-
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Christin Bylund "konsoliderar den högkvalitativa akademiska verksamhet som vi har
vid SLU".

Utifrån sektorsansvaret som SLU tilldelats delas verksamheten upp i fem områden.
Dessa är vägledande för all verksamhet inom universitetet. Varje område omfattar hela
kedjan, från råvaruproduktion till färdig produkt på marknaden (Sveriges lantbruks
Univ, 2003).

• MAT – kvalitet i livsmedelskedjan
• DJUR – djurhållning, djurhälsa och djurskydd
• SKOG – skogsbruk och förädling av skogsråvara
• LAND – samspelet mellan produktion, rekreation och de levande naturresurserna
• STAD – skapande av mänskliga och biologiskt långsiktigt hållbara stadsmiljöer

Universitetets idé om hur verksamheten ska styras lyder "SLU utvecklar kunskapen om
de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker
genom utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys och information" (Året som gick
2002 s. 3).

5.3 Universitetets ekonomi

Kostnaderna för universitetet 2001 var fördelade på följande sätt: utbildning 471 mkr
forskning och forskarutbildning 1480 mkr, fortlöpande miljöanalys 119 mkr.
Bibliotekets andel av universitetets kostnader var samma år 42 Mkr vilket motsvarar två
procent, se Figur 1. Under de senaste två åren har universitet gått med underskott. 2001
uppgick underskottet till 89 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent av universitetets
omsättning (Året som gick 2002, s. 44ff).

Figur 1. Kostnadsfördelning vid universitetet 2001
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5.4 SLU:s forskningsområden

Forskningen vid universitetet ska vara av relevans för universitetets sektorsansvar och
bedrivs således inom områdena; kvalitet i livsmedelskedjan, djurhållning, djurhälsa och
djurskydd; skog, skogsbruk och skogsråvarans förädling; naturresurser för
landsbygdsutveckling, rekreation och fritid; landskapsplanering och markanvändning.
Under perioden 2001-2005 pågår sammanlagt 27 övergripande forskningsprojekt med
ett flertal delprojekt vid universitetet. Projekten drivs oftast i samarbete med andra
universitet, näringsliv och organisationer både inom och utanför Sveriges gränser t ex är
samarbetet med de baltiska staterna välutvecklat. Universitetet ingick under 2001 i 107
av EU:s forskningsprojekt. (Året som gick 2002, s. 17-23).

5.5 Vetenskapliga publiceringen inom SLU:s ämnesområden

Forskare inom landskapsplanering publicerar ofta sina avhandlingar som
monografiserier. I övrigt sker den största delen av publiceringen genom vetenskapliga
tidskrifter, se Tabell 1. Samtliga uppgifter om publicering kommer från SLU:s
institutioner och publicerades i årsredovisningarna från SLU. I siffrorna från 2001 ingår
inte publicering i konferensrapporter. Anledningen till att universitetet har valt bort
konferensrapporterna är att de vill ha ett bättre underlag för prestationsrelaterat
anslagsfördelningssystem för forskningen inom universitetet. Systemet innebär att de
enskilda institutionerna får anslag efter vilka prestationer de utför i forskning och
forskarutbildning.

Tabell 1. Nationell och internationell publicering (antal artiklar)

 År Nationell Internationell
1998 1154 909
1999 1326 1319
2000 1413 1646
2001 1210 1315

Källa: SLU:s årsredovisningar 1998-2001.

5.6 Biblioteken vid SLU

SLUB är svenskt ansvarsbibliotek för SLU:s ämnesområden. I sin roll som
ansvarsbibliotek ska biblioteket inom de nämnda ämnesområdena "genomföra
utvecklingsinsatser inom områdena referens- och informationsservice samt
fortbildningsverksamhet" (Nordin Siebolds, 2001). Biblioteksorganisationen inom SLU
innefattar 11 enheter på 6 orter. De olika biblioteken är Ultunabiblioteket,
Skogsbiblioteket i Umeå, Skogsmästarskolans bibliotek i Skinnskatteberg,
Alnarpsbiblioteket utanför Malmö, Skara veterinärbibliotek och Flyinge hästbibliotek.
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Ämnesområdena är uppdelade på de olika enheterna så att t ex biblioteket i Alnarp har
huvudansvar för landskapsarkitektområdet. I flera fall finns dock samma
ämnesinriktning vid flera orter. Vid SLUB bildades 2001 ett biblioteksråd vars uppgift
är att öka samverkan mellan biblioteket och övriga institutioner vid SLU. Syftet var att
skapa närmare kontakt, eftersom man ansåg att bibliotekets uppgifter gentemot
universitet hade förändrats. De förändrade uppgifterna är främst den utvidgade
pedagogiska rollen och ansvaret för elektronisk publicering vid universitetet
(Biblioteksråd PM, 2002). Biblioteksrådet består av överbibliotekarien, representanter
för fakulteterna, utbildningsbyrån, informationsavdelningen, studenter och en
utomstående representant, för närvarande från Naturvårdsverkets bibliotek. Biblioteket
för även kontinuerligt diskussioner om sin verksamhet i SLU:s ledningsgrupp,
fakultetsnämnder, ortsnämnder och programnämnder.
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6.RESULTAT OCH ANALYS

6.1 Strategier för beståndsutveckling

6.1.1 Beskrivning av tidskriftsbeståndet
SLU-bibliotekens bestånd består till stor del av tidskrifter. Inom det naturvetenskapliga
området är, som vi tidigare skrivit, tidskrifter den viktigaste publikationsformen. Alla
tillfrågade i undersökningen menar att tidskrifter prioriteras vid biblioteken. Flera av de
intervjuade i undersökningen definierar SLU-biblioteken som "tidskriftsbibliotek",
vilket förklaras med att SLU är ett forskningsintensivt universitet. Andelen som forskar
vid universitetet i förhållande till antalet studenter är hög i jämförelse med många andra
svenska universitet och högskolor.

Tidskriftsbeståndet vid SLUB består av 18.000 tidskrifter och rapportserier. Ungefär
8000 av dessa räknas som vetenskapliga tidskrifter med peer-reviewsystem. Resterande
titlar består av icke-vetenskapliga tidskrifter, årsböcker, nyhetsblad, rapporter,
meddelanden, examensarbeten och ca 770 fritt tillgängliga elektroniska tidskrifter inom
universitetets ämnesområden (Lundmark, 2003). De fritt tillgängliga tidskrifterna finner
man i samma tidskriftslista som övriga tidskrifter vid biblioteken. Att visa de fria
tidskrifterna på detta sätt är enligt informanterna ett sätt att stödja alternativ till
kommersiell publicering och att öka utbudet av tidskrifter vid biblioteken.

Tabell 2. SLU-bibliotekens fysiska bestånd

Bestånd 1997 1998 1999 2000
hyllmeter (böcker
och serier)        

16 132 16 289 16370 16476

Antal band           
             

638 078 645 809 654 809 659048

Antal löpande
seriella titlar           

5987 5892 4942 5453

därav tidskrifter
och årsböcker   

4219 - 4080 4478

Källa: Muntligt från en av informanterna samt från Internetadressen:
www.bib.slu.se/biblioteket/statistik/slubsifr2.html.

Eftersom SLU-biblioteken är uppdelade på flera orter med skillnader i
ämnesinriktningarna är tidskriftsprenumerationerna delvis uppdelade på
enhetsbiblioteken. Detta gör att beståndsutvecklingen ser olika ut på de olika
biblioteken. Ämnesinriktningarna förändras, vissa ämnen slutar universitetet att forska
inom och nya ämnen tillkommer. Dessutom ökar den tvärvetenskapliga forskningen.
Allt detta påverkar och speglar bibliotekens bestånd.
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I Målsättning för Ultunabiblioteket, 1995 skrevs att biblioteket skall "bevaka
utvecklingen rörande elektronisk publicering". Under hösten 1997 beslöt
överbibliotekarie Jan Hagerlid att en grupp vid SLUB skulle "samordna försök med att
tillhandahålla tidskrifter i elektronisk form inom SLUB" (SLUB, Beslut 1997:10).
Beslut fattades också om att biblioteket skulle ansluta sig till Elsevieravtalet. Ett avtal
som gav tillgång till ett stort antal elektroniska tidskrifter. De senaste åren har SLUB
anslutit sig till fler och fler e-tidskriftsavtal där innehållet är tillgängligt inom hela
universitet. Tidskriftsavtalen har förhandlats fram via BIBSAM, Kungliga bibliotekets
nationella samordningsenhet. I undersökningen framkom tydligt att det har skett en
övergång från prenumerationer på enskilda tidskrifter till paketavtal. Detta har påverkat
tidskriftsbeståndet genom att tidskrifter inom såväl SLU:s ämnesområden som många
andra ämnesområden blivit tillgängliga genom paketavtalen. Med licensavtalen
medföljer att biblioteken inte på samma sätt äger tidskriften längre. En informant säger
att "tidskriften finns inte fysiskt i biblioteket och biblioteket äger bara rätten att hämta
artiklar via nätet". Informanten "befarar att de arkivrättigheter vi förhandlat oss till inte
kommer att fungera i praktiken på lång sikt".

I bibliotekens gemensamma tidskriftslista på SLU:s webbsida presenteras fritt
tillgängliga elektroniska tidskrifter blandat med övriga prenumerationer på pappers- och
e-tidskrifter. En av informanterna säger att motivet till att synliggöra de fritt tillgängliga
tidskrifterna på detta sätt är att kunna tillhandahålla fler tidskrifter. Ett par av de
intervjuade menar att det var en kompensation för att biblioteken sa upp många titlar i
samband med att de gick ur Elsevieravtalet. En annan av informanterna säger "vi tycker
att det är vår skyldighet att tillgängliggöra gratis e-tidskrifter inom våra ämnesområden
även om vi inte kan garantera arkivåtkomst".

Inför år 2002 sade SLUB upp samtliga papperstidskrifter från förlagen Springer, Wiley
och Kluwer och prenumererar endast på e-versionen av tidskrifterna. Redan 1999 beslöt
SLU-biblioteken att säga upp alla tryckta tidskrifter från förlaget Elsevier i samband
med ingången i förlagets avtal för elektroniska tidskrifter (Harnesk 2002, s. 17).
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6.1.2 Samarbete med användarna i förvärvsfrågor
I samband med förvärv arbetar SLU-biblioteken i dialog med användarna, oftast
forskare när det gäller vetenskapliga tidskrifter. De olika enhetsbiblioteken har dock
ingen gemensam strategi för hur de skall arbeta gentemot användarna, utan har egna
metoder för att engagera forskare i förvärvsprocessen.

En av informanterna vid Ultunabiblioteket berättar att biblioteket har gjort olika typer
av enkäter till forskarna. Senast våren 2001 gjordes en undersökning av miljötidskrifter.
Inom ämnet miljö hade biblioteket 95 titlar. Biblioteket vände sig till 5 institutioner som
ansågs vara berörda ämnesmässigt. Förutom att forskarna ombads beskriva sin
användning av bibliotekets tidskrifter fick de också ange de 10-20 viktigaste
tidskrifterna inom miljö- och naturresursområdet oavsett om de fanns bland de 95
titlarna eller inte. Svaren biblioteket fick användes som underlag vid förnyelser,
nyförvärv och uppsägningar. Avsikten är att upprepa undersökningen inom andra
ämnesområden. Biblioteket menar dock att en sådan undersökning är rätt krävande och
därför kan det inte göras varje år. Vid intervjun av informanten vid Skogsbiblioteket i
Umeå framkom att biblioteket där inbjuder representanter från institutionerna för att
delta i urvalsarbetet av tidskrifter. Detta sker vart annat år. Med jämna mellanrum
kontrollerar också biblioteket att de har de tidskrifter som är mest citerade. När det
gäller förvärv av monografier har dock inte samarbetet fungerat. Ofta köper forskarna in
böcker åt sig själva utan att meddela biblioteket. Alnarpsbiblioteket har idag ingen
organiserad dialog med forskarna men avser att påbörja detta inom snar framtid.

Samtliga SLU-bibliotek synar även lånebeställningar från användarna för att se om
beställning via fjärrlån eller inköp ska göras. Inköpsförslag från användarna uppmuntras
genom ett formulär på SLU-bibliotekens hemsida. När det gäller monografier leder ofta
inköpsförslagen till inköp. I övrigt sker kommunikation med forskare via telefon. Besök
på institutionerna förekommer sällan. En av informanterna påpekar att det är lättare att
få tips på nyförvärv än att få förslag på titlar som kan sägas upp. Ungefär en gång i
halvåret skickas ett nyhetsbrev ut från huvudbiblioteket med viktig information till de
som arbetar vid universitetet.

Figur 2. Antalet e-tidskrifter mellan åren 
1998-2002
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Överbibliotekarie Jan Hagerlid höll under våren 2002 en föreläsning i serien
Akademiska samtal vid SLU. Föreläsningen handlade bland annat om de problem som
biblioteket har med att finansiera de vetenskapliga tidskrifterna. Syftet med
föreläsningen var att få förståelse hos forskare och universitetsledning för de
ekonomiska problem som uppstått i samband med förvärv av vetenskapliga tidskrifter.

6.1.3 Optimering av tidskriftsbeståndet
Före år 2000 fanns ingen samlad policy för de olika enheterna inom
biblioteksorganisationen vad gäller förvärv och beståndsutveckling. Det första
dokumentet som rör förvärv är skrivet 1977 då universitet bildades och gäller endast
huvudbiblioteket i Ultuna. Det första dokumentet benämnt policy är en förvärvspolicy
från 1990 och gäller även den för biblioteket i Ultuna. Från 1995 finns även ett
målsättningsdokument för Ultunabiblioteket. I denna finns ingen förvärvspolicy nämnd,
men där behandlas mål och strategier med avseende på förvärv. I den nu gällande
förvärvspolicyn från år 2000 som alltså gäller samtliga SLU-bibliotek kan läsas att
förvärvet i högsta grad ska vara användarstyrt. Förvärvet "ska spegla användarnas
behov och i möjligaste mån ske i samarbete med användarna". Varje enhet inom SLUB
ansvarar för förvärvet inom sina respektive ämnesinriktningar. Eftersom det finns
samma ämnesinriktningar vid flera orter bör enligt förvärvspolicyn förvärven
"samordnas så långt som möjligt" (Förvärvspolicy SLUB, 2000). Biblioteken strävar
även efter en aktiv medverkan av forskarna i förvärvsprocessen. Förvärvet sker främst
inom SLU:s kärnämnen (livsmedel, veterinärmedicin, skogsbruk, landskapsarkitektur,
jordbruk osv). Flera av kärnämnena gränsar till samhällsvetenskaperna och såväl
forskning som utbildning har blivit mer tvärvetenskaplig. När det gäller
tidskriftsförvärvet tas problematiken runt de stora tidskriftskostnaderna upp i policyn.
SLUB skriver att kostnaderna för framförallt utländska tidskrifter har ökat med 15-25%
per år de senaste åren vilket resulterat i att biblioteken ständigt måste arbeta med att
optimera tidskriftsbeståndet. En princip som biblioteken använder sig av är att en ny
titel förutsätter strukna titlar för motsvarande kostnad. En genomgripande översyn av
tidskriftsbeståndet bör, enligt förvärvspolicyn, ske vartannat år. I förvärvspolicyn står
även att biblioteken aktivt ska uppmuntra användandet av elektroniska tidskrifter genom
uppsökande verksamhet, direktbrev med information om nya titlar etc., men det påpekas
också att det är viktigt att säkra arkivrättigheter till de elektroniska tidskrifterna
(SLUB:s förvärvspolicy 2000).

Vi har inte hittat några uppgifter om att tidskriftskostnader skulle utgöra problem för
förvärv i tidigare dokument (Ultunabiblioteket 1990, Ultunabiblioteket 1977).
Skillnader från tidigare förvärvsdokument är att biblioteken satsar mer på litteratur till
studenter och att användarna styr förvärvet i mycket större utsträckning idag än tidigare.
När vi analyserar innehållet i policydokumenten från 1977, 1995 och 2000 är en av de
märkbaraste intrycken att biblioteken har gått från att se sig som en serviceinstitution
för sina användare till att bli mer och mer integrerat med övriga verksamhet inom
universitetet. I förvärvspolicyn från 1990 talar man nästan uteslutande om att tillgodose
litteraturförsörjning i olika avseenden. I förvärvspolicyn från 2000 är användarnas
delaktighet i förvärvsprocessen det som framhävs tydligast. I verksamhetsplan för 2003-
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04 benämner man biblioteken som "centrum för lärande" och "plattform för elektronisk
publicering" (Verksamhetsplan 2003-04, 2002).

Informanterna bekräftar de strategier som kan läsas i policyn. Biblioteken har gått från
att köpa in publikationer efter egna omdömen till att låta användarnas efterfrågan styra.
I intervjuerna framkom att flera informanter anser att den ökade mängden tidskrifter
som ges ut elektroniskt har påverkat förvärvsstrategierna. En av informanterna anser
dock att strategin är densamma även om medieformerna förändras: "Vi fortsätter att
skaffa litteratur och andra media inom våra ämnesområden oberoende av i vilken form
de publiceras".

I och med att tidskrifterna ges ut elektroniskt, där paketavtal är vanligt förekommande,
har biblioteken i stor utsträckning gått från att ha enskilda prenumerationer till att
ansluta sig till paketavtal där flera hundra ibland tusen tidskrifter ingår. Biblioteken har
fått tillgång till en hel del tidskrifter som ligger helt utanför eller är perifera för
universitetets ämnesområden. Detta kan ses som positivt då användarna får tillgång till
ett bredare spektrum av ämnesområden samtidigt som ett av bibliotekens viktigaste
instrument, urvalet, har blivit mindre användbart. Detta har påverkat förvärvsstrategin i
stor utsträckning. Tidigt fattades beslut om att biblioteken skulle säga upp
papperstidskrifter om de fanns med i e-tidskriftsavtalen. Detta görs dock bara om
biblioteken vet att arkivrättigheterna är acceptabla. Ytterligare en strategi som
biblioteken följer och som inte finns med i förvärvspolicyn från 2000 är att biblioteken
har valt att synliggöra fritt tillgängliga elektroniska tidskrifter inom universitetets
ämnesområden på bibliotekets hemsida i lika hög grad som andra elektroniska
tidskrifter.

6.1.4 Urvalsmetoder för optimering av tidskriftsbeståndet
För att studera användningen av elektroniska tidskrifter finns en hel del användbar
statistik producerad av tidskriftsförlagen. Hänsyn bör dock tas till att de olika förlagen
registrerar statistik på olika sätt. Används statistiken på rätt sätt kan den enligt flera av
informanterna i undersökningen vara mycket värdefull. Den statistik som SLU-
biblioteken har tagit del av är över de e-tidskrifter som är kopplade till BIBSAM-
avtalen. Statistiken skulle kunna vara mycket användbar vid t ex uppsägning av titlar
som har en låg användarstatistik men eftersom tidskrifterna ingår i paketavtal kan inte
enskilda titlar sägas upp. För SLUB kom statistiken trots allt till användning när
biblioteken blev tvungna att säga upp Elsevieravtalet för 2002. Då användes
användarstatistik som urvalsunderlag för att köpa in de mest eftertraktade titlarna.
Biblioteken beslöt att köpa in 34 titlar av de 1200 som paketavtalet innehöll 2002, vilket
resulterade i ett mycket lägre pris. Enligt den informant som sammanställt statistiken
visade det sig att de 34 titlarna motsvarade ca 50% av användningen. Ett instrument
som används vid urvalsarbetet är att se hur många fjärrlån som gjorts via LIBRIS och
LUKAS, bibliotekens egna katalog, på olika titlar. Ytterligare statistik som används i
förvärvs- och uppsägningsprocessen är den över artikelbeställningar i SLUB:s egna
tidskriftslista. Informanterna påpekar dock att generellt ska statistik ses med kritiska
ögon. Det finns flera felkällor. Det går inte heller att skydda sig mot att användningen
varierar över tid. Det poängteras att smala ämnen inte får glömmas bort trots att de
oftast inte syns i statistiken.
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I flera fall nämner informanterna att biblioteken använder sig av förlagskataloger och e-
postlistor från utgivare. Det händer även att biblioteken tittar på nyförvärvslistor från
utländska bibliotek inom universitetets ämnesområden. Flera informanter säger också
att de som arbetar med förvärv använder sin intuition och den egen ämneskompetensen
som ett urvalsinstrument.

När valet står mellan papper och elektroniskt är priset en viktig faktor och då blir det
oftast att biblioteken förvärvar den elektroniska tidskriften. Vissa bläddervänliga
tidskrifter behålls i pappersform vid biblioteken t ex Nature och Science. Eftersom SLU
är geografiskt spritt finns stora fördelar i de elektroniska tidskriftsavtalen där alla inom
organisationen får tillgång till tidskrifterna. En av informanterna säger att "e-
tidskrifterna är enormt populära framförallt hos forskarna". Biblioteken försöker att
uppfylla deras behov och de är en viktig faktor när de väljer mellan en
papperstidskriftstitel och den elektroniska titeln. En av informanterna svarar att
biblioteken hellre sparar på tidskrifter än databaser eller monografier eftersom
tidskrifterna är lättare att skaffa via fjärrlån. Informanterna upplever det som att
biblioteket blir mer och mer elektroniskt. En informant säger att biblioteken istället gör
besparingar på monografisidan t ex köps färre exemplar av kurslitteratur nu jämfört med
tidigare. En annan av de tillfrågade säger att tidskrifter prioriteras men att det är svårt att
skära ned på monografibudgeten eftersom den redan är liten. En strategi som
biblioteken tillämpar är att de väljer att säga upp papperstitlar hellre än de titlar som
finns både elektroniskt och i pappersform. Argumentet för att säga upp de titlar som
endast finns i pappersform är att man från bibliotekets sida tror att det märks tydligare
när det har funnits tillgång till en tidskrift både via Internet och i biblioteket än om man
bara haft den i pappersform på biblioteket.

I ett protokoll från Biblioteksstrategigruppens möte 2 mars 2000 listas tre kriterier som
används vid avbeställning av tidskrifter:

• ej efterfrågad titel
• ej SLU:s kärnämne
• dyrbar

(Biblioteksstrategigruppen protokoll, 2000-03-02)

6.1.5 Ekonomi och tidskriftskostnader vid SLU
För att kunna undersöka hur SLU-biblioteken har påverkats ekonomiskt av ökade priser
på tidskrifter och tidskriftsavtal har vi även tittat på universitetets ekonomi. Ungefär 2
% av universitetets budget går till biblioteken varje år. Så har det också sett ut under de
senaste fem åren. Universitetet har brottats med underskott sedan ett par år, se figur. Det
pågår sedan något år tillbaka besparingsåtgärder för att förbättra universitetets ekonomi.
Biblioteken har fått besparingskrav för åren 2001, 2002 och 2003. Några extra resurser
för att klara av de ökade kostnaderna för tidskrifterna har därför inte kunnat ges av
universitetet. En av informanterna säger "Vi har sett att notan för tidskriftspriser har
ökat från år till år. Grundproblemet har funnits hela tiden med tidskriftspriserna och det
som har gjort det ännu värre är andra besparingar som drabbat biblioteken". Ytterligare
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en åtgärd som påverkar biblioteken ekonomiskt är att universitetet har tagit bort medel
som årligen delades ut för löneökningskompensation. Istället skapades en strategisk pott
där institutionerna får söka pengar. Biblioteken kan tyvärr inte göra detta eftersom de
inte bedriver någon forskningsverksamhet. Detta ger ett ekonomiskt bortfall på ca
700 000 kr/år.

6.1.6 Budgetfördelningen med avseende på vetenskapliga publikationer
Den ekonomiska analys som genomförts i fallstudien visar att den större delen av
förvärvsbudgeten läggs på tidskrifter. Ungefär 80 % av förvärvskostnaderna har gått till
tidskrifter de senaste fem åren, se Tabell 3. I bibliotekens bokslut från åren 1997-2001
framgår att ca 20 % av omsättningen användes till tidskriftsinköp. Detta kan jämföras
med ca 2-3 % som läggs på bokinköp vilket redovisas i Tabell 4. Siffrorna visar vilken
vikt tidskrifterna har vid biblioteken och att prisökningar på tidskrifterna påverkar
biblioteksekonomin kraftigt. Sedan 1997 har bibliotekens kostnader för tidskrifter ökat
med 2.9 miljoner kronor vilket är en ökning med 45 % (SLUB:s Bokslut 1997 samt
2001).

Tabell 3. Tidskrifternas del i förvärvskostnaderna

År Totala
förvärvskostnader (kr)

Tidskrifternas andel av
förvärvskostnaderna (%)

Monografiernas andel av
förvärvskostnaderna (%)

1997   7 874 782 80.3 13.2
1998   8 789 371 81.2 12.8
1999 10 072 018 80.2 12.3
2000   9 657 392 80.9 11.0
2001 11 270 139 81.7  9.9

I förvärvet räknas kostnader för tidskrifter, böcker, CD-ROM och databaser.

Tabell 4. SLU-bibliotekens bokslut mellan 1997-2001

År Totala
kostnader för
tidskrifter (kr)

Totala
kostnader för
monografier
(kr)

Bibliotekets
totala
kostnader (kr)
(exl. lokalhyra)

Tidskrifterna
s andel av
totala
kostnader
(%)

Mono-
grafiernas
andel totala
kostnader (%)

1997 6 324 042 1 035 892 36 578 985 17.3 2.8
1998 7 189 954 1 128 187 37 890 780 19.0 3.0
1999 8 096 721 1 235 302 37 767 980 21.4 3.4
2000 7 808 900 1 059 950 40 310 650 19.4 2.6
2001 9 209 231 1 110 637 42 665 030 21.6 2.6
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6.1.7 De elektroniska tidskrifternas del av tidskriftskostnaderna
Vid samtalen med informanterna vid SLUB har framkommit att biblioteken satsar
mycket på elektroniska tidskrifter. Detta visar också de siffror som vi har tittat på. År
2001 gick 34% av bibliotekens tidskriftskostnader till e-tidskriftsavtal. I siffrorna är inte
enskilda prenumerationer på e-tidskrifter medräknade. De går inte att särskilja eftersom
de ofta ingår i de totala prenumerationskostnaderna för tidskrifterna. Vid biblioteken
görs heller ingen särskiljning på dessa prenumerationer i den ekonomiska redovisningen
(SLUB:s bokslut 2001, 2002).

Ett av BIBSAM:s uppdrag är att sluta centrala avtal för e-tidskrifter. Genom att
biblioteken förhandlar gemensamt anses de som en starkare motpart till förlagen.
Kungliga biblioteket har fått anslag från utbildningsdepartementet för att kunna
subventionera tidskriftsavtalen så att biblioteken i en övergång ska kunna klara av
finansieringen. År 2000 betalade BIBSAM ut 17 miljoner till de bibliotek som var
anslutna till e-tidskriftsavtalen som framförhandlats med BIBSAM:s hjälp. Årsskiftet
2002/2003 upphörde subventionerna. Anledningen är att BIBSAM anser att
övergångsperioden från pappers- till elektroniska prenumerationer har upphört och att
de flesta bibliotek har fått igång en fungerande verksamhet runt de elektroniska
tidskrifterna. Det finns olika åsikter vid biblioteken om huruvida upphörandet av
subventionerna från BIBSAM kommer att ha inverkan på förvärvet. Subventionerna
från BIBSAM ligger på ca 14 % av den initiala kostnaden för avtalen och kommer för
SLUB ge en minskad intäkt på 3-400 000 kr för 2003. En av informanterna tyckte att
denna summa inte hade stor betydelse i och med att det trots allt är en liten del av
förvärvsbudgeten och att SLUB saknar ca två miljoner kronor inför 2003 till förvärvet
av vetenskapliga tidskrifter medan en annan vid biblioteken påpekade att även om
summan inte är så stor så betyder det att många prenumerationer måste sägas upp eller
att biblioteket får ta pengar från annat håll i verksamheten. Det leder också till att det
blir ännu svårare att finansiera de stora tidskriftspaketen.

6.1.8 Kostnadsökningar för tidskriftsprenumerationer vid SLU
Vi har valt att studera prisutvecklingen på ett antal vetenskapliga papperstidskrifter som
Alnarpsbiblioteket, ett av enhetsbiblioteken, prenumererar på. De urvalskriterium som
vi har följt är att tidskrifterna ska vara vetenskapliga, kärntidskrifter för SLU:s
ämnesområden, internationella och engelskspråkiga. I Bilaga 2 redovisas
prisutvecklingen mellan åren 1987-2002 för 31 kärntidskrifter från flera olika
tidskriftsförlag. Vi har även gjort en mindre studie på några av SLU:s kärntidskrifter
från förlaget Elsevier. I Tabell 5 visas prisutvecklingen mellan åren 1989 och 1999 för
åtta Elseviertidskrifter. Dessa tidskrifter är några av de mest använda tidskrifterna inom
SLU. De redovisas separat eftersom pappersprenumerationerna upphörde 1999 i och
med ingången i det elektroniska avtalet. Därefter är det inte möjligt att få prisuppgifter
för enstaka titlar.

Det har gjorts flera undersökningar på hur prisökningarna på tidskrifter har sett ut de
senaste årtiondena. Som vi skrev tidigare angav Ingegerd Rabow på First Nordic
Conference on Scholarly Communication att mellan åren 1989 och 1999 steg snittpriset
för en prenumeration på en vetenskaplig tidskrift med 287%. Detta kan jämföras med
vår undersökning som visar att 31 vetenskapliga tidskrifter vid SLU, från olika typer av
förlag exklusive Elsevier, ökade i genomsnitt med 281% mellan åren 1992-2002. När vi
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jämför med åtta kärntidskrifter ur Elsevierpaketet visar det sig att de stigit med 360% i
genomsnitt mellan åren 1989-1999. Under samma period ökade konsumentprisindex
med 36%.

Studien på prisutvecklingen hos de 31 titlar som köpts in från en mängd olika förlag
visar att de tidskrifter som hade en genomsnittlig ökning med mindre än 200% tillhörde
sällskap eller gavs ut vid universitet och kan klassas som icke-kommersiella förlag.
Bland de titlar som har en ökning på mer än 200% finns en blandning mellan
kommersiella förlag, sällskap och universitetsförlag. De som hade den högsta ökningen
fanns alla hos kommersiella förlag.

Som vi tidigare påpekat finns flera faktorer som kan ha påverkat prisutvecklingen hos
tidskrifterna. Det går därför inte sluta sig till att varje tidskriftspris i undersökningen går
att relatera till den generella ökning av tidskriftspriser som funnits de senaste
årtiondena. Faktorer som har påverkat prisbilden förutom valutakurser och inflation är
om tidskriften genomgått en strukturell förändring som lett till en motiverad
prishöjning. T ex då två titlar slagits samman. Priserna får ses ur det perspektivet att de
är de faktiska kostnaderna och kostnadsökningar som biblioteket har påverkats av.

Tabell 5. Prisökning hos åtta Elseviertidskrifter mellan åren 1989-1999. Priser i SEK.

Tidskrifter från förlaget Elsevier 1989 1997 1999 89-99
Animal feed science and technology 3021 9701 14143 368%
Applied animal behaviour science 2972 7744 11575 289%
Biological conservation 3064 7534 13652 346%
Landscape and urban planning 1726 6146 9404 445%
Livestock production science 2336 6243 9321 299%
Plant science 6465 15924 21320 230%
Scientia horticulturae 1759 7186 9643 448%
Soil biology and biochemistry 2498 8592 13860 455%

Tabellen visar en genomsnittlig prisökning på dessa titlar med 360% på 10 år.
Titlarna är hämtade ur Nyhetsbrev från SLU-biblioteken nr 2, 2002 och beskrivs där
som några av de mest använda tidskrifterna inom SLU (Nyhetsbrev nr 2, 2002).

En av de tillfrågade menade att ökningarna på tidskriftsprenumerationer och paketavtal
genomsyrar stora delar av verksamheten och påverkar att biblioteken måste spara in på
många områden. Biblioteken har inte kunnat behålla pappersversioner av tidskrifter utan
tvingats säga upp dem för att kunna täcka delar av finansieringen av paketavtalen.
Biblioteken har även fått säga upp titlar helt och hållet och eftersom biblioteken enligt
en informant "prioriterar tidskrifter så har annan media blivit påverkad".

Prisökningarna tillsammans med de allmänna neddragningarna vid universitetet har
gjort att biblioteken tvingats säga upp ett av det största och för SLU mest betydelsefulla
paketavtalet, Elsevier. Trots att Elsevier ger ut många av de främsta tidskrifterna inom
SLU:s ämnesområden och att forskarna vid SLU enligt statistik från förlaget laddade
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ned över 63000 artiklar från förlaget under 2001 (Rehnquist, 2002). Läs mer under
rubriken Elsevieravtalet. Biblioteken letar efter prisvärda alternativ till paketavtalen.
Alla de tillfrågade säger också att biblioteken kontinuerligt jobbar med att skära ned
tidskriftsstocken. Dessutom har tidskriftspriserna påverkat monografibudgeten negativt.
En av informanterna säger att rent nyförvärv i princip har upphört. Ska en ny titel köpas
in så måste en eller flera titlar sägas upp för motsvarande kostnad. Eftersom biblioteken
redan har sparat kraftigt bland tidskriftsprenumerationerna blir det allt svårare att hitta
någon titel att säga upp. Samtidigt är ett stort antal titlar bundna i paketavtalen. Detta
missgynnar de enskilda prenumerationerna kraftigt.

6.1.9 Paketavtal och medlemskap
En stor andel av SLU:s tidskriftsprenumerationer ingår i tidskriftsavtal hos ett antal
förlag. Viktiga förlag för SLU:s forskning är Elsevier, IDEAL/Academic Press (som fr
o m 2003 ingår i Elsevieravtalet), Kluwer och Wiley. "Elsevier har flest av de för oss
mest centrala tidskrifterna…vilket är det i särklass största antalet hos ett enskilt förlag",
säger en av informanterna. Några viktiga avtal som biblioteket tycker sig sakna och
därför planerar att ansluta sig till om ekonomin tillåter är med förlagen Blackwell´s och
Oxford University Press. Det finns även många mindre förlag, universitet och sällskap
som ger ut viktiga tidskrifter för SLU:s ämnesområde. T ex American Chemical Society
och the Royal Society of Horticulture.
Academic Press och Elsevier var de första paketavtalen som SLU slöt 1999. SLU-
biblioteken var snabba att besluta sig för att satsa på dessa avtal för att de såg stora
fördelar med att alla vid universitetet skulle få tillgång till samtliga tidskrifter. Detta
ansågs mycket viktigt eftersom universitetet är spritt över stora delar av landet.

Alla elektroniska tidskriftsavtal förutom BioOne som SLUB tillhandahåller 2003 har
ingåtts via BIBSAM. BioOne förmedlas av Bibliotekstjänst, BTJ. De elektroniska
tidskriftsavtalen som SLUB ingått redovisas i Bilaga 3 förutom Elsevieavtalet som
redovisas här i texten.

6.1.10 Elsevieravtalet
Vi har valt att titta närmare på ett av SLU-bibliotekens avtal för elektroniska tidskrifter,
Elsevieravtalet. Anledningen är att förlaget har många för SLU centrala tidskrifter och
att det är i särklass det dyraste avtalet för biblioteken. Avtalet innehåller ca 1375
tidskriftstitlar. Förlaget har tidskrifter inom de flesta ämnesområden såväl vetenskapliga
som icke-vetenskapliga. Från och med 2003 ingår 175 tidskriftstitlar från förlaget
Academic Press i Elseviers paketavtal. Prislappen för SLUB uppgår till 2 757 363 kr
2003.

SLU-biblioteken anslöt sig till Elseviers avtal för elektroniska tidskrifter 1999. Avtalet
innehöll då 332 tidskrifter och kostade 1 678 153 kr för SLUB om subventionerna från
BIBSAM räknas bort (Verksamhetsberättelse SLUB, 2000). En av informanterna
berättar om avtalet: innan avtalet slöts hade universitetet prenumerationer på 129 av
Elseviers tidskriftstitlar. Dessa titlar samt 25 prenumerationer som olika institutioner vid
SLU prenumererade på låg till grund för ingångspriset för avtalet. Under 1997/98
förankrade överbibliotekarien Jan Hagerlid innebörden av Elsevieravtalet hos
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ledningsgruppen vilket innebar att biblioteket även fick klartecken att säga upp de
tryckta versionerna av tidskrifterna som ingick i avtalet. I och med dessa beslut sparade
biblioteken 10% av vad det skulle ha kostat att ha kvar papperstidskrifterna samt att
biblioteksanvändarna fick tillgång till fler tidskrifter, dock endast i elektronisk form.

SLU-biblioteken var det största biblioteket som gick med i Elseviers tidskriftspaket
redan 1999. Andra universitets- och högskolebibliotek avvaktade och de fick sedan
bättre avtal 2000 där Elsevier räknade bort institutionsprenumerationerna. För SLUB:s
del hade det blivit en 16% lägre kostnad på grund av de 25
institutionsprenumerationerna. Biblioteken fick inte förhandla om avtalet 2000 och fick
därför inte förhandla bort institutionsprenumerationerna. Detta resulterade i en högre
kostnad för avtalet än andra bibliotek. Subventionerna från BIBSAM gynnade dessutom
de stora universitet och högskolor som gick med i det nya avtalet 2000. Subventioner
utgick då med 30 % av den totala kostnaden för avtalen att jämföra med 10 % som SLU
fick i subventioner. I ett brev till SLU:s rektor Ann-Christin Bylund svara
Riksbibliotekarie Tomas Lidman att den ojämna fördelningen av subventionerna av
Elsevieravtalet berodde på att "så många universitet och högskolor skulle få prova på
avtalen som möjligt" (Lidman, 2000). En av informanterna säger att en konsekvens av
paketavtalen blev att biblioteken inte kunde spara på det vanliga sättet genom
utmönstring av tidskrifter.

Tabell 6. Tabellen visar att kostnaden för Elsevieravtalet har ökat drygt 50% mellan
1999-2002 för SLU-biblioteken

År Avtalskostnad (kr) BIBSAM-subventioner Kostnad för biblioteket
1999 1 887 920 209 767 1 678 153
2000 2 242 613 224 262 2 018 351
2001 2 663 912 437 576 2 226 336
2002 2 918 230 380 000 2 538 230
2003 3 873 142 0 3 873 142*
2003 2 757 363 0 2 757 363**

* Ny modell som baserar sig på ingångspris, forskartäthet och antal studenter
** Framförhandlat pris (Siffrorna muntligt från informant)

Genom den dialog som SLU haft med Elsevier under 2002 har man lyckats förhandla
ned priset från 3 873 142 kr till 2 757 363 kr för 2003 års prenumeration. Priset som
Elsevier hade räknat ut från början baserade sig på ingångspris, forskartäthet och antal
studenter. Förhandlingen gav alltså SLU en rabatt på 1.1 miljon kronor vilket motsvarar
SLUB:s kostnader för all monografianskaffning 2001.

Under 2002 sa SLU upp tidskriftsavtalet med Elsevier. Avtalet gav vid den tidpunkten
tillgång till 1200 e-tidskrifter var av ca 160 anses som viktiga för SLU:s forskning.
Uppsägningen av avtalet möttes av kraftiga protester från forskare och
forskarstuderande inom SLU. Även Biblioteksrådet skriver i sitt protokoll från
december 2001 att "man ska göra allt för att förhindra uppsägningen av
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Elseviertidskrifterna, eftersom konsekvenserna bedöms bli mycket omfattande och
allvarliga" (Biblioteksrådet minnesant. 2001:4). Av ekonomiska skäl kunde de inte
tillgodose forskarnas önskemål utan förhandlade istället fram ett skräddarsytt avtal med
34 av de mest eftertraktade titlarna. Detta specialavtal kostade 750 000 kr alltså avsevärt
mycket mindre (Biblioteksrådet minnesant. 2002:3).

Finansiering av Elsevieravtalet diskuterades under hösten 2002 i SLU:s ledningsråd.
Ledningen och biblioteket beslutade då att "trots det kärva budgetläget gå med i avtalet"
(Nyhetsbrev nr 4, 2003). I den budget biblioteket lagt för 2003 var Elsevieravtalet bara
till en viss del finansierat och några pengar för avtalet avsattes inte ur
universitetsbudgeten. Universitetsdirektör P-O Rehnqvist menar att omprioriteringar
inom biblioteken bör göras, dock utan att "inskränka servicen till studenter och
undervisningen". Universitetsdirektören skriver vidare att "omprioriteringarna ska göras
inom den verksamhet som stöder forskningen", och kommer bl.a. att medföra höjda
kopiepriser för forskarna under 2003 (Nyhetsbrev nr 4, 2003).

Biblioteken har på flera sätt spridit information om problematiken runt vetenskaplig
publicering till universitetets forskare. Dialog startade med forskarna när det blev känt
att biblioteket inte hade finansiell täckning för Elsevieravtalet. Enligt en informant har
inte Elsevier stängt av SLU från tillgången till tidskrifterna trots att SLU inte längre var
med i avtalet. Detta tros av informanten bero på att Elsevier inte hade löst problemet
med att ge SLU tillgång till de tidskrifter biblioteken betalat för och har arkivrätt till.
SLU ska nu och i framtiden komma åt alla nummer som biblioteken har betalat för.
Tekniskt sett har detta varit ett problem för förlaget.

6.1.11 Medlemskap i BioMed Central
Förutom avtal med olika förlag och sällskap har SLU inför 2003 ingått medlemskap i
BioMed Central (Nyhetsbrev nr 4, 2003). Medlemskapet kostar 15 000 kr för 2003 och
e-tidskrifterna som ingår finns inom ämnesområdena biologi och medicin. SLUB är det
andra biblioteket i Sverige som tecknat medlemsavtal med BioMed Central. Avtalet
innebär att forskare och studenter vid SLU gratis får publicera sig i förlagets ca 60 e-
tidskrifter. Alla tidskrifterna finns fritt tillgängliga på Internet. BioMed har upprättat en
webbsida för SLU som finns här:
http://www.biomedcentral.com/inst/11101

6.2 Vetenskaplig publicering

6.2.1 Publicering och projekt inom vetenskaplig publicering vid SLU
Inom Sveriges lantbruksuniversitetet är det framför allt biblioteken som jobbar med
utveckling av modeller för vetenskaplig publicering. Detta framkom i alla intervjuer.
Utvecklingsarbetet sker främst på Ultunabiblioteket. Ett av projekten, VäxtEko, startade
redan under 1993, medan det projekt som i princip kommer att beröra all publicering
inom universitetet, EPSILON, började år 2000. Under hösten 2002 fattade SLU:s
ledningsgrupp ett beslut om att alla avhandlingar som publiceras vid SLU ska lämnas in
via EPSILON, se nedan. Utöver de projekt som tas upp nedan pågår arbete med att
digitalisera ett stort bildmaterial av skogshistorisk karaktär vid Skogsbiblioteket i Umeå.
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6.2.2 EPSILON
EPSILON (elektronisk publicering av SLU-material on-demand) är ett projekt som
syftar till att publicera SLU-publikationer i en gemensam databas fritt tillgänglig via
Internet. Att öka synligheten och förbättra spridningen av de publikationer som
produceras av SLU:s forskare och studenter nationellt och internationellt är ett av de
främsta motiven (Projekt EPSILON beslutsunderlag). Projektet initierades av SLUB
och startades i början av 2000. Till att börja med publiceras avhandlingars
sammanläggningsdelar via EPSILON. Avhandlingarna består av en sammanställning av
flera rapporter eller artiklar och en sammanläggningsdel. I Sammanläggningsdelen i
avhandlingen gör forskaren en inledning, metodbeskrivning och översikt över de
resultat som har framkommit under forskarutbildningen. För att underlätta publicering
och framtida eventuella konverteringar skrivs de i formatmallar. Författaren skickar in
avhandlingen i en fil som bibliotek och tryckeri bearbetar och gör tillgänglig och
sökbar. EPSILON-projektet har hittills finansierats av bidrag från BIBSAM och
universitetet. Från och med 2003 ska projektet ingå i bibliotekets ordinarie budget.
Användarstatistik för databasen visar att användare i Sverige är den dominerande
användargruppen men den visar även att det finns en stor internationell spridning av
användare (EPSILON:s styrgrupp, 2002). EPSILON använder sig av en kostnadsfri
publiceringsplattform. Programvaran EPrints är framtagen vid University of
Southampton. Programmet stöder det protokoll och de standarder som fastställts av OAI
(Open Archives.., 2002). OAI har utvecklat tekniska lösningar för samsökning i e-
printarkiv.

6.2.3 Publikationsdatabas
Under hösten 2002 beslutade SLU-ledningen att SLU-biblioteken skulle få i uppdrag att
utveckla en heltäckande publikationsdatabas åt universitetet. Databasen ska innehålla
bibliografisk information om all vetenskaplig publicering vid SLU. I en framtid önskar
de även att databasen ska innehålla publikationer i fulltext, detta är dock beroende av att
upphovsrättsfrågorna kan lösas. Beslutet att ge SLUB i uppdrag att skapa databasen
tolkas av en av informanterna som att universitetsledningen har fått ett ökat förtroende
för biblioteket. SLUB kommer att använda samma tekniska plattform som används i
EPSILON nämligen Eprints som stödjer OAI. Inmatning av bibliografisk information
och metadata ska göras av författarna själva medan biblioteken kommer att granska och
komplettera posterna. Databasen kommer att nås via SLU:s webbsida.

6.2.4 VäxtEko
VäxtEko är en databas med fulltextpublikationer inom ekologisk odling, växtnäring och
växtskydd. För databasen ansvarar SLU i samarbete med jordbruksverket. Projektet
startades 1993 och idag finns tusentals svenska artiklar och publikationer inlagda i
databasen. Allt material är sökbart i fulltext och fritt tillgängligt via Internet. Materialet
i VäxtEko är publicerat av Jordbruksverket, SLU, länsstyrelser, hushållningssällskap
m.fl. Varje utgivare eller författare ansvarar för innehållet i sina publikationer och
innehar även upphovsrätten. Någon särskild kvalitetsgranskning görs inte vid
publicering i VäxtEko däremot görs ett urval av en ämneskunnig redaktör och
dokumenten förses med metadata. Databasen är ickekommersiell och finansieras främst
med medel från EU. Initiativtagare till projektet var Magnus Gröntoft ämneskunnig vid
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Jordbruksverket. Från början publicerades materialet på CD men 1997 blev databasen
tillgänglig via Internet. Syftet med databasen är att göra materialet mer lättåtkomligt och
underlätta att hitta äldre publikationer genom elektronisk arkivering. SLUB arbetar nu
med att decentralisera projektet och skapa en modell för att de enskilda utgivarna själva
ska mata in metadata och ladda upp dokumenten i digital form (Gröntoft & Ekström,
2002).

6.2.5 Trädgårdshistoriska projektet
Trädgårdshistoriska projektet startade vid SLU år 2000. Idéen med projektet var att öka
tillgängligheten till det historiska trädgårdsmaterial som SLU-biblioteken har i sina
samlingar. Materialet är intressant för forskning och undervisning, men har även ett
stort allmänt intresse utanför SLU. Större delen av de äldre svenska
trädgårdstidskrifterna har hittills inte varit sökbara och finns därmed inte inlagda i
någon databas. Projektet initierades av Lennart Hultin platschef vid Alnarpsbiblioteket.
Med hjälp av digitalisering tillgängliggörs innehållsförteckningar samt vissa artiklar i
fulltext. Både VäxtEko och Trädgårdshistoriska projektet bygger på en Oracledatabas
och artiklarna presenteras i pdf- och html-format. Exempel på tidskrifter som finns
inlagda i databasen är Svenska trädgårdsföreningens tidskrift åren 1878-1879, 1889.
Databasen är inte tillgänglig via Internet eftersom biblioteken anser att den inte
innehåller tillräckligt mycket material ännu. I intervjun med en av informanterna
framkom att tekniska problem har bidragit till att andelen inlagt material är lägre än
planerat och att finansieringen för 2003 inte har säkrats. Detta innebär att projektet
tillfälligtvis har avstannat.

6.2.6 Drivkrafter bakom utvecklingsarbete inom vetenskaplig publicering vid SLU
Informanterna nämner framförallt tre faktorer som drivkrafter bakom arbetet med
vetenskaplig publicering inom biblioteket:

• Ökade kostnader för biblioteken
• Viktigt för bibliotekets framtida överlevnad
• Naturlig del i beståndsutvecklingen

Drivkraften bakom bibliotekens arbete med utveckling av vetenskaplig publicering vid
universitetet är enligt informanterna i undersökningen främst den ökade kostnad för
biblioteken som prishöjningarna av vetenskapliga tidskrifter har lett till. En informant
beskriver bibliotekens arbete med att finna nya former för vetenskaplig publicering som
"en motvikt till de utsugande förlagen" och en annan av informanterna anser att arbetet
förhoppningsvis ska "rubba förlagens monopol".

Biblioteken ser det som en strategiskt viktig uppgift då mängden tryckt material
minskar. Rädslan finns att det skulle ske en marginalisering av biblioteket inom
universitetet. Utvecklingsfrågor inom vetenskaplig publicering är som en av
informanterna uttrycker det "en överlevnadsfråga i ett längre perspektiv".
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Att arbeta med utveckling inom vetenskaplig publicering anses av biblioteken som ett
led i den uppgift som de alltid haft "att tillgängliggöra universitetets egen produktion av
vetenskapliga publikationer". En av informanterna beskriver att man inom biblioteket
tror på en öppen och fri dialog på Internet och vill vara delaktig i denna process. Det är
en del av den naturliga beståndsutvecklingen. Den elektroniska utvecklingen spelar här
en stor roll med ökad tillgänglighet till information och tekniska lösningar som
underlättar publicering. En annan informant tillägger att biblioteket i förlängningen
kommer att spara både arbetskraft och pengar. Samma informant menar att arbetskraft
och kostnader kan minska eller försvinna helt eftersom man slipper hantera byten av
avhandlingar med universitet i hela världen. Detta har tidigare medfört en stor
arbetsinsats och betydande portokostnader.

6.2.7 Samarbeten inom universitetet
Förstudien till EPSILON, PUB2000, fick enligt informanterna ett bra stöd av
universitetsledningen. I EPSILON:s styr- och referensgrupp har det dessutom funnits
forskare och universitetsrepresentanter. De tillfrågade i undersökningen anser dock att
stödet för EPSILON har avtagit under senare tid. Detta anses till stor del bero på att
universitetet dras med stora ekonomiska underskott. Mellan åren 2000-2001 fick SLUB
ekonomiskt stöd för EPSILON. Från 2002 och framåt ska biblioteket finansiera
EPSILON inom den ordinarie budgeten. Under hösten 2002 fick SLUB i uppdrag av
universitetsledningen att utveckla en publikationsdatabas för SLU. Ett par av
informanterna ser detta som en form av erkännande för SLUB:s roll inom universitetet.
Att det ekonomiska stödet uteblir trots nya och pågående utvecklingsprojekt kan ses
som att högsta ledningen inom universitetet visserligen är intresserade av att
universitetets publikationer ska få en bättre nationell och internationell spridning, men
att detta får ske på bekostnad av annan biblioteksverksamhet. En av informanterna
beskriver läget: "Det finns en tröghet hos ledningen. Inget får kosta". I Umeå vill några
institutioner vid Skogsvetenskapliga fakulteten publicera examensarbete enbart i
elektronisk form. Än så länge trycks alla examensarbeten men i framtiden kommer det
förmodligen bli obligatoriskt att publicera dem elektroniskt. Idag publiceras vissa
examensarbeten elektroniskt i VäxtEko och EPSILON.

Flera av de tillfrågade i undersökningen anser att kommunikationen mellan bibliotek,
forskare och universitet måste bli bättre. Det beror bland annat på bibliotekets ökade
pedagogiska roll samt ansvaret för elektronisk publicering (Biblioteksråd PM, 2000).
Vid Biblioteksrådets möte10 maj 2000 diskuterades EPSILON-projektet. Rådet ansåg
att "projektet måste förankras ordentligt inom universitetet för att utnyttjas fullt ut"
(Biblioteksrådet, 2001:2).

6.2.8 Samarbeten med andra universitetet och högskolor
SLUB och EPSILON ingår i ett projekt där projektdeltagarna utreder möjligheterna för
samordning av söktjänster för examensarbete (http://www.lub.lu.se/lucep/activities/oai-
etc/). Projektet drivs av fem universitet- och högskolebibliotek i Sverige; Lunds
universitets bibliotek, Blekinge tekniska högskola, Enheten för digital publicering vid
Uppsala universitet, The Electronic Publishing Centre vid Handelshögskolan,
Göteborgs universitet och SLUB. Inom gruppen utarbetas en idé för en nationell OAI-
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baserad samsökningstjänst för examensarbeten under Nätuniversitetet (EPSILON:s
styrgrupp, 2002). Projektet är i fas ett där den tekniska grunden läggs för en
samsökningstjänst baserad på OAI-protokollet . Fas två som enligt informanten
förhoppningsvis startar under våren 2003 kommer att bli mer ambitiös och syftar till att
inom ett till två år innefatta minst tio ytterligare universitet och högskolor utöver de fem
som driver projektet idag.
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Syftet med denna uppsats har varit att studera vilka strategier ett svenskt
forskningsbibliotek har för att möta förändrade tidskriftspriser och kostnader för
tidskriftsavtal som ökat kraftig den senaste åren samt den utveckling som skett i och
med nya publiceringsformer som möjliggjort spridning av forskningsmaterial med hjälp
av elektroniska dokument. De fyra centrala frågeställningarna har varit:

Vad har de senaste årens ekonomiska och elektroniska utveckling fått för konsekvenser
för bibliotekets strategier för beståndsutveckling med avseende på vetenskapliga
tidskrifter?

Hur jobbar biblioteket med beståndsutveckling av vetenskapliga publikationer?

Hur viktar man olika publikationer och publikationsformer (monografier, e-tidskrifter,
papperstidskrifter) mot varandra?

Arbetar man med nya former för vetenskaplig publicering vid biblioteket? I så fall hur?

7.1 Den ekonomiska utvecklingens konsekvenser för bibliotekens beståndsutveckling

Av resultatet i studien framgår att utvecklingen med årliga prisökningar på 15-25% för
prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter helt klart har påverkat bibliotekets
beståndsarbete. Prisökningen på de tidskrifter vi studerat i SLU:s bestånd låg på 281%
mellan åren 1992 och 2002. De Elseviertidskrifter vi studerade ökade ännu mer i pris,
360% mellan åren 1989 och 1999. Under samma period ökade snittpriset på en
vetenskaplig tidskriftsprenumeration med 287% enligt Ingegerd Rabow. Bibliotekets
förvärvsbudget har givetvis inte ökat alls i samma utsträckning, så det har varit omöjligt
att kunna fortsätta sina prenumerationer i samma utsträckning som tidigare. Intressant
när det gäller prisökningarna vi studerat är att tidskrifter från kommersiella förlag ökar
mer i pris än de från andra förlagstyper. Detta bekräftas också av andra studier av
prisökningar på jordbruks- och biologitidskrifter (Lawal, 2001).

I policyn från år 2000 tas problematiken med tidskriftspriserna upp och det påpekas att
det är viktigt att biblioteken hela tiden arbetar för att optimera tidskriftsutbudet.
Förvärvsbudgeten har inte ökat i samma takt som tidskriftspriserna och för att kunna
hålla tidskriftsbeståndet på samma nivå som tidigare tvingas biblioteken föra över
resurser från andra delar, bl a från monografibudgeten. En informant säger att man
sparar på monografisidan t ex genom att köpa in färre exemplar av kurslitteratur.
Monografibudgeten har minskat för varje år under den femårsperiod vi har tittat på.
Enligt Branin et al, 2000 är detta ett generellt mönster, färre monografier köps in för att
forskningsbiblioteken skall ha råd att finansiera de allt dyrare tidskrifterna. En av de
tillfrågade i vår studie menade dock att hon hellre sparade in på tidskrifter än databaser
och monografier, eftersom tidskrifter lättare skaffas via fjärrlån. Ford, 1999 beskriver
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hur tidskrifternas andel av förvärvsbudgeten har ökat från ca 40% på 1960-talet till ca
70% på 1990-talet. Vid SLU-biblioteken står tidskrifterna för drygt 80% av
förvärvsbudgeten.

Kostnaderna för ett av bibliotekens e-tidskriftsavtal, Elsevieravtalet, medförde också att
man sade upp hela avtalet på ca 1200 tidskrifter. Istället studerade man SLUB:s statistik
över användningen av de tidskrifter som ingick i avtalet och fann att endast 34 titlar stod
för 50% av användningen. Detta visar på ett tydligt sätt det som de bibliometriska
lagarna och annan användningsstatistik har visat tidigare: att endast en liten del av
tidskrifterna står för det mesta av användandet. I det här fallet visade det sig att 2.8% av
tidskrifterna i paketavtalet stod för hälften av användningen vid SLU-biblioteken. Det
verkar vara ännu mer extrema siffror än de som Trueswell 1969 visade där 20% av
beståndet stod för 80% av användandet (Trueswell, s. 458-461). Men även Davis, 2002
beskriver hur kemitidskrifterna på University of Illinois användes och att man fann att
de 10 mest använda tidskrifterna stod för 40% av användningen (s. 156).

I och med de ekonomiska svårigheterna har det blivit naturligt för biblioteket att låta
beståndet bli mer och mer användarstyrt. Man ser helt klart både i intervjuerna och i
policydokument att SLUB gått från en just-in-case-policy till en just-in-time-policy
precis som Miller, 1997 beskriver att tendensen ser ut runt om i
forskningsbiblioteksvärlden. När det gäller uppsägningar av tidskrifter har universitetet
antagit en strategi för hur biblioteken skall prioritera. Som första punkt nämns just att ej
efterfrågade titlar skall sägas upp, sedan om tidskriften inte är inom universitetets
kärnämnen och slutligen skall även priset avgöra om tidskriften skall sägas upp
(Biblioteksstrategigruppen protokoll, 2000-03-02). En annan tendens som syns på
SLUB såväl som runt om i världen är att man tillgängliggör dokument på annat sätt än
eget ägande. Man fjärrlånar och beställer kopior på artiklar i tidskrifter som man
tidigare kanske skulle ha haft, men nu anser kunna spara en del på att införskaffa på
andra sätt vid förfrågan. En av de intervjuade säger just att man kan spara in på
prenumerationskostnader genom detta tillvägagångssätt.

7.2 Den elektroniska utvecklingens konsekvenser för bibliotekens beståndsutveckling

SLU-bibliotekens tidskriftsbestånd har genomgått stora förändringar de senaste åren.
Ämnesområdena har breddats markant i och med att flera av e-tidskriftsavtalen som
biblioteken har anslutit sig till innehåller tidskrifter inom ett brett ämnesspektrum.
Antalet elektroniskt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter har ökat successivt sedan
starten 1998. Denna trend kommer som vi ser det att fortsätta. Enligt de intervjuade i
vår undersökning är de elektroniska tidskrifterna mycket uppskattade och väl använda
av framför allt universitetets forskare och doktorander. Enligt Odlyzko, 2002 ökar
användningen av elektroniska former av vetenskaplig kommunikation med 50-100%
årligen. Inom SLU ser man en ökning i användandet som säkert motsvarar Odlyzkos
bedömning.

Det framkom i intervjuerna att de elektroniska vetenskapliga tidskrifterna prioriteras
framför papperstidskrifter i urvalsprocessen och detta förordas också i förvärvspolicyn.
Fler och fler prenumerationer finns endast tillgängliga i elektronisk form vid
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biblioteken. Vi kan konstatera att den traditionella samlingens roll minskar allt mer i
förhållande till den del av samlingen som är nåbar via Internet. En av informanterna
uttrycker dock en oro för att den framtida arkiveringen inte skall kunna säkras.

I och med att SLUB via BIBSAM slutit fler och fler e-tidskriftsavtal har inte antalet
tidskrifter minskat de senaste fem åren trots prisökningarna. Istället har man fler titlar
än någonsin. Paketavtalen innebär att man köper alla titlar eller ingen och bibliotekens
urvalsmöjligheter urholkas. Det är lätt att se paketavtalen som något positivt, eftersom
de innebär att biblioteken kan erbjuda användarna långt fler titlar än om man bara har
enskilda prenumerationer. Men möjligheterna att påverka beståndets sammansättning
har minskat. Av de 8000 vetenskapliga tidskrifterna är över 4000 bundna i licensavtal
med kommersiella tidskriftsförlag. Detta har gett en stelhet vid framförallt
uppsägningar. I policyn står också att läsa att för varje nyförvärvad tidskrift skall en
eller flera tidskrifter för motsvarande kostnad sägas upp. SLUB har sedan paketavtalen
ingåtts sagt upp flera tidskrifter inom kärnämnen, samtidigt som man fått många titlar
som inte är så relevanta för universitetets forskare och studenter. Hazen 1997 menar att
samarbeta i konsortier såsom SLU gör via BIBSAM kan fylla fyra viktiga funktioner:

 - man får tillgång till mer material än man hade kunnat åstadkomma på egen hand
- man kan förhandla fram bättre licensavtal för databaser och elektroniska tidskrifter
- man ökar chanserna att genom olika lösningar täcka ett helt område
- eftersom man pressar ner kostnaderna kan man få utrymme att även köpa in lite mer
udda och specialiserade publikationer (s. 264).

Den första funktionen kan man se uppfyllas med BIBSAM:s centrala avtal. Frågan är
förstås om alla tidskrifterna verkligen är användbara för universitetets forskare och
studenter. Som vi såg var ju 50% av användningen av Elseviertidskrifterna koncentrerat
till endast 34 av de 1200 tidskrifterna 2002. Den andra funktionen kan sägas uppfyllas
om man med bättre menar billigare. Men som nämnts ovan är det ju inte säkert att
avtalet är så skräddarsytt för det enskilda universitet. Funktion tre tycker vi verkar
tveksamt om den uppfylls i SLUB:s fall. Man har ju genom avtalen bundit upp stor del
av förvärvsbudgeten och har inte råd med så mycket utanför dessa. Kärntidskrifter finns
även utanför stora paketavtal. Fjärde och sista funktionen verkar inte alls stämma i
SLU-bibliotekens fall, snarare får de udda publikationerna stryka på foten om de inte är
väldigt billiga eller av tradition tillhört bibliotekets bestånd.

Biblioteken visar de fria elektroniska tidskrifterna inom universitetets ämnesområden i
samma elektroniska tidskriftslista som de vetenskapliga tidskrifter som biblioteken
prenumererar på. Som bibliotekarierna säger är detta ett sätt att stödja de fritt
tillgängliga tidskrifterna samtidigt som användarna ges ett större utbud. Detta är något
som vi tror och hoppas att vi kommer få se mer av i framtiden hos de svenska
universitets- och högskolebiblioteken.
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7.3 Vetenskaplig publicering

Vid universitetsbiblioteket har projekt inom vetenskaplig publicering bedrivits sedan
länge och man har nu en väl fungerande lösning för självpublicering av avhandlingar på
Internet nämligen EPSILON. Ett beslut som fattats av universitetet gör att samtliga
forskarstuderande ska använda sig av EPSILON-systemet i samband med publicering
av avhandlingar. Vi anser att detta tyder på att universitetet har valt att tro på EPSILON
och att man tänker sig att använda publiceringsmodellen i framtiden. Utvecklingen och
uppbyggnaden av EPSILON är en pågående process som årligen kräver nya resurser.
Samtidigt är EPSILON en del av bibliotekens verksamhet och ska som sådan finnas
inom bibliotekens budget. Det måste finnas ekonomiska medel avsatta för att driva
vidare denna typ av verksamhet. Om resurser ska tas från bibliotekets kärnverksamhet
eller nya medel från universitetsbudgeten ska garantera EPSILON:s framtid kan inte vi
svara på.

En annan mycket viktig faktor som spelar stor roll för EPSILON:s fortsatta existens är
hur väl man lyckas förankra EPSILON i biblioteksorganisationen samt hos
universitetets forskare. Som vi ser det är det avgörande för utvecklingen av den här
typen av publicering. Undersökningen visar att detta inte alltid har fungerat bra vilket
till stor del handlar om att tjänsten fortfarande är i sin linda. Eftersom initiativet till
EPSILON kommit från biblioteken och nu förs ut i organisationen som ett beslut av
SLU:s ledning krävs det att forskarna delaktiga i processen. Målet med tjänsten är att
sprida SLU:s forskningsresultat vilket är bra för universitet men kanske främst gynnar
forskaren själv. Vi tycker, genom de intryck vi har fått under arbetet med uppsatsen, att
biblioteken är den rätta instansen för elektronisk publicering vid universitetet. Inom
biblioteken finns erfarenheter och kunskap inom databasuppbyggnad,
dokumenthantering arkivering, bevarande samt beskrivning av bibliografisk data.
Samtidigt har biblioteken ansvar för informationsförsörjning till hela organisationen
vilket starkt bidrar till vår slutsats.

I och med att den vetenskapliga informationen till stor del är tillgänglig via Internet
minskar forskarnas behov av att besöka biblioteken fysiskt. Bibliotekens samlingar ska
enligt SLU-bibliotekens policy byggas upp med hjälp av användarna. Framöver
kommer forskarna inte att vara fysiskt närvarande på biblioteken. Hur möter man detta?
Biblioteken letar efter nya roller och driver bland annat utveckling inom elektronisk
publicering av forskarnas vetenskapliga produktion. Detta ökar på så sätt kontakten med
fakulteterna och deras forskare. Det finns både för- och nackdelar med den förlagsroll
som biblioteken har tagit på sig. Att ta hand om den vetenskapliga publiceringen vid
universitetet ger biblioteken en ökad arbetsbelastning samt att utvecklingen och drift
kostar pengar. De fördelar som vi ser är att biblioteken får en aktiv del i
forskningsprocessen och på så sätt blir en mer verksam del i att forskning ska kunna
bedrivas vid universitetet. Ett resultat av den ökade kontakten med universitetets
forskare, tror vi, på sikt är något som stärker utvecklingen av bibliotekens samlingar.
Biblioteken synliggörs på ett bättre sätt inom universitetet och bibliotekets relevans
gentemot de övriga universitetet stärks. När biblioteken deltar i den vetenskapliga
publiceringen ökar samarbetet med övriga delar av universitetet vilket kan bidra till fler
gemensamma mål och policys. Vi ser redan nu att beslutet att samtliga
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forskarstuderande ska använda sig av EPSILON-systemet som ett steg mot
gemensamma mål om hur SLU:s vetenskapliga material ska synliggöras i framtiden.
För universitetets del tror vi att en samlad publicering av universitetets publikationer ger
bra reklam för universitetet. Detta förstärks ytterligare genom universitetets
ansvarsområden som ger en samlad bild av all forskning inom jord- och trädgårdsbruk,
landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk, vattenbruk,
veterinärmedicin och husdjursskötsel inom Sverige.

Under de senaste åren har flera universitet och högskolor i Sverige utvecklat modeller
för publicering av elektroniskt material. Det finns redan idag exempel på samarbeten
mellan dessa institutioner i form av en samsökningsmodell för examensarbeten och vi
tror att det i framtiden måste ske intensifierat samarbete mellan fler universitet och
högskolor med målet att skapa gemensamma lösningar för publicering av elektroniska
publikationer. Det är dyrt att bedriva utvecklingsarbete och att underhålla databaser.
Med samarbete kan både tid och resurser sparas. Tekniken finns och att man använder
sig av etablerade standarder är en förutsättning för samverkan. SLUB:s val att stödja
OAI ter sig här ganska självklart.

7.4 Bibliotekens roll inom universitetet i framtiden - två senarior

Vi ser framför oss två senarior om hur biblioteken skulle kunna utvecklas i framtiden:

• Bibliotekens roll förstärks
Biblioteken kan utnyttja och utveckla sin kompetens genom att bli ett centrum för det
egna universitetets elektroniska publicering och utveckla nya tjänster för att hjälpa
användarna. Biblioteket är bäst på informationsförsörjning till forskarna och
studenterna.

• Bibliotekens roll försvagas
Forskarna har lämnat biblioteken fysiskt snart kommer de att lämna bibliotekens
tidskrifter och hitta ämnesinriktade ingångar via Internet med länkar till all forskning
inom det specifika området samt en mängd fritt tillgängliga tidskrifter. Att biblioteken
betalar för många tidskrifter märker inte forskaren eftersom hon eller han når dem via
tidskrifternas hemsidor. Samarbetet mellan biblioteken och övriga delar av universitet
minskar. Biblioteken riktar sig mot studenterna men nyttan av biblioteken inom
universitetet minskar i och med att forskarnas behov av biblioteken försvagas.

Det hade varit intressant att titta på våra frågeställningar ur så väl forskar- som
förlagsperspektiv. Det har vi inte kunnat göra inom denna uppsats. Ytterligare
intressanta frågor som vi gärna skulle velat forska vidare i är; Hur påverkar
beståndsutvecklingen och de förvärvsstrategier man har den faktiska forskningen vid
universitetet? Har bibliotekets makt gentemot vetenskapsvärlden minskat eller ökat? I
vilken utsträckning påverkar de kommersiella förlagen bibliotekens utveckling?
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8. SAMMANFATTNING

I flera hundra år har den vetenskapliga tidskriften varit det främsta redskapet för
vetenskaplig kommunikation. Publicering av forskningsresultat i tidskrifter är en
mycket viktig del i forskarens kommunikation med övriga forskarvärlden. Ofta är
forskningen knutet till universitet och de vetenskapliga biblioteken förser forskarna med
de tidskrifter som behövs.

Under de senaste decennierna har biblioteken sett kostnaderna för sina
tidskriftsprenumerationer stiga i höjden. Kommersiella förlag ligger ofta bakom de till
stor del omotiverade prisökningarna. Även den elektroniska utvecklingens påverkan på
biblioteken har studerats. Syftet med uppsatsen var att studera hur biblioteken har
påverkats av detta och vilka strategier man har för att möta dessa förändringar.

Frågor som vi försökt besvara är: Vad har de senaste årens ekonomiska och elektroniska
utveckling fått för konsekvenser för bibliotekens strategier för beståndsutveckling med
avseende på vetenskapliga tidskrifter? Hur jobbar biblioteken med beståndsutveckling
av vetenskapliga publikationer? Hur viktar man olika publikationer och
publikationsformer (monografier, e-tidskrifter, papperstidskrifter) mot varandra?
Arbetar man med nya former för vetenskaplig publicering vid biblioteken?

Av resultatet i studien framgår att årliga prisökningar på 15-25% för prenumerationer på
vetenskapliga tidskrifter helt klart har påverkat bibliotekets beståndsarbete.
Prisökningen på de tidskrifter vi studerat i SLU:s bestånd låg på 281% mellan åren1992
och 2002. Tidskrifterna hos ett av de största kommersiella förlagen som biblioteken har
ett paketavtal med ökade ännu mer i pris, 360% mellan åren 1989 och 1999. De
minskade ekonomiska resurserna till följd av ökade tidskriftspriser påverkar biblioteken
negativt och många av de strategier som biblioteken har utvecklat för att möta
förändringarna inom vetenskaplig publicering har som syfte att frigöra medel för
finansiering av tidskriftsbeståndet.

Konsekvenserna av prenumerationspriserna har bland annat blivit uppsägningar av
tidskriftsprenumerationer och minskade anslag till monografibudgeten. För att möta
förändringarna har biblioteken sedan några år tillbaka utvecklat en modell för
elektronisk publicering av vetenskapliga publikationer producerade av universitetets
forskare.

Vi anser att en samlad publicering av universitetets publikationer ger bra reklam för
universitetet. Detta förstärks ytterligare genom att modellen ger en samlad bild av all
forskning inom universitetets ansvarsområden. En tänkbar framtida roll som skulle
stärka bibliotekens ställning inom universitetet är att ansvara för universitetets
vetenskapliga publicering. För att uppfylla detta behövs dock mer samarbete och
kommunikation mellan biblioteken och övriga delar av universitet.
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BILAGA 1

Intervjuguide

Ekonomi
Hur har budgetfördelningen sett ut de senaste 10 åren med avseende på vetenskapliga
publikationer?

Hur stor del av förvärvsbudgeten tas upp av elektroniska resurser? Hur har
förvärvsbudgeten med avseende på elektroniska resurser sett ut de senaste fem åren?

I vilken omfattning kommer upphörandet av subventionerna från BIBSAM 2003 att
påverka bibliotekets förvärvsbudget? Vilka konsekvenser tror du att det kommer att få?

Beståndsutveckling
Hur är bibliotekets förvärvspolicy utformad? Har den förändrats de senaste tio åren? I så
fall hur?

Har de senaste årens prisökningar på tidskriftsprenumerationer som enskild faktor fått
konsekvenser för bibliotekets förvärvsstrategier? I så fall hur?

Hur viktas olika publikationer och publikationsformer (monografier, e-tidskrifter,
papperstidskrifter) mot varandra?

Hur viktas olika tidskriftstitlar mot varandra?

Har biblioteket gjort förändringar i tidskriftsbestånden? T ex uppsägning av
pappersversion när man har e-tidskrift?

Kommunicerar man med forskare vid förvärv och uppsägningar av tidskrifter? I så fall
hur?

Utvecklingsarbete inom vetenskaplig publicering
Arbetar man med att utveckla nya former för vetenskaplig publicering på biblioteket?

Vilken är drivkraften för biblioteket att jobba med utveckling inom vetenskaplig
kommunikation?

Är forskare och universitetsledning delaktiga i arbetet med att utveckla den
vetenskapliga publiceringen vid universitetet?

Tycker man att biblioteket har stöd från universitetsledningen och forskare i sitt arbete
med vetenskaplig kommunikation inom universitetet?
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BILAGA 2

Prisökning hos 31 av SLUB:s prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter från
olika förlag mellan åren 1987 och 2002 Priser i SEK
Papperstidskrifter 1987 1992 1997 2002 1992-2002
Animal science 822 1176 2007 4760 304%
Annal review of entomology 331 994 1616 388%
Applied engineering in agriculture 452 642 1042 131%
Arboricultural Journal 613 1072 1303 2131 99%
Biocontrol science & technology 1679 3625 11652 594%
The Cell 2906 4073 8834 204%
Conservation Biology 333 800 2317 4881 510%
Critical reviews in plant science 1119 1896 3944 7644 303%
Crop Science 658 638 1113 3025 374%
Ecological entomology 1282 2335 6204 384%
EMBO journal 3992 7238 14524 264%
Environment and behavior 1142* 2141 5522 385%
Forestry 855* 1520 3411 299%
Heredity 632 1062* 2469 5964 461%
Journal of agricultural science 1317 2308* 3563 6537 183%
Journal of animal science 893 1081 1607 3822 254%
Journal of applied ecology 1024 1808* 2871 5554 207%
Journal of arboriculture 222 371 560 928 150%
Journal of dairy science 555 811 1382 4368 439%
Journal of turfgrass science 211 348* 790 1199 245%
Leisure sciences 669 1083 2675 300%
Mycological research 1897 3301* 5547 10283 202%
Nature 1414 Ca

2100
3824 8727 316%

New phytologist 2513 3749* 5193 10949 192%
Phytoma 285 425 619 703 65%
Phytopathology 1787 1757 2392 4750 170%
Plant and cell physiology 1034 1216 2162 5157 324%
Plant cell and environment 4685 9051 17947 283%
Plant physiology 2856 4900 9157 19657 301%
Science 1175 1980 2616 5187 162%
Soil science 893 1020 1674 4127 305%
Weed research 830 1282* 2372 5220 307%

Tabellen visar en genomsnittlig prisökning på dessa titlar med 281% på 10 år.
* priset baseras på 1991 eftersom uppgifter saknas för 1992
Ett antal av tidskrifterna saknar värde för år 1987 vilket innebär att biblioteket började
prenumerera på dessa titlar vid ett senare tillfälle.



57

BILAGA 3

Tidskriftsavtal som SLUB är anslutna till 2003

ACS American Chemical Society
ACS är det enda icke-kommersiella sällskapet som SLUB har tecknat avtal med. Här
ingår alla sorters kemitidskrifter. 2003 ingår 34 tidskrifter i avtalet till en kostnad av 194
260 kr.

Emerald/MCB University Press
I Emerald ingår 150 titlar inom ämnesområdena biblioteks- och informationsvetenskap.
Kostnaden är 21 956 kr.

Elsevier
Förlaget Elsevier erbjuder i sin elektroniska tjänst ScienceDirect, 1375 tidskrifter inom
de flesta ämnesområden. till en kostnad av 2 757 363 kr. Lär mer under rubriken
Elsevieravtalet ovan.

Kluwer
Avtalet med Kluwer innehåller 750 tidskriftstitlar inom teknik, matematik,
datavetenskap, fysik, juridik och ekonomi. Det kostar 526 458 kr.

Wiley InterScience
De 400 Wiley-tidskrifterna omfattar många ämnesområden, t.ex. biologi, medicin,
kemi, geovetenskaper, matematik, statistik, ekonomi, datavetenskap och pedagogik.
Avtalet kostar 359 791 kr.

BioOne
BioOne är en sammanslagning av biologitidskrifter (biologi, ekologi och
miljövetenskap). Här ingår 54 tidskrifter från flera olika förlag (Nyhetsbrev nr 3, 2002).
Många av dessa är sällskap eller icke-kommersiella förlag. Kostnaden är ca 20 500 kr.

Nature
Här ingår 15 titlar bland annat Nature Biotechnology, Nature Cell Biology, Nature
Genetics, Nature Structural Biology, Molecular Cell Biology och Neuroscience.
Titlarna kostar sammanlagt 109 354 kr får prenumerationen år 2003.

Science and Science Now
Databasen innehåller tidskriften Science och Science Now. Science Now är en dagligen
uppdaterad nyhetsservice för forskare. De två titlarna kostar 22 539 kr.

Springer
Förlaget Springer erbjuder i sin elektroniska tjänst LINK, 400 tidskrifter inom biologi,
kemi, matematik, medicin och juridik till en kostnad av 432 786 kr.


