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Sedan 1 januari 2001 har Biblioteksdirektionen (BD) övergripande ansvar för en 
nätverksorganisation, Lunds Universitets Bibliotek (LUB), där universitetets c:a 30 
bibliotek ingår. Ett av BD:s huvuduppdrag är att utveckla ett för nätverket gemensamt 
digitalt bibliotek, då man bedömer att ett sådant arbete kräver en centraliserad 
beslutskompetens och finansiering. BD:s verksamhet omfattar bl.a. följande: 
 

§ Policy- och strategiarbete 
§ Utvecklingsprojekt: e-resurser, Open Access 
§ Tjänster: bl.a. Mitt Kursbibliotek 
§ Kompetensutveckling 

 
Projektet ”Digitala kompendier” som drivs av BD under 2006, syftar till att skapa en 
plattform för alla typer av kurslitteratur i elektronisk form. Avsikten är att utveckla en 
tjänst som komplement till andra tjänster som drivs i BD:s regi.  
 

1 Bakgrund 
Under 2005 genomfördes en rad undersökningar kring den kurslitteratur som används vid 
vid LU:s fakulteter. I vissa av dessa projekt undersöktes hanteringen av de tryckta 
kompendier som används i undervisningen (Börjesson 2005, Hallström 2005). 
Undersökningarna visar att hanteringen är problematisk i flera avseenden: 
 

§ hanteringen är tids- och arbetskrävande 
§ institutionerna har liten eller ingen kontroll över de kostnader som är 

förknippade med hanteringen 
§ bibliotekens e-resurser utnyttjas inte i den grad som är möjligt 

 
Tjänsten för digitala kompendier syftar till att lösa de problem som är förknippade med 
läroboks- och kompendiehanteringen inom universitetet. Kompletterande mål är att lägga 
grunden till ett fungerande praktiskt samarbete mellan institutionerna och biblioteken och 
att marknadsföra de e-resurser som LUB tillhandahåller.  
 
Vi bedömer att lärare och institutioner har mycket att vinna, både pedagogiskt och 
administrativt, genom att öka användningen av kurslitteratur i e-form. Vi anser likväl att 
studenterna är den grupp som gör de största vinsterna, varför vi haft ett tydligt 
studentperspektiv under utvecklingen av MKB: 
 
§ Utvärderingen av LUB, Biblioteksbarometern 2005, visar att kurslitteraturlistorna 

styr studenternas informationsanvändning i mycket hög grad, även på högre nivåer. 
Studenterna utgör den grupp inom universitetet som är mest beroende av 
bibliotekens tjänster för sin informationsförsörjning, vilket antagligen är 
anledningen till att de upplever MKB som viktig. Med de nya funktionerna ger 
MKB studenterna en samlad ingång till all kurslitteratur, och möter därmed deras 
krav på att få all kurslitteratur tydligt anvisad.  

§ MKB är tillgängligt dygnet runt från vilken dator som helst som har Internet-
uppkoppling. En utökad användning av e-resurser förbättrar därför åtkomligheten 
för studenterna. Detta är naturligtvis viktigt inte minst för studenter på 
distanskurserna. 



   

 3 

§ Enligt Biblioteksbarometern 2005 finns det ett missnöje bland studenterna med att 
så liten del av kurslitteraturen finns i e-form. Genom att använda MKB och 
elektroniska kompendier tar institutionerna alltså ett steg mot att möta efterfrågan 
på kurslitteratur i e- form.  

§ Ett system med elektroniska kompendier kan medverka till att förenkla för studenter 
med funktionshinder. Merparten av det material som samlas i kompendierna 
föreligger som pdf- filer, vilka kan fungera som underlag för talsyntes. Detta är 
naturligtvis viktigt för synskadade och dyslektiker. 

§ En medveten användning av MKB kan bidra till utveckling av studenternas  
informationskompetens. Genom att strukturera och anpassa informationskällorna 
kan läraren stimulera till en mera ”mogen” informationsanvändning. MKB kan på 
så sätt bidra till att universitetet efterlever de intentioner den strategiska planen 
uttrycker då man säger att studenter utbildade vid LU ska ha en ”utvecklad förmåga 
till informationssökning och kritisk analys”. 

 
Genom att tjänsten erbjuder ett verktyg för att hantera undervisningsmaterial kompletterar 
den befintliga tjänster relaterade till undervisning och forskning, som t.ex. publikation av 
uppsatser, examensarbeten och vetenskapliga artiklar. I viss mån tangerar den också det 
arbete kring Open Access som bedrivs vid BD.   
 

2 Digitala kompendier – en beskrivning 
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av Mitt Kursbibliotek och av den kompletterande 
service vi planerar inom ramen för projektet ”Digitala kompendier”.  

2.1 Mitt Kursbibliotek 
Mitt Kursbibliotek (MKB) utvecklades vid BD i samarbete med bibliotekarier och lärare 
vid Lunds Universitet, samt med Utvecklingscentrum för Lärande och Undervisning 
(UCLU; numera Center for Educational Development, CED). Utvecklingen skedde 
ursprungligen inom ramen för Nätuniversitetet för att tillgodose distansstuderandes 
informationsbehov. Tjänsten är i bruk sedan höstterminen 2002 och används numera 
allmänt vid LU, även för campus-kurser.  
 
Det finns möjlighet för lärarna att publicera sitt eget undervisningsmaterial genom Mitt 
Kursbibliotek. Här tangerar alltså den tänkta tjänsten resurser som redan erbjuds genom 
BD:s försorg, som t.ex. LU Research och Xerxes. 
 
Ett viktigt skäl att vidareutveckla MKB är, att det har visat sig att tjänsten fungerar som en 
naturlig kontaktyta mellan institutionerna. Genom ökade kontakter förbättrar biblioteken 
sina kunskaper om institutionernas behov och önskemål, samtidigt som man får möjlighet 
att göra sina resurser – yrkeskompetens , e-resurser och samlingar – mer kända, vilket bör 
leda till att resurserna utnyttjas produktivt.  
 

2.2 Nya funktioner i Mitt Kursbibliotek 
En av utgångspunkterna  inom projektet ”Digitala kompendier” är att tjänsten måste 
integreras som en kompletterande modul i BD:s befintliga tjänster och i görligaste mån 
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utnyttja den teknik som redan används inom dessa. En annan utgångspunkt har varit att 
verktyget ska vara så användarvänligt som möjligt. 
 
Under projekttiden har tjänsten omfatta t följande delar: 
 

• Skanning av tryckta alster i samarbete med MediaTryck 
• Lagring av materialet i en databas 
• Teknisk utveckling av Mitt Kursbibliotek – strategi för tillgängliggörande 

 
Den tekniska utvecklingen av MKB har gått helt enligt planerna. De funktioner som fanns i 
MKB innan utvecklingsarbetet tog sin början finns kvar oförändrade och de nya funktioner 
som tillkommit har utvecklats för att passa in i det gamla systemet. Användarna kommer 
alltså att känna igen sig fullt ut. Det kommer högst sannolikt inte att vålla några som helst 
svårigheter för kursbibliotekens administratörer att lära sig de nya funktionerna.  
 
MKB har förnyats på följande punkter: 
 

• Möjlighet att ladda upp dokument för presentation i ett särskilt kursbibliotek 
• Kontrollerad tillgänglighet på dokumentnivå 
• Utvidgad statistikfunktion 
• Nytt utseende med bättre läsbarhet 
 

Den absolut största förändringen är att det efter det nya systemets införande blir möjligt att 
ladda upp dokument. De uppladdade dokumenten sparas som en kopia på BD:s server och 
kan sedan presenteras antingen bland andra länkar i MKB eller samlas i elektroniska 
kompendier. Systemet tillåter uppladdning av alla filtyper, alltså även ljud och bild, vilket 
öppnar för möjligheten att använda multimediabaserade lärobjekt. 
 
Systemet ger möjlighet att begränsa tillgängligheten till ett enskilt dokument till de 
studenter som är registrerade på den kurs till vilken kursbiblioteket hör. Studenterna får 
tillgång till dokumenten genom den användaridentitet de får sig tilldelade då de påbörjar 
sina studier.  

2.3 Kompletterande service 
Det har visat sig att kunskapen om och förståelsen för upphovsrättsliga frågor generellt sett är 
dålig inom institutionerna. Möjligen är det också så, att det inte är rimligt att tänka sig att 
varje enskild lärare ska ha ingående kunskaper inom området då man, förutom kunskaper om 
regelverket, behöver kunskaper om bibliotekens olika licenser för e-resurser.  
 
Tjänsten omfattar därför en webbsida med information om upphovsrätt, information om 
konsortielicenser och riktlinjer för kompendieframställning. De frågor användarna ställer 
sammanställs i en FAQ. Projektet kommer också att redovisas på resurssidan.  
 
Det är viktigt att lärare erbjuds konkret hjälp av kvalificerad bibliotekspersonal t.ex. för att 
diskutera val av källor, eller för att få hjälp med matchning mot beståndet av e-resurser och 
liknande genom nätverksbibliotekens försorg. Nätverksbibliotekens personal bör också få 
tillgång till ”experthjälp”, d.v.s. hjälp att besvara frågor och lösa problem som uppkommer i 
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samband med kompendieproduktionen. Praktiskt har detta lösts genom att tjänsten omfattar 
en mail-funktion för komplicerade eller specifika frågor. 
 

3 Erfarenheter från projektet ”Digitala kompendier” 
I skrivande stund är den första delen av projektet, d.v.s. den tekniska utvecklingen av MKB 
avslutad. Vi har också byggt upp elektroniska kompendier för samarbetsinstitutionerna, 
vilka används i undervisningen under höstterminen.  

3.1 Samarbete med institutioner  
Som tidigare nämnts, har det visat sig att MKB erbjuder en naturlig plattform för samarbete 
mellan lärare och bibliotekarier. Trots detta faktum visade det sig att intresset från 
institutionernas ledningsnivå i inledningsskedet var större än intresset från enskilda lärare. 
Man kan bara spekulera om anledningarna till detta förhållande. Möjligen är det så, att 
många lärare upplever att deras arbetsbörda redan är så stor att det känns övermäktigt att ta 
på sig ytterligare uppgifter. Då vi tog de första kontakterna i samband med 
vårterminsstarten är det möjligt att lärarna helt enkelt inte hade tid att ta ställning till 
medverkan i projektet. En annan möjlighet är att information om projektet inte nått ut till 
alla lärare, eftersom information från BD skickades ut via e-post i första hand till prefekter 
och studierektorer.  
 
Under våren etablerades efterhand samarbete med åtta institutioner. Förhållandena vid de 
olika institutionerna är mycket skiftande. Vissa institutioner använder sig av 
kurslitteraturlistor, som är förteckningar över den obligatoriska kurslitteraturen. Det är 
dock vanligt att listorna också innehåller en stor del valfria texter. Vid vissa institutioner 
arbetar man enligt en PBL-modell, vilket innebär att man inte har några egentliga 
kurslitteraturlistor och det är vanligt att man strävar efter att i så stor omfattning som 
möjligt använda sig av elektroniska källor. På någon av samarbetsinstitutionerna arbetar 
man mycket aktivt med MKB, vilket betyder att man har goda och intensiva kontakter med 
sitt nätverksbibliotek.  
 
Efter det att samarbetet etablerats, undertecknades en överenskommelse mellan BD och 
den enskilda institutionen. Överenskommelsens syfte var att precisera parternas åtaganden 
för att undvika eventuella missförstånd. Institutionerna försåg BD med litteraturlistor och 
dessutom med de kompendier som ingår i projektet i original. Originalen skannades och de 
elektroniska kompendierna lades upp med utgångspunkt i litteraturlistorna.  

3.2 Tillstånd för digitalisering 
Avsikten var ursprungligen att söka avtalslicens för digitalisering inom projektet. Kontakt 
togs därför med Administration av Litterära Rättigheter i Sverige (ALIS) som förklarade att 
man kunde teckna en sådan avtalslicens. Tyvärr fick vi inte något avtalsutkast inom den tid 
som först utlovades av ALIS. När vi till sist fick besked, visade det sig att vi inte kunde få 
tillstånd för digitalisering av texter avsedda att presenteras i MKB.  
 
Eftersom det visade sig vara omöjligt att teckna avtalslicens för höstterminen, måste vi 
söka tillstånd att digitalisera för varje enskild text. Det är intressant att notera att de 
utländska förlagen har rutiner för tillståndsgivning, t.ex. ett särskilt formulär på hemsidan 
eller en tydligt angiven adress. Samtliga utländska förlag vi varit i kontakt med är också 



   

 6 

villiga att ge tillstånd för digitalisering mot avgift, och hanteringen är ofta mycket snabb. 
De svenska förlagen däremot ställer sig mera avvisande. I början av augusti hade vi ännu 
inte fått svar från merparten av de svenska förlagen. Det är tydligt att det saknas rutiner för 
tillståndsgivning för digital kopiering.  

Under augusti fick vi dock tillstånd att digitalisera merparten av de förlagsutgivna texterna. 
Något förlag har visat stort intresse för projektet och är ivrigt att få ta del av de erfarenheter 
vi gör. Vi har i många fall fått tillstånd att använda texterna utan avgift. Det faktum att 
tjänsten omfattar en möjlighet att lösenordsskydda enskilda dokument har i flera fall varit 
en förutsättning för att få tillstånd för digitalisering. I de fall författaren själv haft 
rättigheterna, har det visat sig att också upphovsmännen är ofta intresserade och gärna ger 
tillstånd. Författarna ofta glada över att deras texter läses och man har inte i något fall krävt 
ersättning.  
 
Typen av kurslitteratur skiljer sig mellan institutionerna. Vissa institutioner använder till 
övervägande del svenskspråkig kurslitteratur, vilket innebär att den huvudsakligen 
föreligger i tryckt form eftersom utgivningen av svenska e-böcker ännu är blygsam. Vidare 
är en stor del av litteraturen ”akademisk”, d.v.s. författarna är verksamma vid något svenskt 
universitet och texterna är publicerade i form av en avhandling, utredning, ett 
konferenspaper eller liknande. I de fall texterna är publicerade i någon tidskrift, är det 
vanligt att denna är utgiven vid ett svenskt universitet. Det har ofta varit svårt, ibland 
omöjligt, att få kontakt med den som givit ut texten. Ibland har det inte varit möjligt att 
reda ut vem som är utgivare, vilket gör att processen är mycket tidskrävande.  

4 Vad återstår att göra? 
I projektets slutfas arbetar vi nu med att färdigställa manualer och resurssidor på webben. 
Som ett led i utvärderingen av projektet planerar vi att kring årsskiftet genomföra en 
enkätundersökning bland lärare och studenter. Resultatet av denna kommer att presenteras 
tillsammans med övrig dokumentation i en slutrapport under första kvartalet 2007.  
 
En förutsättning för att vi ska kunna bygga ut tjänsten är att vi får till stånd en avtalslicens 
som ger oss ett generellt tillstånd att kopiera texter digitalt. Hur vi går vidare bestäms av 
villkoren i en eventuell licens. Ett intressant område är att undersöka möjligheterna att 
publicera vissa texter i e-form genom de tjänster som finns i BD:s regi. På så sätt skulle det 
eventuellt vara möjligt att göra dem fritt tillgängliga att användas i undervisningen. En 
annan möjlighet som måste undersökas är att byta ut tryckt litteratur med e-böcker. Detta 
måste naturligtvis ske i nära samarbete mellan intresserade och nätverksbiblioteken.  
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