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Bakgrund 
Universitetsbiblioteket tillsatte i mars 2004 en projektgrupp i syfte att utreda förutsättningarna 
för: 

• Göteborgs Universitets Publikationer, GUP (en databas för redovisning av 
forskningspublikationer vid GU) och 

• Elektronisk publicering, GUPEA (Göteborgs Universitets Publikationer e-publicering och 
e-arkiv).  

Fr.o.m. 2006 tilldelades UB medel av rektor för utveckling av e-publicering. 
 
Som programvara för GUPEA valdes DSpace som är en ”Open Source Software” - öppen 
programvara - utvecklad av Massachusetts Institute of Technology och Hewlett-Packard. Dspace 
följer standarder för OAI (Open Archive Initiative) och  används i dagsläget vid cirka 150 
lärosäten och organisationer.  
Funktionalite t i DSpace är att: 

• Samla in digitala data i olika format (text, ljud, video, datasets). 
• Organisera och beskriva innehållet genom metadata (både manuellt inmatad och 

automatiskt genererad).  
• Tillgänglighet och spridning på nätet, både som egen söktjänst och via sökmaskiner 

(Google, OAI-PMH …) 
• Arkiv för att bevara digitala data med s.k. ”Handle”- id som ”eviga” länkar. 

 
Möjligt innehåll i GUPEA är Preprints, Artiklar, Forskningsrapporter, Working Papers,  
Konferenspublikationer, Avhandlingar, Datasets, Bilder, Ljudfiler, Videofiler, 
Undervisningsmaterial och Digitaliserade samlingar. 
 
Projektet Sahlgrenska akademins avhandlingar 
I slutet av januari presenterades GUPEA för Forskarutbildningsrådet vi Sahlgrenska akademin. 
Vid mötet försågs två ledamöter med uppdraget att tillsammans med bibliotekets GUPEA-grupp 
utreda möjligheterna att E-publicera akademins avhandlingar och också att utveckla former och 
riktlinjer för detta. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet består av de tre tidigare 
fakulteterna för medicin, odontologi och vårdvetenskap. De  ledamöter som 
forskarutbildningsrådet utsåg var professor Anna Karlsson och doktorand Carina Sparud -Lundin. 
 
 
Projektets inleding 
Arbetsgruppen startade med diskussioner kring själva själva formen på avhandlingarna och 
publiceringsprocessen. Olika anpassningar av DSpace, dvs inmatningformulär etc. utgjorde en 
stor del av det inledande arbetet. Intressanta var de diskussioner som fördes kring autentisering 
och versionskontroll. Vad är själva avhandlingen? Skall originalet ses som den tryckta 
produkten? Kan man göra kompletteringar för artiklar som vid disputationen inte varit 
publicerade och därför inte finns i den tryckta versionen? Den praktiska logistiken, hur skulle e-
publicering kunna genomföras på Sahlgrenska akademin som i genomsnitt publicerar 100 – 120 
doktorsavhandlingar per år? Denna del av projektet innebar att gruppen involverade den 
administrativa personalen på Sahlgrenska akademins fakultetskansli. 
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Elektronisk spikning – så blev det 
Doktoranden har själv ansvar för att publicera (E-spika) sin avhandling på nätet. Detta är nu en 
del av förberedelsearbetet inför disputationen. Doktoranden skapar ett konto i GUPEA och får av 
akademikansliet en tidsbegränsad användarbehörighet inom sin institutions publikationsserie. 
Doktoranden laddar upp sin ramberättelse (kappan) samt spikblad. Detta skall vara en exakt 
kopia av den tryckta avhandlingen. Eftersom författaren har upphovsrätt till sitt skrivna arbete 
krävs ett avtal mellan denne och Göteborgs universitet om rättigheten att elektroniskt publicera 
arbetet. Accepteras inte avtalet publiceras inte avhandlingen. Akademikansliet autentiserar och 
offentliggör avhandlingen i GUPEA samma dag som den fysiska spikningen äger rum. Möjlighet 
finns för doktoranden att lägga länkar till avhandlingens arbeten som vid spikningen är 
publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. 
 
Det fortsatta arbetet  
En av de utvecklingsmöjligheter som finns i systemet är att till posterna bifoga de publicerade 
artiklar som ingår i avhandlingen som pdf- filer. I dagsläget har endast en avhandling försetts med 
delarbeten som pdf- filer. Detta beror dels på förlagens copyright på publicerade artiklar och att 
parallellpublicering inte alltid är tillåten. Manuskript, dvs opublicerade artiklar, kan inte 
publiceras i GUPEA i samband med E-spikningen, eftersom det kan förhindra senare publicering 
i en vetenskaplig tidskrift. I det aktuella fallet har förlaget kontaktats av bibliotekets personal som 
fått tillstånd för parallellpublicering.  
Universitetsbiblioteket har också en bibliografisk disputationsdatabas över akademins 
avhandlingar. Denna databas har vissa funktioner som ännu saknas i GUPEA men på sikt skall 
denna integreras där. 
En annan fråga är huruvida den elektroniska spikningen i framtiden ska kunna ersätta den 
traditionella spikningen formellt. Detta har gjorts bland annat vid Uppsala universitet. Dock bör 
den traditionella spikningen i så fall kvarstå som frivilligt alternativ. 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Projeketet e-spikning och publicering av Sahlgr enska akademins avhandlingar har bedrivits som 
ett samarbetsprojekt mellan aktiva forskare och bibliotekets personal. 
Projektet har inneburit ökade kontakter mellan personer med stora erfarenheter av egen 
publicering och bibliotekarier och tekniker. Kanslipersonalen har trots att arbetsuppgifter 
tillkommit på ett positivt sätt bidragit till att ett effektivt arbetsflöde har kommit till stånd. 
Doktorandanvisningar, webbsidor och annan information till doktoranderna har omarbetats och 
nyskapats. 
 
Dekanus vid Sahlgrenska akademin beslutade den 5 juli att samtliga avhandlingar skall 
publiceras elektroniskt fr.o.m. 1 september 2006 som ett komplement till den traditionella 
spikningen. E-publicering av avhandlingen har således blivit en rutin för Sahlgrenska akademin. 
 
 
 
 


