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Förord 

Mitt intresse,för att narrnare studera hur forsknings

biblioteken började med datorbaserad informations

sökning, väcktes under våren 1989, med kursen ADBD, 

på BHS . 

Jag vill tacka Elisabeth Kjellander vid MIC och 

Marie Wallin vid IDC-KTHB, för att de gav sig 

tid att hjälpa mlg. 

Till sist, ett tack till alla dem, som har bidragit 

med, material, både i ord och i tryck. 
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1. Syfte 

Mitt syfte ar, att utifrån de två 'tunga' insti

tutionerna MIC vid Karolinska institutets bibliotek 

och informationscentral och IDC-KTHB*) perspektiv, 

beskriva hur forskningsbiblioteken började med dator

baserad informationssökning. 

2. Metod/Uppläggning 

I mitt specialarbete, har jag valt att först ge en 

beskrivning, på några av de ideer/tankegångar som var 

rådande i biblioteksvärlden under 1970-talet. 

Som ram för beskrivningen, av forskningsbibliotekens 

datorisering, redovisar jag i kapitel fyra verksam

heten från slutet av 1960-talet och fram till slutet 

på 1980-talet vid MIC och IDC-KTHB. 

I kapitel fem, redogörs för forskningsbibliotekens 

steg in i datoråldern. Mitt underlag för detta, 

bygger till stor del på bibliotekens egna verksam

hetsberättelser. Dessa har varit mer eller mindre 

frikostiga i sina redogörelser över den datorbaserade 

informationssökningens tillkomst. Som underlag, 

har jag dessutom samtalat med några dokumentalister. 

Dessa samtal, hade jag tillfälle att göra, då jag 

besökte några biblioteks dokumentationsavdelningar 

under sommaren 1989. 

*) MIG vid Karolinska institutets bibliotek och 

informationscentral 

Medicinska informationscentralen vid Karolinska 

institutets bibliotek och informationscentral 

-,•,) IDC- KTHB 

Information- och dokumentationscentralen 

vid Kungl. Tekniska högskolans bibliotek 

4. 



3. Inledning 

För att jag skulle förstå 1970-talets biblioteks

värld bättre, har jag bla studerat Tidskrift för 

Dokumentation, årgångarna 1970-1980. 

Jag ville också se vilka ideer/tankegångar som prag

lade detta deceniums bibliotekstänkande, då en ny 

teknik fick sitt genombrott. 

s. 

En utvidgning av forskningsbibliotekens tjänster, till 

att omfatta aven datorbaserad information och dokumen

tation, var en av de ideer som var utmärkande för 1970-

talet.(1) Ett sätt att närma bibliotek och loD till 

varandra, var att erbjuda alla de avancerade litteratur

sökningshjälpmedel som fanns. Kunskapen om att den infor

mation som fanns samlad i bibliotek, skulle med hjälp 

av datorbaserade sökningar lättare nå ut till studenter, 

lärare och näringsliv. 

Ett annat sätt att öka förståelsen och utvecklingen, 

av bibliotekets loD verksamhet, var att undervisa om 

biblioteks- och dokumentationstjänsternas funktion, 

bibliografiska hjälpmedel i alla former och metoder, 

för utnyttjande av tjänster och hjälpmedel.(2) 

Det måste dessutom finnas personer, som 1 s1n utbild

ning kunde svara för de nya behoven, dvs dokumentalister 

och bibliotekarier. 



4. DE TVÅ STORA INFORMATIONsCENTRALERNA 

4.1. MIC vid Karolinska institutets bibliotek 

och informationscentral 

6 . 

MIC vid Karolinska institutets bibliotek och informations

central har utvecklats ur dåvarande avdelningen MIC, vid 

institutionen för medicinsk fysik.(3) 

Statens medicinska forskningsråd (MFR) gav ekonomisk 

stöd, till Karolinska institutet för biomedicinsk doku

mentation första gången 1963-1964. 

MFR startade 1968 en forskargrupp för biomedicinsk 

information- och dokumentation. Verksamheten förlades 

till en självständig institution, för biomedicinsk infor

mations- och dokumentationsverksamhet kallad Biomedicinska 

dokumentationscentralen (BMDC). 1975-1976 överfördes 

dessa fyra tjänster till Karolinska institutets stat. 

I november 1975 ändrades namnet BMDC till MIC. 

Den biomedicinska dokumentationscentralen kom till i 

första hand som en servicefunktion för forskare vid 

universitetet och högskolor, samt läkare med klinisk

forskningsverksamhet. 

4.1.1. Datorisering och historik 

För att kunna producera referensverket Index Medicus 

på ett mera lätthanterligt sätt, utvecklades dokumenta

tionssystemet Medlars vid National Library of Medicin 

(NLM), i USA 1964. 

NLM vidareutvecklade Medlarssystemet och gjorde det till

gängligt för direkt kommunikation via terminal, Medline 

var född (Medlars-online). 

MIC och NLM har sedan flera år ett aktivt samarbete. 

Detta samarbete, som påbörjades i mitten på 1960-talet, 

innebär bla att MIC indexerar nordiska artiklar som regi

streras i Medline. I gengäld får MIC en kopia på databasen 
Medline, samt får disponera NLMs programvara Elhill. 



Under 1972 hade man startat reguljär serv1ce på sex 

platser i Sverige och universitetsbiblioteket i 

Köpenhamn. Vid denna tid (1972), var Medline verksam

heten endast en test, inför ett planerat skandinaviskt 

samarbete.(4) 

4.1.2. Användarna 

7. 

Medline sökningen var gratis fram till 1977, tack vare 

att ett forskningsanslag täckte kostnaderna. Fr om 1977, 

betalar användarna ca 60% av kostnaderna och Karolinska 

institutet 40%. 

I d?gsläget (1989), finns det 14000 aktiva användare 

(och 1500 anslutningstimmar utnyttjas) mot endast 35 

stycken för 13 år sedan. 

De stora användarna av Medline, är sjukhusbiblioteken 

(dessa söker tre gånger mer än universitetsbiblioteken), 

läkemedelsindustrin, universitetsbiblioteken, myndigheter, 

universitetskliniker och kliniklaboratorium. 

I täten för den stora användningen vid sjukhusbiblioteken 

gick Karlstad och Faluns sjukhusbibliotek. 

En annan grupp, som har ökat markant, är slutanvändarna, 

dvs läkare, tandläkare och forskare som söker själv

ständigt. De har lärt sig att söka inom sina egna smala 

områden och tycker att de behärskar systemet. En förmodande 

anledning till ökningen, kan vara att slutanvändarna ofta 

arbetar på oregelbundna tider, kvällar och helger. Då finns 

ingen dokumentalist till hands, som omedelbart kan plocka 

fram en viktig referens. En annan anledning till ökat 

användande kan vara att priset på PC har sjunkit och att 

dessa återfinns på arbetsplatsen. 

I och med att Stat~ns råd för vetenskaplig information 

och dokumentation (SINFDOK), stödde MIC, så fick MIC 

resurser att utvidga med tre kemiska databaser. Detta 

innebar att kundkretsen utökades till industrier och 

företag. 



Det blev en tillströmning av naturvetare och samhälls

vetare, bland användarna efter introduktionen av Bio

logical Abstracts Preview (numera Biosis Previews) 

och Psychological Abstracts. 

8. 

Den 1 april 1989, överfördes driften av Medlarsverksam

heten från Stockholms databascentral (QZ), till en dator

hall inom MICs lokaler och drives nu i egen regi. sök

programvaran Elhill har behållits på den nya datorn. 
l 

Pe~sonalen kan_ ge en bättre service, till kunderna och 

har lättare att följa med i utvecklingen; när datorn är 

i huset. Bla Spriline och MBline är sökbara på MICs dator. 

Cisilo, Nioshtic, Amlit och Alcouline kommer att bli sök

bara. 

4.1.3. Verksamhet och undervisning 

Verksamheten vid MIC, består av datorbaserad informations

sökning, av tyren retrospektiv (dvs återblickande) 

. sökning och selektiv delgivning (eller löpande bevakning) 

av information (SDI). Detta utför MICs lokala söktjänst. 

Indexering av det svenska materialet i Medline utförs här. 

Den medicinska litteratur, som inte ko~mer med i Medline, 

indexeras i stället till basen Swemed. 

Vid MIC finns en kundtjänst .. Denna ställer upp m<:!d råd 

och förslag om lämpliga sökstrategier, utrustning mm. 

MIC ger också ut en tidskrift, som kommer ut med fem 

nummer årligen, MIC-nytt (även MIC News, engelsk utgåva). 

Skriften innehåller råd om praktiska datorsökningar, 

artiklar om aktuella datorhändelser inom medicin och 

ofta, medverkar en gästskribent. 

MIC bedriver omfattande marknadsföring, genom att deltaga 

i mässor och konferenser inom Sverige och utomlands. 

Denna sträcker sig inom Sverige, övriga Norden och av 

tradition även östeur6pa. 



9. 

I Sverige, är en annan viktig uppgift för MIC, att infor

mera olika användargrupper om de möjligheter, som finns 

att söka online. På inbjudan från olika sjukhusbibliotek 

reser MICs informatiker ut till dem och håller föredrag 

och gör demonstrationssökningar. 

MIC anordnar årliga kund- och användarmöten. Mötet som 

gick av stapien 1988 samlade 220 deltagare. 

1983 blev KIBIC ansvarsbibliotek för medicinsk litteratur 

och MICs tjänster med referenssökning utgör en integrerad 

del av detta ansvar. 

MIC bedriver extern undervisning. Bla ges en grundkurs 

för intermediärer, som skall göra sökningar inom många 

olika områden inom medicin. Det ges en grundkurs för 

slutanvändare, som skall göra sökningar för eget behov 

och inom begränsade ämnesområden. Dessutom finns det 

vidareutbildningsseminarium. Externa kurser, i samarbete 

med andra organisationer förekommer, bla med BHS, vad 

gäller medicinsk dokumentationsutbildning. 

MIC och IDC~KTHB bedrev visst samarbete genom att ut

nyttja EPOS/VIRA för sökningar i det gemensamma databas

beståndet. MIC svarar för service till livsvetenskaperna 

(medicin, biologi, biokemi och beteendevetenskap) arbets

medicin, yrkeshygien och miljövård.(S) 

I dag, har MIC byggt upp Nordens största center för 

biomedicinsk litteratur och har specialutbildad per

sonal. En anledning till denna framgång är, att MIC 

samarbetar med två värld~f - den medicinska och biblio

tekens , 

4.2. IDC-KTHB 

Det som senare blev Informations och dokumentations

centralen (IDC) vid Kungl. Tekniska högskolans bibliotek, 

påbörjades 1967 med forskningsanslag, från Tekniska 

forskningsrådet (TFR) och finansierades därefter till 

största delen av SINFDOK, UHÄ och KTH. 



10. 

KTHB och AB Atomenergi, bedrev ett samarbete fram till 

1972 med SDI-verksamhet. Fr om 1973 utnyttjades QZ, 

i stället f~~ AB Atomenergi f~r SDI-verksamhet. 

IDC erbjuder databaserade informationstjänster, samt 

bedriver forskning, utveckling och utbildning. 

Sedan starten 1967, har man utvecklat system f~r data

baserad informationss~kning och byggt upp informations

tjänster. Dessa utnyttjas, huvudsakligen av forskare 

vid universitet/h~gskolor och inom industrin. 

4.2.2. Datorisering 

Den f~rsta f~rs~kverksamheten, med att bygga egen databas 

MechEn genomf~rdes i samarbete med Sveriges Mekanf~rbund. 

Senare ~amarbete med BMDC, vid Karolinska institutet fick 

till f~ljd, att vissa samhälls- och beteendevetenskaper 

också kan inräknas*)(till att b~rja med, var det natur

vetenskap och teknik) i de ämnesområden som täcks av 

informationstjänsterna. 

Den informationstjänst, som IDC byggde upp och eta

blerade, var SDI-tjänsten. F~r bearbetningen användes 

programmet EPOS/VIRA, som utvecklades vid IDC-KTHB med 

ekonomiskt st~d från SINFDOK. EPOS är ett profil

hanteringsprogram som hanteras via terminal. Det är 

anpassat till s~kprogrammet VIRA, so~ kom 1971 och 

också utvecklades vid IDC-KTHB. 

1972 placerades den svenska noden till det retrospektiva 

informationssystemet ESA/RECON vid KTH. Fr om 1972 be

h~vde man som användare av ESA/RECON systemet inte be

ställa s~kningar, som utf~rdes av personalen vid IDC

KTHB, utan man kunde ha egen direkf~rbindelse, genom 

att utnyttja den uppringbara noden vid KTH. F~rut

sättningen f~r detta, var en teletyp terminal på h~gst 

300 baud och ett modem, samt en telefon f~r att nå tele

linjen genom att ringa upp noden vid KTH. 

*) Se sid 9 



I september 1974, b~rjade man använda de amerikanska 

systemen SDC/ORBIT och LOCKHEED/DIALOG vid KTH. Dessa 

f~r att komplettera med fler databaser. 

IDC har under åren haft internationella kontakter bla 

(sålt tjänster) med Kuba, Portugal och Tanzania. 

Syftet .var, att f~ra ut expertkunskap om datorbaserad 

informationss~kning, samt bygga upp en serviceverk

samhet runt detta område. 

11. 

EURONET (European International Data Transmission Net

work) utvecklades på initiativ av Directorate General 

XIII, den avdelning inom EG kommissionen som är ansvarig 

f~r informations- och dokumentationsfrågor i samarbete 

med de nationella telemyndigheterna. Ett av målen var att 

samordna det europeiska informationsutbytet. Ett · annat 

mål var, att ge EGs medlemsstater en säker, snabb och 

billig tillgång till informationstjänster inom vetenskap, 

teknik, juridik, ekonomi mm.(6) 

Datanätet EURONET är ett packet switching (PS) nät som 

f~rbinder 46 värddatorer och ger tillgång till mer an 

300 databaser. (Formellt lades EURONET ned f~r några 

år sedan och ersattes av de nationella PS näten, men 

man använder ofta begreppet som ett samlingsnamn.)(7) 

I september 1982, etablerades EURONET/Diane centra (Direct 

Information Access Network for Europe) vid IDC. DFI be

kostade verksamheten, som hade en personalstyrka om två 

personer. Uppgiften bestod i, att vara expert och kunskaps

källa om EURONET/Diane och sprida information om svenska 

databaser i Europa. Verksamheten med st~d av DFI lades ned 

1987. 

4.2.3. Utbildning och kurser 

IDC och MIC bedrev ett formellt samarbete, bla i utbildning 

f~r EPOS/VIRA systemet. Ämnena bestod av databaskännedom, 

s~kning och profilhantering. I samarbetet kom det till 

stånd ett utbyte av EPOS/VIRA och Medlars som kallades 

MEDEPOS. 



1977 inleddes kurser för användare av RECON (senare 

känt under namnet ESA/QUEST systemet). 

12. 

För att informera blivande användare om möjligheterna, 

till informationssökning fordras marknadsföring. Kurs

erna är ett led i denna riktning. IDC har ett flertal 

gånger anordnat ' informationsdagar där man inbjudit 

yrkesverksamma forskare och presenterat verksamheten 

vid IDC. IDC har marknadsfört sig ute på enskilda före

tag och arrangerat informationsdagar, för att skapa 

kunskap och förståelse för möjligheterna till informations

sökning.(8) IDC medverkar och arrangerar mässor och 

konferenser. Man kan aven få en kurs 'skräddarsydd' 

efter sina behov vid IDC. 

Vid IDC-KTHB finns "REFLINE" sedan 1987 som är en råd

givnings- och referenstjänst för datorbaserad infor

mationssökning inom teknologi med grundvetenskaperna 

(kemi, fysik, matematik mm). Verksamheten vänder sig 1 

första hand till onlineanvändare och fackmän/forskare i 

olika ämnesgrupper, för att främja kunskap om databaser 

som ett viktigt komplement i deras forskning. 

IDC är Sveriges största informationscentral, där ämnes

specialister inom teknik och naturvetenskap arbetar 

med datorbaserad informationssökning. IDC erbjuder 

omfattande datorbaserad service, samt bedriver for

skning; utveckling och utbildning. 



13. 

5. FORSKNINGSBIBLIOTEKENS DATORISERING 

5.1. Lunds universitetsbibliotek 

Den 1 september 1973, började biblioteket bedriva för

sökverksamhet med Medline och KTHBs informationssystem 

EPOS.(9) Terminalen vid LUB användes dessutom för att 

uppdatera sökprofiler för löpande övervakning av KTHBs 

databaser. Under våren 1974, fick biblioteket bidrag 

från Styrelsen för teknisk utveckling (STU) att inköpa 

ytterligare en terminal. 

I juli 1974, fick biblioteket en informatikertjänst på 

forskningsanslag från SINFDOK. Tjänsten innefattade 

uppläggning och utförande av sökningar, samt marknads

föring av den datorbaserade servicen. 

Den 22 oktober 1974, anslöts LUB genom terminal till 

ESROs (sedermera ESA) databank. Detta var Sveriges 

andra höghastighetsterminal för interaktiva online

sökningar i ESA/RECON-systemets bibliografiska data

bank.(10) Den tillkom som ett led av SINFDOK att 

marknadsföra och använda nya hjälpmedel inom infor

mationsområdet för att ge service till forskning 

och utveckling i södra Sverige och därmed avlasta 

verksamheten vid KTHB.(11) 

ESA/RECON systemet var teknikinriktat, vilket var en 

brist, då Lunds universitet be~tår av naturveten

skaplig, teknisk, juridisk, samhällsvetenskaplig, 

humanistisk och medicinsk fakultet. Sämst lottade var 

forskarna inom de biovetenskapliga och samhällsveten

skapliga inriktningarna. Biblioteket anskaffade därpå 

de amerikanska informationssystemen LOCKHEED Infor

mation Systems och System Development Corporation.(12) 

Marknadsföringen av den datorbaserade servicen utfördes 

vid olika kampanjer. Under sommaren 1975 gjordes en 

kampanj där forskare erbjöds kostnadsfria sökningar. 



Hösten och våren 1975-1976, genomfördes ytterligare 

en kampanj, denna gång i dags- och fackpressen, mål

gruppen var industrier och företag i södra Sverige. 

SINFDOK stödde detta projekt. 

14. 

Som ett led i marknadsföringen kan de demonstrationer, 

seminarier och den undervisning som bedrivs räknas in. 

Varje läsår, har demonstrationer och undervisning getts 

åt forskare och studenter vid teknisk, naturvetenskaplig 

och samhällsvetenskaplig fakultet.(13) 

Det verkliga målet, för den datorbaserade verksamheten, 

vid Lunds universitet, var att få servicen etablerad 

och använd bland universitet/högskola och näringsliv 1 

södra Sverige och att den blir en naturlig del i biblio

tekets allmänna referensverksamhet. 

Under våren 1977 invigdes ett nytt bibliotek för teknik, 

naturvet enskap och medicin, det sk UB 2. Fr om nu gjordes 

all datorbaserad informationssökning på LUBDOK, som informations

tjänsten kallades. 
I april 1977 beslöt SINFDOK att avveckla höghastighets

terminalen till ESA av kostnadsskäl. Därefter hade 

Sverige endast IDC-KTHB höghastighetsterminal. 

1976-1977 utvidgade UB 2 sökningarna i DIALOG. Därigenom 

fick man tillgång till humanist~s~~ databaser och kunde 

erbjuda sökningar inom humaniora. 

I början på 1980-talet kom den datoriserade dokumentations

tjänsten att spela en allt större roll. Var fjärde timme 

togs i anspråk för den externa sektorn. 

Det skedde andra ting utanför LUBDOK. Hösten 1978 in

leddes ett samarbete mellan länsstyrelsen, utvecklings

fonden i Malmöhus län och Lunds universitet. Syftet var, 

att utnyttja forsknings- och utvecklingsresurserna vid 

Lunds universitet för att stödja och stimmulera i första 

hand länets små och medelstora företag.(14) 



15. 

stiftelsen för samverkan mellan Lunds universitet och 

näringslivet (SUN) har till ändamål att i samverkan med 

olika organ inom universitetet aktivera och stimulera 

kontakter mellan näringslivet och universitetet/hög

skola och aktivt föra ut aktuell vetenskap och teknik 

till näringslivet. 

1982 beslöt Lunds kommun, universitetet och länsstyrelsen 

bygga upp en forsknings- och utvecklingsby i anslutning 

till Lunds tekniska högskola och Kemicentrum. Hösten 

1983 flyttade de första företagen in i forskarbyn Ideon. 

Lunds universitet har en informationsbyrå där också 

universitetsbiblioteket samverkar. Inrättandet av verk

samheten är ett led i UB's strävan att förbättra sin 

service till industrin.(15) 

Den datorbaserade servlcen vid Lunds universitetsbiblio

tek kommer i dag från UB 2, UB 1 och IDOK från forskarbyn 

Ideon. Verksamheten vänder sig till olika målgrupper inom 

universitetet/högskolan och näringslivet. 

Vid UB 2 bedriver LOBDOK informationssökning lnom amnena 

teknik/naturvetenskap/matematik och medicin. Här ges även 

låntagarundervisning i informationssökning och biblioteks

användning för forskare och student~r. Något som har varit 

mycket uppskattat, är två kurser till forskarstuderande i 

kemi och medicin. Efterfrågan på kurser, har varit störst 

lnom medicin och mindre från teknik/naturvetenskap/matematik. 

Vid UB 1 bedriver man datorbaserade sökningar för samhälls

vetare/jurister/humanister. Undervisning i datorbaserad 

informationssökning ges för forskare och studenter. 

Två Macintosh har varit tillgängliga för låntagare. Av

sikten med detta har varit att låta låntagarna prova de 

möjligheter som finns vid användningen av en persondator. 

IDOK- Ideon dokumentation, kontoret för dokumentations

service i forskarbyn Ideon, finansieras av universitets

biblioteket och genom egna intäkter. Verksamheten vänder 

sig till företag inom ) respektive utanför forskarbyn samt 

hö gskolan. 
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Högskolans uppdrag har varit 1nom ämnesområdena elekt

tronik, mekanik och kemi/livsmedelsteknologi, medan 

företagens gällt teknik och patent. Den populäraste 

formen av information är faktauppgifter t ex om 

marknader och produkter. 

IDOK håller föredrag och undervisning inom och utanför 

högskolan. IDOK har även deltagit i PR-verksamhet an

ordnad av Utvecklingsfonderna i Malmö, Halmstad och 

Kristianstad, samt bla deltagit i Bok- och Biblioteks

mässan i Göteborg mm. 

5.2. Linköpings universitetsbibliotek 

Under våren 1972, antog biblioteket ett erbjudande från 

BMDC att fr om sommaren 1972 påbörja försökverksamhet 

med terminalanslutning till det nya medicinska online 

systemet Medline.(16) Förbindelsen skulle upprätthållas 

genom uppringd linje. Detta var ett första försök att 

knyta ett datorbaserat informationssystem online till 

biblioteksverksamheten i Linköping. Berörd personal 

genomgick 'Medlars/Medlines introductory training 

course' vid BMDC. 

Den 1 september samma år, startade dokumentationsverk

samheten. På medicinska biblioteket installerades en 

IBM 1050 skrivmaskinterminal med direkt kommunikation 

online med QZ. Under de fem första månaderna prövades 

systemet på en försökbas, om 147 000 referenser. 

Månadsskiftet januari-februari 1973, utvidgades det till 

att omfatta hela Medline-basen som då innehöll referenser 

från 1200 tidskrifter. Terminalen var öppen åtta timmar 

i veckan. Under 1 september-30 juni utfördes 378 sökningar. 

Dessa var under hela verksamhetstiden så gott som kosinads

fria, för den enskilde frågeställaren. Detta var möjligt, 

då den medicinska fakulteten stod för en del av drifts

kostnaderna, medan telefonkostnaderna täcktes genom an

slag från STU. Datortiden bekostades av BMDC. 
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Uppbyggnaden av dokumentationsverksamheten vid biblio

teket fick anpassas till uppbyggnaden av universitetets 

forskningsorganisation.(17) Medicinsk klinisk forskning 

fanns redan etablerad vid högskolans tillkomst 1969. 

Därför var det naturligt, att starta med Medlinesystemet. 

Allt eftersom forskningen inom de andra fakulteterna 

ökade, började biblioteket planera för utvidgad doku

mentationsverksamhet, bla genom att anskaffa informations

systemet LOCKHEED/DIALOG. 

Under 1976 kunde man söka vla terminal, i ett flertal 

internationella databaser, med teknisk, naturvetenskap

lig, samhälls- och beteendevetenskaplig inriktning. 

TEMA forskningen vid Linköpings universitet är unik. 

Bakgrun~en är följande. Linköpings högskola, som det 

kallades, när den bildades 1969, kom att bestå av tre 

fakulteter, filosofisk, medicinsk och teknisk fakultet. 

Filosofiska fakulteten bildades av Stockholms universi

tets filial och fick två speciella kännetecken: Fakul

teten blev odelid. Det innebar att den kom att omfatta 

både humaniora, samhällsvetenskap, matematik och natur
vetenskap, men kom att sakna forskningsorganisation. 

Detta innebar att den inte fick forskartjänster eller 

professurer.(18) Avsaknaden av forskningsorganisation, 

för filosofiska fakulteten, samt en önskan om, att få 

in vitalitet och förnyelse i forskningen, gjorde att 

man sökte sig till nya vägar. Efter många diskussioner 

växte id~eri fram, att skapa breda problemområden 'teman' 

i stället för traditionella discipliner. 

I början på 1980-talet växte fyra teman fram. TEMA H: 

Hälso- och sjukvården i samhället, TEMA K: Kommunikation, 

TEMA T: Teknik och social föräridring, TEMA V: Vatten i 

natur och samhälle. 

Detta är en flexibel organisation. Här kan disciplinerna 

mötas Över gränserna: teknik, naturvetenskap, medicin 

och humaniora, bla och under samma tak, eftersom man ser 

teman ur olika synvinklar. Det är inget ovanligt t ex, 

att två forskarstuderanden, på samma kurs, kan ha så 

olika bakgrund, som litteraturvetare och civilingenjör. 



Till en början, fanns det två bibliotekarier som var 

experter, på vars två teman. Deras uppgifter gentemot 
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TEMA var bla litteraturbevakning i förvärvssyfte, ' 

kontaktarbete gentemot temana och deltagande i temans 

planering samt underlätta och effektivisera forsknings

arbetet för forskarna. En viktig bit i detta arbete, var 

datorbaserad informationssökning som hjälpmedel. Urider

visning med datorbaserad sökning kommer forskarna till del, 

dels i inledningsfasen på ett forskningsprojekt och som 

ett uppföljningsmoment. 

Linköpings universitetsbibliotek består av kvartersbiblio

tek, där vart och ett av dem är specialinriktad på vissa 

ämnen: humaniora- samhällsvetenskap, teknik- ekonomi, 

pedagogik-psykologi, medicin etc. LIBRIS har skapat en 

teknisk förutsättning att biblioteken kan hållas samman. 

(Detta är grovt, den sk Linköpingsmodellen.) 

Dokumentationsverksamheten vid biblioteket är 1 dag upp

byggd kring de olika ämnesområdena, som kvartersbiblio

teken representerar. Syftet är, att föra ut verksamheten, 

så nära slutanvändarna (dvs forskarna och lärarna vid 

institutionerna samt industri och näringsliv) som möjligt, 

samt att se datorbaserad informationssökning som ett 

hjälpmedel bland andra i referensarbetet.(19) 

5.3. Chalmers tekniska högskolas bibliotek 

Chalmers bibliotek har en tradition, att erbjuda serv1ce 

till tekniska högskolan, industrin i väst- och mellan

sverige, samt allmänheten. Därför var det väsentligt 

att även kunna erbjuda biblioteks- och låntagarunder

VlSnlng, till sina kunder. 

I början på 1970-talet, gjorde biblioteket en omorganisation: 

vilket resulterade i, att biblioteket 1974, byggde upp en 

omfattande utbildningsverksamhet, där man satsade på olika 

målgrupper. Teknologerna på Chalmers hade Önskemål om en 

kurs i informationssökning, för att de skulle ha lättare 

att hitta lämpligt materiali .inför sina examensarbeten. 

Biblioteket 'skräddarsydde ' en introduktionskurs (om 14 

timmar) i informationssökning för teknologerna.(20) 
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De tidiga kurserna, innehöll inte datorbaserad infor

mationssBkning. Detta introducerades inte förrän 1978. 

(Förrvisso hade teknologerna fått vara närvarande vid 

demonstrationer av datorbaserade sökningar redan 1977, 

men då bara som åskådare.) 

I dag innehåller kurserna följande moment: Två timmar 

överskådlig orientering, i vad ämnet går ut på. Därpå 

följd av två laborationsövningar. Vid det ena Övnings

tillfället, arbetar teknologerna med manuell infor

mationssökning och bekantar sig med bibliografiska 

hjälpmedel och mer ämnesspecifika handböcker. Vid den 

andra övningen, som omfattar databaserad informations

sökning, får studenterna göra sökningar i simulerings

databaser. Därefter görs en induviduell sökning (om ca 

15 minuter) och efter detta, skall en referenslista 

presenteras. Teknologerna får också redogöra för vilka 

bibliografiska hjälpmedel, som har används och dessutom, 

ge en klar beskrivning över vilken sökstrategi som har 

varit i bruk. 

Chalmers bibliotek har utvecklat en metod för undervisning 

i datorbaserad sökning. Detta innehåller två program, 

emulations- och simuleringsprogram. Båda systemen efter

strävar att efterlikna ESA-IRS och DIALOG både beträffande 

sökspråk och uppbyggnad. 

En fördel med emulationsprogrammet ar att studenten/an

vändaren kan få en uppfattning om, hur en sökprofil är 

logiskt uppbyggd och hur den skall användas i praktiken.(21) 

Denna metod, är så gott som kostnadsfri. En annan fördel 

med denna typ av program, är att den förhindrar stress

faktorer som ofta förekommer när 'riktiga' program används. 

Kanske ~ökaren tänker på sökkostnaderna ... 

Siwuleringsprogramm~t ger användaren träning i de mest 

förekommande kommandona. QUESTSIM och DIALSIM, pro

grammen består av fem självinstruerande moduler, i ned

stigande svårighetsgrad. 

Sökdelen ar bestämd av strukturen på programmet. Detta 

förutsätter att användaren inte har någon kännedom om 

kommandospråk. studenterna följer en föreskriven fråga 

med hjälp av informationstext. Det går inte att söka 

fritt eftersom programmet är statiskt. 
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Biblioteket erbjuder en mer avancerad kurs i informations

sökning och resultatredovisning för doktorander (omfattar 

ca 70 timmar). Denna kurs följer samma principer, som 

tillämpas på teknologikursen och 'garanterar' att del

tagarna tillbringar tiden med sekundärpublikationer och 

annat material, som är relevant till deras ämnesområde. 

Det erfordras av deltagarna att de skall skapa och kon

struera små bibliografiska databaser på PC eller på mikro

datorer. Som 'examensarbete' produceras många biblio

grafier, av deltagarna. 

1977-1978, - ökade samarbetet med industrin och andra externa 

kunder. Intresset för användarkurser, ökade markant. 

Biblioteket vänder sig till externa kunder såsom yrkes

verksamma ingenjörer, dokumentalister, bibliotekarier 

och journalister med kurser i varierande informations

inriktningar. Dessa kurser är 'skräddarsydda' för att 

kunna emotaga de krav som kunderna kan ha. Kursernas 

längd varierar, från en halv dag, upp till fyra dagar. 

1976, började biblioteket använda datorbaserad infor

mationssökning. 1978~1979, skedde en kraftig ökning av 

sökningarna vid biblioteket. De ämnen som biblioteket 

fick tillgång till, var teknik, naturvetenskap, samhälls

vetenskap och ekonomi. 

Biblioteket hade 60 SDI-profiler, varav 25 stycken var 

ärvda från KTH. Via MIC har man tillgång till Medline. 

Vid Chalmers bibliotek, har det sedan 1976 funnits en 

dokumentationssektion. Denna avdelning, &ar två 

ämnesexperter, den ena ansvarar för kemi, biokemi och 

patent, den andre för fysik och ingenjörsvetenskap. 

Inom Chalmers bibliotek, fanns en verksamhet mellan åren 

1980-1988, som kallades Temadoc. Verksamheten vände s1g 

först och främst till företag, som inte hade råd att hålla 

sig med informatiker eller bibliotekarie. Västsvensk& 

handelskammaren stod för marknadsföringen. Syftet med 

Temadoc, var inte att göra några ekonomiska vinster, utan 

v~rksamheten skulle vara självbärande och betala de 

verkliga kostnaderna.(22) 

För tio år sedan, del~og 800 teknologer i biblioteks

undervisningen per år. I dag ar det 1000 elever per år 

som deltar. De trivs och finner det meningsfyllt. 
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5.4. Handelshöoskolans bibliotek 1 Stockholm 

Åren 1980-1982 bedrevs en DFI-finansierad försöksverk

samhet vid biblioteket, där avsikten var, att skapa 

en modern informationssökningstjänst inom amnesom

rådet handel och ekonomi. Försökperioden visade, 

att det fanns ett klart behov av en dokumentations

tjänst inom ämnesområdet. 

Fr om 1985-1986 finansierade Handelshögskolan själv en 

halv dokumentationstjänst. Denna tjänst täckte nätt och 

jämt behovet att ge litteratursökningsservice till lär

are, forskare och studenter inom den egna institutionen. 

Det fanns då naturligtvis ingen möjlighet att ta emot 

externa kunder. (23 ) 

Handelshögskolan har också gjort försök med SDI-service, 

men utan större framgång, då ämnesområdet som sådant inte 

lämpar sig för denna typ av service. 

Inom denna sektor, är det ofta speciella krav på litteratu~ 

tjänster som erfordras. Kunden vill kanske ha fem lätt

lästa och överskådliga tidskriftsartiklar inom ett speci

ellt område, till ett möte, ett visst klockslag (gärna 

bearbetade till hanterbart stoff av dokumentalisten eller 

bibliotekarien). 

Biblioteken får här ofta konkurrens av informations

konsulenter, eller 'information brokers'. Denna yrkeskår 

växte fram i storstäderna i början på 1980-talet, med 

dess näringsliv, affärsverksamhet och industri. Den vände 

sig till företag dvs mindre sådana, som saknade eget 

bibliotek. Det fanns mer eller mindre seriösa information 

brokers. En del var rena rama lycksökarna och var ute 

för att skära guld med täljkniv. De red på människors 

okunnighet och respekt inför den nya tekniken, datorer. 
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Verksamheten gick ut på att söka upp referenser som 

passade kunden, genom att gå in i någon lämplig data

bas, det var däremot svårare att få tag på tidskrifts

artiklar eller boken, inom den tidsram som kunden ville. 

De tog rejält betalt för sina tjänster, men, då de inte 

kunde uppfylla alla krav och förväntningar, blev de 

kortlivade. 

Vid Handelshögskolans bibliotek, anses det vara av stor 

vikt, att dokumentalisten är ämnesexpert, dvs civil

ekonom. 

I dag 1989, är Handelshögskolans bibliotek ansvars

bibliotek inom ekonomiområdet. Inom ramen för denna 

uppgift, finns numera en etablerad dokum~ntations

verksamhet, som ger en service manuellt som dator

baser-ad, t i 11 in s t i tu t ·ioner inom Handelshögs ko lan 
- . - " 

och till myndigheter och företag. 

5.5. Umeå universitetsbibliotek 

Vid Umeå universitet, träffades under våren 1974 överens

kommelse med medicinska och odontologiska fakultetena 

om att introducera Medl{ne-systemet vid universitetet. 

Start skulle ske under hösten. Kostnaderna skulle delas 

mellan biblioteket, som ställde personal till förfogande, 

och nämnda fakulteter som skulle stå för övriga kostnader. 

Terminalen placerades i läkarbiblioteket under hösten. 

358 sökningar utfördes främst från medicinarnas och 

odontologerenas sida. 

Efter förslag från MIC, gav biblioteket, från höst~n 

197 5 ~1edline-service till läkare och tandläkare vid 

lasarett och institutioner i hela övre Norrland. 

1976 demonstrerades systemet för ett flertal lokala 

intressegrupper, bla sjukhusbibliotekarier. Fr om 

februari blev hela Medlars databas tillgänglig online. 

Medline användes för 576 sökningar, av dessa var 92 

utanför Umeå. 



Ett försök med avgiftsbeläggning av sökningarna, på

börjades efter direktiv från MIC, den l april 1977. 

Kostnaderna bestämdes till 100 kronor per sökning. 

23. 

Det blev emellertid en drastisk nedgång av Medline 

sökningar då tjänsterna avgiftsbelades. De tidigare 

enkla och snabba s~kningarna upphörde (som lika väl 

kunde utföras på manuellt sätt). Det som återstod, var 

endast de verkligt kvalificerade frågorna. Det utfördes 

307 sökningar och av dessa var 48 klienter utanför Umeå, 

främst från sjukhus i övre Norrland. Under åren 1981-

1982, utvidgades verksamheten, till att omfatta ytter

ligare ämnesområden: teknik, naturvetenskap, ekonomi 

och samhällsvetenskap. Biblioteket bedrev biblioteks

tekniska kurser i dessa ämnen för forskarstuderanden. 

I dagsläget 1989, har universitetetsbiblioteket till

gång till ett flertal databasvärdar, både inhemska och 

internationella, inom ämnesområdena teknik, naturveten

skap, ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora, men det 

är fortfarande flest sökningar l Medline. 

5.6. Luleå högskolas bibliotek 

Högskolan i Luleå grundades 1971. Högskolan var en 'ung' 

teknisk högskola utan traditioner. Därför satsades redan 

från början resurser på ny teknik. 

Forskning bedrivs kring stålverk och gruvdrift, samt 

polar forskning (forskning i kallt klimat). 

I november 1975, kom informationssystemet ESA-QUEST. 

Datorbaserad informationssökning, var till en början 

endast avsett för lärare och forskare, vid tekniska 

högskolan. Det är ganska naturligt, då ESA-QUEST mest 

erbjuder referenser inom teknik, mekanik, biologi och 

ekonomi. Själva terminalen fick en plats i biblioteket 

och kom att tillhöra yttre tjänst. Den kom att räknas 

som 'lite vid sidan om' till att börja med. 
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1980 kom biblioteksundervisningen igång på allvar. 

Inför förberedelsen med examensarbeten, fick teknologer 

och ekonomer en gratis sökning. 

Dokumentationsservicen var avsedd att vara självbärande. 

Det har aldrig funnits någon direkt marknadsföring av 

denna verksamhet. När företag och industrier vänder s1g 

till biblioteket, är det oftast gamla elever. 

När biblioteket började sin verksamhet 1971, fanns det 

endast en person anställd. I dag 1989, arbetar 30 personer 

vid biblioteket. 

Det mest aktuella projektet just nu, är BIBDIA som skall 

leda till att biblioteket får en integrerat lokalt biblio

tekssystem, som skall kommunicera med LIBRIS. Det fort

löpande arbetet går bra, och införandet av det nya systemet 

har påbörjats. 

6. Samtal om datorbaserad serv1ce 

Under sommaren 1989, har jag besökt några forskningsbiblio

tek, då jag ville få en inblick i deras dokumentations

verksamhet. 

De personeri som Jag samtalade med, saknade formell ut

bildning som dokumentalister, däremot hade de gedigen 

ämneskunskap. De hade lärt sig söka på egen hand. De -

deltar i de kurser och möten, som kan vara till nytta 

för dem, i Sverige och Norden. 

Dokumentalisterna tycker att låntagarundervisningen ar ett 

viktigt moment, i studenternas utbildning. (studenterna 

kommer från teknologisk, naturvetenskaplig och medic,insk 

fakultet.) Studenterna lär sig slå i Index Medicus och 

andra tryckta källor. I mindre grupper får de deltaga i 

en Medline demonstration. Numera har Medline på CD-ROM 

inköpts, så att studenterna kan lära sig söka på egen hand. 

(Tillika lär de sig att ställa bra sökfrågor.) 

Doktoranderna kommer till dokumentationsavdelningen för att 

se hur det går ~ill att söka, både manuellt, i tryckta 

källor och i det datorbaserade systemet. Deltagarna upplever 

detta som meningsfullt och uppskattar det mycket. 



Vid själva sciktillfället, är kunden alltid med, åt

minstone fcirsta gången. Kunden av i dag, har hcigre 

krav och är mer medveten (kunden är ofta en gammal 

elev som har deltagit i låntagarundervisning). Kunden 

är forskare, lärare eller elev, möjligtvis en extern 

kund, från industrin, näringslivet eller myndighet. 
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Dokumentalisten har bättre utbildning, (dvs hon/han, 

står bättre rustade i dag, än tidigare, har fått rutin 

och erfarenhet). 

Dokumentalisterna talade om, att det i dag, är hård 

konkurrens bland värddatabaserna. Vilket har fått 

till fciljd, att det är bättre sökningar i dag, beroen4e 

på bättre sökspråk, indexering och tesaurus. Dessutom 

går det att trunkera. Det är mindre fel, säkrare back 

up, mer flexibelt. 

De upplevde att det inte var så stressigt som fcirr, då 

systemet hade en del 'barnsjukdomar' i form av driftav

brott och teknikfel. 

De upplever arbetet som roligt och stimmulerande. Fram

fcir allt, när verksamheten går i hop sig ekonomiskt. 
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7. Slutord 

I dag, i slutet på 1980-talet, har I&D och bibliotek 

integrerats. Datorbaserad informationssökning fungerar 

numera som ett hjälpmedel bland andra i referensarbetet 

på forskningsbiblioteken. 

Bibliotekspersonal (även låntagare) har genom olika 

arbetsmoment blivit 'bekanta' med LIBRIS och lärt sig 

söka online (senare även ämnesord i IMDOC) och ln

ställningen till det 'nya' kan avdramatiseras. Med andra 

ord- LIBRIS kan vara en utgångspunkt till mer avancerade 

söksystem. 

Forskningsbiblioteken har under de senaste 10-15 åren 

satsat mycket på låntagarundervisningen, framför allt 

Chalmers tekniska högskolas bibliotek. Biblioteken 

har utvecklat låntagarna till självständiga (dvs de 

hittar själva i biblioteken) och medvetna låntagare 

som vet vad de kan få och kräva . 

Bibliotekshögskolan i Borås utbildar bibliotekarier 

och dokumentalister. Högskolan har börjat inse värdet 

av att ge studenterna i ökad omfattning utbildning 

inom dokumentation och information. 

Därutöver, anordnar MIC och IDC kurser till dem som vill 

lära sig mer, eller till dem som vill repetera och friska 

upp gamla kunskaper. 

MIC och IDC har behållit s1n ledning, som nationella 

centraler inom sina fält. De står för know how t ex 

bygga databaser och hela utbildningsverksamheten . 

MIC och IDC står som databasvärd~~ inom oiika områden. 
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