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ABSTRAKT 
 
Syftet med denna uppsats var att kartlägga de projekt för elektronisk publicering, där 

forskningsbiblioteken är inblandade. Detta genomfördes genom en studie över vad det är som 

styr utvecklingen av alternativa publiceringssystem. Det var både svenska och utländska 

projekt som undersöktes, fast tonvikten lades på situationen i Sverige och det nystartade 

DiVA-projektet. DiVA-projektet är ett projekt som bygger upp ett gemensamt biblioteksarkiv 

för vetenskapliga dokument, där man inledningsvis e-publicerar avhandlingar. 

Forskningsbiblioteken antar i dessa projekt en ny roll, den som förläggare av lärosätenas 

vetenskapliga information. 

 

Undersökningen gjordes dels genom en analys av artiklar, debatter o.d. om DiVA-projektet, 

dels genom en kvalitativ intervju med den ansvarige för DiVA-projektet vid Umeå universitet 

och dels genom en analys av artiklar, debatter o.d. om andra projekt för elektronisk 

publicering. 

 

Resultatet visade att det är forskarnas värderingar samt organisatoriska, tekniska och 

ekonomiska styrmedel, som är tänkbara orsaker till initieringen av projekten och utvecklingen 

av alternativa publiceringssystem. Forskarsamhällets värderingar för en fullgod vetenskaplig 

kommunikation, definierade av Robert K. Merton, säger att forskaren utan baktankar ska 

sprida sina dokument och få dem kritiskt granskade. Forskarsamhället i stort menar emellertid 

att de alternativa publiceringssystemen som finns brister i beständighet, tillgänglighet och 

tillförlitlighet. Därför fungerar inte den vetenskapliga kommunikationen som den ska. Detta 

tvingar mer eller mindre fram utvecklingen av alternativa publiceringssystem och 

forskningsbiblioteken måste ta sitt ansvar för att bidra till en lösning på problemen. Internet 

underlättar utvecklingen, i och med att informationssamhället mer och mer utvecklas till ett 

nätverkssamhälle, något som Manuel Castells poängterar. Nätverksorganisationer kan enligt 

Castells skapas, som tillsammans kan utveckla mer tekniskt utvecklade alternativa 

publiceringssystem och på samma gång sänka kostnaderna för spridningen och bevarandet av 

vetenskaplig information. Av de fyra drivkrafterna bakom utvecklingen av alternativa 

publiceringssystem verkar den ekonomiska drivkraften vara den allra starkaste ur 

forskningsbibliotekens synvinkel, eftersom dessa har mycket att vinna ekonomiskt genom 

denna utveckling och är därför mycket aktiva i utvecklingsarbetet. 
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1. INTRODUKTION 
 

Den elektroniska publiceringen av vetenskaplig information är ett fenomen av det sena 1900-

talet. Efter introduceringen av de första systemen för ändamålet, är utvecklingen för 

presentering av vetenskaplig information lavinartad. Det som möjliggör denna snabba 

utveckling är till största delen datorernas snabba utveckling och inte minst skapandet av 

Internet.  

 

Kommersiella förlag inser också den digitala teknikens fördelar. De gör stora vinster på 

framförallt elektroniska tidskrifter, som drabbar biblioteken väldigt hårt. Orsaken till detta är 

att biblioteken har som uppgift att bl.a. se till att universitetets forskare får tillgång till den 

information de efterfrågar på bästa sätt.  

 

Flera projekt är startade, bl.a. som en reaktion mot förlagens dominans på tidskriftssidan, men 

även för att kunna utnyttja webbens stora potential och publicera flera olika publikationstyper. 

Därför ämnar man att utveckla alternativa publiceringssystem och med hjälp av Internet 

kunna sprida och bevara den vetenskap som produceras vid respektive lärosäte på ett lättare 

och billigare sätt. Detta blir en stor besparing för forskningsbiblioteken om dyrare alternativ 

kan bytas ut mot billigare. 

 

Forskningsbiblioteken är också involverade i projekten rent praktiskt, i och med att de har nya 

uppgifter. En ny uppgift är den som förläggare av universitetens vetenskapliga information. 

DiVA-projektet (Digitala Vetenskapliga Arkivet), startat av Uppsala universitet, är ett sådant 

projekt. Med ett nytt publiceringssystem tar biblioteken i detta projekt ansvaret för att 

inledningsvis digitalisera avhandlingar, för att sedan utöka arkivinnehållet med andra 

publikationstyper. Umeå universitet är sedan hösten 2002 med i samarbetet. Flera projekt i 

Sverige, som håller på att inledas, tar också lärdom av DiVA-projektet. Förutom detta bidrar 

flera internationella projekt till utvecklingen inom området för digital publicering av 

vetenskaplig information. 
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2. SYFTE  
 

Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av de projekt för elektronisk publicering, 

där forskningsbiblioteken är inblandade. I samband med detta är en förståelse av drivkrafterna 

bakom den elektroniska publiceringens utveckling av största vikt.  

 

De olika projekten är av regional, nationell och internationell karaktär. Kartläggningen av 

internationella projekt kommer emellertid inte att bli heltäckande. Det mest intressanta för 

mig är vad som sker i dagens Sverige, när det gäller samarbetet lärosäten emellan i området 

digital publicering. Därför har jag valt att undersöka det nystartade DiVA-projektet, i och med 

att det är det första försöket att på allvar skapa ett öppet gemensamt biblioteksarkiv för 

digitala vetenskapliga dokument i Sverige. DiVA-projektet vid Umeå universitet kommer att 

särstuderas, för att komma projektet närmare in på livet och få det regionala perspektivet.  

 

3. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
 

Elektronisk publicering har blivit ett oundvikligt ämne att diskutera inom vetenskaplig 

kommunikation i och med Internets möjligheter. Många har därför delat med sig av sina 

tankar i ämnet. Inte minst många magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap 

har diskuterat ämnet.  

 

3.1. Magisteruppsatser 
 
Victoria Ekström och Anna Nilsson vill ta reda på olika publiceringsstrategier på universitet 

och högskolor av idag, eftersom fler och fler av dessa vill publicera och arkivera sitt eget 

material. Ekström och Nilsson är bl.a. intresserade av att se vad och varför universitet och 

högskolor publicerar elektroniskt. Detta gör de genom att undersöka hur det ser ut på 

Göteborgs universitet respektive Borås högskola under våren 2002.1  

 

                                                 
1 Victoria Ekström och Anna Nilsson, Elektronisk publicering – vetenskapliga dokument med åtkomst via 
webben (Borås: Högskolan i Borås, Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 2003), 1, 5-6. 
[http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2003/03-22.pdf] (Länken kontrollerad 2004-02-05). 
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Resultaten visar att varför man väljer att publicera sig elektroniskt och i fulltext eller inte visar 

sig vara väldigt individuellt. Det som kommer fram är dock att det man vanligen publicerar är 

listor över publicerat material och presentationer av pågående forskning. Ekström och Nilsson 

ser oron över elektroniska dokuments brist på status, tillförlitlighet, tillgänglighet och 

varaktighet som tänkbara orsaker till att det inte finns mer material publicerat i fulltext.2  

 

Anneli Friberg och Lisa Olson får liknande resultat, när de undersöker vad samtliga 

institutioner vid Uppsala universitet anser om och hur situationen är vid institutionerna 

gällande elektronisk publicering av elektroniska originalavhandlingar. Många institutioner 

visar sig vara positiva till elektroniska originalavhandlingar. Många har dock även i Uppsala 

farhågor om elektroniska dokuments beständighet, tillgänglighet och tillförlitlighet.3   

 

Detta får man räkna med när människor ställs inför något nytt. Det kan finnas en inneboende 

skepsis inför något okänt. Därför måste man erbjuda forskare ett välutvecklat 

publiceringsalternativ, i och med att de annars inte känner sig trygga att lämna ifrån sig sina 

dokument. 

 

Helena Carlsson och Linda Gustafsson presenterar en annan aspekt av den elektroniska 

publiceringen, där ett nytt publiceringssystem är räddningen för SLU-biblioteken. Carlsson 

och Gustafsson redovisar hur SLU-biblioteken tacklat utvecklingen av nya 

publiceringsalternativ och problemen med allt dyrare tidskrifter. Resultatet av undersökningen 

visar bl.a. att konsekvenserna av de höga prenumerationspriserna på tidskrifter lett till 

uppsägningar av prenumerationer och minskade anslag till monografibudgeten. Därför 

startade SLU-biblioteken i början av år 2000 systemet EPSILON (Elektronisk Publicering av 

SLU-materIaL ON-demand), för att publicera SLU-publikationer i en gemensam databas fritt 

tillgänglig via Internet.4  

  

                                                 
2 Ibid., 40, 53. 
3 Anneli Friberg och Lisa Olson, Elektronisk publicering av avhandlingar – en framtida uppgift för 
forskningsbiblioteken? : En undersökning av svenska forskningsbiblioteks förutsättningar att fungera som 
förläggare av elektroniskt publicerade avhandlingar (Uppsala: Uppsala universitet, Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Institutionen för kultur- och biblioteksstudier, 1998), 3, 69. 
4 Helena Carlsson och Linda Gustafsson, Vetenskaplig kommunikation i förändring: en fallstudie av ett svenskt 
forskningsbiblioteks beståndsutveckling (Borås: Högskolan i Borås, Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 2003), 9, 38, 47. 
[http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2003/03-16.pdf] (Länken kontrollerad 2004-02-10). 
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Carlsson och Gustavsson menar därför att om man samlar universitetets publikationer innebär 

det att universitetet får bra reklam. EPSILON gör också att man får en samlad bild av all den 

forskning som görs på SLU. Biblioteken kan i och med det stärka sin roll inom universitetet 

genom att ta ansvar för den vetenskapliga publiceringen på universitetet. De påpekar att om 

detta ska uppnås måste biblioteken och övriga delar av universiteten samarbeta och 

kommunicera bättre.5 

 

Lena Björkman undersöker ett annat publiceringsalternativ, de s.k. e-printarkiven. Dessa arkiv 

innehåller elektroniskt publicerade vetenskapliga artiklar, som kontrolleras och fritt sprids av 

forskarna själva. Hon vill särskilt undersöka hur forskningsbiblioteken inom medicin och 

naturvetenskap påverkas av e-printarkivens tillkomst.6 

 

I resultatet vill Björkman se en konflikt mellan normsystemen hos de kommersiella förlagen 

och forskarvärlden. E-printarkiv med fri spridning och egen arkivering av vetenskapliga 

dokument, påpekar hon, bättre stöds av forskarvärldens normsystem. Hon poängterar att detta 

normsystem är fastställt av Robert K. Mertons fyra kriterier; kommunism, universalism, 

oegennytta och organiserad skepticism. Hon menar i sammanhanget att forskningsbiblioteken, 

universitetsförlagen, universiteten och forskare, tillsammans kan kontrollera publiceringen 

från start till mål.7 SLU-bibliotekens EPSILON kan man säga är ett system som möjliggör en 

kontroll av publiceringsprocessen. 

 

Lillemor Åkerman för en diskussion om vidareutvecklingen av e-printarkiven, närmare 

bestämt de s.k. open archives (”öppna arkiv”). I samband med detta talar hon om 

organisationen Open Archives Initiative (OAI)8, som är initiativtagarna till denna 

vidareutveckling. OAI vill finna de organisatoriska och tekniska lösningarna för samsökning 

av olika e-printarkiv. Därför har de utarbetat återvinningsmodellen ”OAI Protocol for 

Metadata Harvesting”.9  

 

                                                 
5 Ibid., 47. 
6 Lena Björkman, Om e-printarkiv, och dess betydelse för forskningsbiblioteken (Umeå: Umeå universitet, 
Biblioteks- och informationsvetenskap, 2002), 1-2. 
7 Ibid., abstract. 
8 Se http://www.openarchives.org. 
9 Lillemor Åkerman, Open Archives Initiative- om ”öppna arkiv” och den sociala kontextens betydelse (Borås: 
Högskolan i Borås, Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 2003), 68. 
[http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2003/03-56.pdf] (Länken kontrollerad 2004-02-05). 
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Ett syfte med Åkermans studie är att undersöka hur arkiven fungerar, när det gäller sökning, 

lagring och återvinning. Resultaten visar att det finns en hel del problem som måste lösas runt 

arkiven och återvinningsmodellen, som t.ex. när det gäller skapandet av metadata. Hon 

påpekar att man måste klargöra vem som ska skapa metadata och vilka metadataformat som 

ska godkännas. Vilka metoder man ska använda för själva arkiveringen, menar Åkerman, är 

också viktigt att lösa. Allt detta kan, enligt Åkerman, bl.a. lösas genom att man tar tillvara 

kunskapen hos universitetsbibliotekarier.10  

 

3.2. Röster från forskarvärlden 
 
Diskussionerna ovan har många paralleller till de resonemang många forskare fört om vad 

vetenskapssamhället bör göra för att spridningen och/eller bevarandet av vetenskaplig 

information ska ske på ett för forskarvärlden så effektivt sätt som möjligt. För min uppsats 

vidkommande vill jag framförallt framhäva den debatt som förts av Ingegerd Rabow, Stevan 

Harnad och Mats G. Lindquist. 

 

3.2.1. Ingegerd Rabow 
 

Ingegerd Rabow för en intensiv debatt och teoretiserar om frågan vetenskapssamhället, 

biblioteken och e-publiceringen. Rabow menar att man måste ställa fem grundkrav på den 

vetenskapliga kommunikationen, för att den ska fungera väl. Dessa grundkrav är 

kvalitetskontroll (s.k. peer-review11 ), erkännande av systemen, bestämning av prioritet (d.v.s. 

bestämning av dokumentens första publicering), optimal spridning av information av god 

kvalitet och allmänt tillgänglig permanent arkivering av publicerade resultat. Rabow menar 

att den elektroniska publiceringen också måste uppfylla dessa krav, men även erbjuda nya 

fördelar. Hon anser dock att övergången till elektronisk publicering gör att möjligheterna blir 

större för en bättre uppfyllning av kraven. Hon pekar på att många inom forskarvärlden är 

oroliga över att fritt tillgängliga elektroniska arkiv ska göra att dessa översvämmas av 

ofiltrerad information. Detta, menar de oroliga, ska äventyra peer-review systemet. Rabow 

menar emellertid att peer-review är oberoende av medium och att kvalitetsfiltreringen kan bli 

ännu bättre med elektronisk publicering. Man kan på enkla sätt skräddarsy sökfiltren efter 

                                                 
10 Ibid., 8, 69; Metadata = Data om data, som t.ex. bibliografiska uppgifter. 
11 Med detta menas att författaren får innehållet recenserat av en annan forskare, i syfte att avgöra kvaliteten och 
ge konstruktiv kritik till författaren. 
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egna önskemål, poängterar Rabow. Sökbarheten blir därmed bättre. Övriga fördelar med 

elektronisk publicering, menar hon, är att forskarna kan få större kontroll över hur deras 

resultat sprids och sänkta priser samt avsevärt bättre tillgänglighet för den vetenskapliga 

informationen.12 

 

Rabow ser dock framförallt tre faktorer som bromsar utvecklingen. För det första förlagens 

starka ställning och agerande, där de via sammanslagningar och uppköp stärker sin 

monopolställning och bl.a. kan sätta i princip de priser de vill. För det andra har vi kundernas 

svaghet (d.v.s. forskningsbiblioteken), bl.a. genom att inköpsförfarandet av tidskrifter är 

splittrat och samordningen av inköpsmöjligheterna är bristfällig. Slutligen, för det tredje och 

det avgörande enligt Rabow, en motvilja inom delar av forskningsvärlden att pröva nya 

publiceringsalternativ.13 Detta kan jämföras med Ekströms och Nilssons14 samt Fribergs och 

Olsons15 undersökningar. Deras resultat uppvisar samma motvilja hos forskarvärlden att 

publicera sig elektroniskt, i och med rädslan för dokumentens beständighet, tillgänglighet och 

tillförlitlighet. 

 

Lösningen på dilemmat är enligt Rabow att man stärker kundens ställning genom 

välorganiserad samordning av inköp, vilket gör att förhandlingspositionen blir starkare 

och/eller att man hittar på alternativa publiceringsformer för att komplettera förlagen.16 

Intressant i detta sammanhang är Carlssons och Gustafssons undersökning om SLU-

bibliotekens sätt att hantera situationen genom det alternativa publiceringssystemet 

EPSILON. EPSILON visar att alternativa publiceringssystem kan vara en verksam metod mot 

förlagens utnyttjande och att övertyga forskare om det förträffliga i systemet.17 

 

Rabow understryker att mycket dock är beroende av vem som innehar upphovsrätten av den 

vetenskapliga informationen. Förlagen inser att de har en verkligt värdefull tillgång i 

                                                 
12 Ingegerd Rabow, ”Elektronisk publicering både problem och möjligheter: Forskarvärldens ansvar att driva 
utvecklingen åt rätt håll”, Läkartidningen, volym 97, nr 17, (2000): 2091, 2094. 
13 Ibid., 2091. 
14 Ekström och Nilsson, Elektronisk publicering – vetenskapliga dokument med åtkomst via webben. 
15 Friberg och Olson, Elektronisk publicering av avhandlingar – en framtida uppgift för forskningsbiblioteken? : 
En undersökning av svenska forskningsbiblioteks förutsättningar att fungera som förläggare av elektroniskt 
publicerade avhandlingar. 
16 Rabow, ”Elektronisk publicering både problem och möjligheter: Forskarvärldens ansvar att driva utvecklingen 
åt rätt håll”, 2091. 
17 Carlsson och Gustafsson, Vetenskaplig kommunikation i förändring: en fallstudie av ett svenskt 
forskningsbiblioteks beståndsutveckling. 
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författarna, i och med att dessa mot publicering överlåter rättigheterna till förlagen.18 Förlagen 

får gratis av forskarna redan kvalitetsbedömt material som finansieras av offentliga medel, 

som sedan de offentligt finansierade forskningsbiblioteken till högre och högre priser måste 

köpa tillbaka från förlagen.19 Därför anser hon att en ny ekonomisk modell måste anammas. 

Modellen innebär en förändring av den vetenskapliga kommunikationsprocessen, som gör att 

äganderätten till det egenproducerade materialet återvänder till forskaren/producenten och de 

som gett tillgång till forskningsresurserna, d.v.s. universiteten.20 Alternativa 

publiceringsformer, som t.ex. EPSILON, är ett stort steg i denna riktning.  

 

När det gäller allmänt tillgänglig permanent arkivering av publicerade resultat (ett av 

grundkraven för vetenskaplig kommunikation) menar Rabow att visserligen kommer nog 

förlagen att sköta den på kort sikt, men på lång sikt vore det bättre att 

nationalbiblioteken/pliktleveransbiblioteken fick medel för att garantera både arkiv för 

elektroniskt och tryckt material.21  

 

Rabow påpekar gång på gång att för att man ska få ett system som fungerar måste 

forskningsbibliotek, universitet, vetenskapliga sällskap och forskningsråd samarbeta för att 

via Internet ge den internationella forskarvärlden snabb och sakkunnigt korrekt bedömd 

information. Dessutom måste de i samma veva ansvara för att kommande generationer får fri 

tillgång till den.22 Därför framhåller hon initiativet Open Archives Initiative (OAI), som 

diskuterades av ett antal tunga institutioner/organisationer vid ett möte i Santa Fe 1999. Alla 

var eniga om att det gemensamma målet var att underlätta en universell, allmänt tillgänglig 

arkivering av forskning publicerad på Internet. Man beslöt därför att man skulle ta fram 

metoder som möjliggör en interoperabilitet23 mellan alla öppna arkiv, vare sig de är 

decentraliserade som t.ex. PubMed Central eller centraliserade på lokala institutioner runt om 

i världen. Rabow påpekar att resultatet av detta blir att man kan söka i arkiven som om det 

vore ett enda, i ett världsomfattande nätverk.24 Åkermans undersökning av öppna arkiv och 

OAI visar att man inte riktigt är där ännu, i och med att det bl.a. finns problem med vilka 

                                                 
18 Rabow, ”Elektronisk publicering både problem och möjligheter: Forskarvärldens ansvar att driva utvecklingen 
åt rätt håll”, 2094. 
19 Rabow, Den vetenskapliga kommunikationsmarknaden. Elektronisk publicering, 8. 
20 Ingegerd Rabow, ”Publicera först bedömning sedan:  Nya möjligheter med Internet – men förlagen kan 
fortsätta att profitera på forskarna”. Läkartidningen, volym 95, nr 4, (1998): 303.  
21 Rabow, Den vetenskapliga kommunikationsmarknaden – Elektronisk publicering, 87.   
22 Rabow, ”Publicera först bedömning sedan: 304. 
23 Skapa gemensamma standarder för att underlätta informationsutbyte mellan olika samlingar 
24 Rabow, ”Elektronisk publicering både problem och möjligheter”, 2095. 
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premisser som ska gälla för metadata.25 Projekten jag ska kartlägga har ett stort ansvar, för att 

detta ska lösas. 

 

3.2.2. Stevan Harnad 
 

Stevan Harnad diskuterar, liksom Åkerman, fenomenet e-printarkiv, och han menar att 

biblioteken kan spela en väldigt stor roll. Han menar att biblioteken naturligt sett står på 

forskarnas sida när det gäller att frigöra refererad tidskriftslitteratur. Han påpekar att 

biblioteken inte bara har problem med budgeten p.g.a. de höga priserna på tidskrifter. Harnad 

menar att bibliotekarierna också vill skapa sig en egen digital nisch, när den samlade 

produktionen av tidskrifter väl finns online.26  

 

Harnad menar därför att E-printarkiven måste upprätthållas och att biblioteken därmed 

kommer att spela nya viktiga roller, närmare bestämt att: 

1. utbildad personal bör hjälpa fakulteterna när det gäller hur man självarkiverar sina 

dokument i universitetets olika e-printarkiv. 

2. personalen bör också hjälpa författare, som känner att de inte klarar av självarkivering, 

p.g.a. tidsbrist eller att de är tekniskt okunniga. Författarna måste därför lämna över 

sina texter i ordbehandlingsform vid problem till personal på det digitala arkivet, som 

sedan omvandlar texten till digital form. 

3. bibliotekarierna ska genom samarbete med personalen som har hand om datasystemet, 

säkerställa att de rätta uppgraderingarna, underhållet, backuparna och flyttningen av 

dokument sker. Man måste göra detta för att säkerställa framtida bevaring i 

universitetets olika e-printarkiv. Flyttningen av dokument ska ske i samarbete med alla 

andra institutioner med e-printarkiv som stödjer OAI.27 

 

Harnad menar med andra ord att den tekniska utvecklingen inom elektronisk publicering 

medför att forskningsbiblioteken måste anta en ny roll. Han pekar på att denna nya roll är att 

assistera forskare i självarkivering av dokument. En sådan roll finner man i Carlssons och 

Gustavssons beskrivning om SLU-biblioteken nya förläggarroll, i och med införandet av 

                                                 
25 Åkerman, Open Archives Initiative- om ”öppna arkiv” och den sociala kontextens betydelse. 
26 Stevan Harnad, ”Open Access to Peer-Reviewed Research through Author/Institution Self-Archiving: 
Maximizing Research Impact by Maximizing Online Access”, J Postgrad Med, vol 49, nr 4, (2003): 341. 
[http://www.jpgmonline.com] (Länken kontrollerad 2004-02-13). 
27 Ibid. 
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publiceringssystemet EPSILON. Både Harnad och Carlsson och Gustavsson efterlyser också 

ökat samarbete mellan bibliotekarierna och övriga ansvariga för den elektroniska 

publiceringen. 

 

3.2.3. Mats G. Lindquist 
 

En annan forskare, Mats G. Lindquist vid Göteborgs universitetsbibliotek har, liksom Harnad, 

åsikter om hur teknologin påverkar den elektroniska publiceringen och dokumentens 

bevarande i ett långtidsperspektiv. Han påpekar att detta problem är något man noga måste 

undersöka, för att se till att informationen bevaras på ett säkert sätt. Lindquist menar att 

tidsperspektivet måste vara åtminstone 100 år. Han påpekar att vilka strategier man än väljer, 

måste man ta hänsyn till mjukvaruförändringar som sker ungefär vart femte år eller mera och 

grundläggande teknologiska förändringar som sker i intervaller på ungefär 10 år. Strategierna 

måste även ta hänsyn till att bärarna av information blir äldre och förstörs. 

Lindquist ser tre möjliga strategier för att klara förändringarna: 

1. Att bevara hårdvarusystemet. 

2. Att efterlikna äldre mjukvarusystem i den nya systemkontexten. 

3. Att flytta data till nya system. 

Av dessa ser han den tredje varianten vara den enda som skulle fungera i praktiken.28  

 

Lindquist berättar att ”The Task Force on Archiving of Digital Information” 1996 gav 

rekommendationer om behovet av bra infrastruktur vid bevaring, nämligen att: 

1. en kritisk del av den digitala infrastrukturen för arkivering är att det finns tillräckligt 

många anförtrodda organisationer som är kapabla att flytta, arkivera och erbjuda 

tillgång till de digitala samlingarna. 

2. en certifieringsprocess för digitala arkiv behövs för att skapa en atmosfär av 

förtroende när det gäller utsikterna för bevarandet av digital information. 

Lindquist poängterar att dessa rekommendationer gäller än.29 

 

Lindqvist menar med andra ord att kompetenta organisationer måste sköta alla teknologiska 

förändringarna som sker, gällande arkivering av och tillgång till elektroniska dokument.  
                                                 
28 Mats G. Lindquist, ”Organization and technology for the recording of science”, Learned Publishing, vol 16, nr 
4, (2003): 274. 
[http://www.alpsp.org/volcont.htm] (Länken kontrollerad 2003-12-10). 
29 Ibid., 275-276.  
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Man kan i sammanhanget göra en jämförelse mellan Harnad och Lindquist, i och med att de 

båda poängterar att det måste finnas kompetenta organisationer som klarar av alla 

teknologiska förändringar i arkiveringen.  Forskningsbiblioteken, där Rabow pekar på 

nationalbibliotekens/pliktleveransbibliotekens betydelse, är ett tydligt exempel på sådana 

organisationer.  

 
3.3. Relevans för undersökningen 
 
Rabow menar alltså att motviljan inom delar av forskarvärlden att pröva nya 

publiceringsalternativ är den viktigaste bromsklossen, till att grundkraven för den 

vetenskapliga kommunikationen inte uppfylls. Den vetenskapliga kommunikationen fungerar 

därmed inte på ett tillfredsställande sätt, om forskare inte litar på publiceringsalternativen. 

Även Ekströms och Nilssons samt Fribergs och Olsons undersökningar bekräftar att det finns 

en avvaktande inställning till elektronisk publicering bland forskare.  

 

Sedan ovan diskussioner förts har mycket hänt, p.g.a. den snabba utvecklingen gällande 

elektronisk fulltextpublicering. Många projekt är startade för att råda bot på farhågorna från 

forskarvärlden, som Ekström och Nilsson, Friberg och Olson samt Rabow uppvisar. Man 

måste dock fortfarande jobba intensivt, för att skapa ett förtroende mellan projekten och 

vetenskapssamhället. Forskare måste känna en tilltro till den elektroniska publiceringen, för 

annars är de inte särskilt intresserade av att fylla de digitala arkiven. Förtroendet kan man 

uppnå genom att konstruera publiceringsalternativ, som lärosäten och forskare finner 

acceptabla. Dessa kan, liksom Rabow påpekar är viktigt, konkurrera med de kommersiella 

förlagens monopolställning på tidskriftsmarknaden. Forskningsbiblioteken måste vara aktiva i 

utvecklingen av den alternativa publiceringen och vara spindeln i nätet, som organiserar det 

hela. 

 

I sammanhanget får man nämna Harnad och Lindquists påpekanden om följderna av de 

teknologiska förändringarna i området elektronisk arkivering. De menar båda att det är 

kompetenta organisationer som ska sköta detta. Forskningsbiblioteken är organisationer som 

är väl rustade att ta sig an en sådan uppgift, eftersom de redan har uppdraget att hjälpa 

vetenskapssamhället att bevara och ge tillgång till vetenskaplig information. Förutsättningen 

är dock att forskningsbiblioteken hänger med i den tekniska utvecklingen, för att det inte ska 
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gå ut över den vetenskapliga kommunikationen. De olika projekt, som jag kartlägger i denna 

undersökning, avser dock att bistå forskningsbiblioteken i denna utveckling. 

 

4. TEORIER OM ELEKTRONISK PUBLICERING OCH 
FORSKNINGSBIBLIOTEKEN 

 

Som en teoretisk referensram kommer jag att använda mig av två teorier som i mitt fall ger 

två olika perspektiv, på hur man direkt eller underförstått kan förstå drivkrafterna bakom 

utvecklingen av projekten. Dessa teorier är båda viktiga för att förstå användningen av och 

förutsättningarna för den elektroniska publiceringen.  

 

4.1. Vetenskapssamhället och den digitala publiceringen 
 
Robert K. Merton påpekar att det institutionella målet för vetenskapssamhället är att sprida 

korrekt vetenskaplig forskning. För att nå detta har han fastslagit att vetenskapssamhället 

måste underkasta sig fyra värderingar (normer), som styr den vetenskapliga 

kommunikationen, nämligen: 

1. Kommunism: Det ska vara ett kollektivt ägande av den vetenskapliga informationen. 

Att hålla saker hemligt är antitesen till denna norm. En forskare som inte delar med sig 

av sina viktiga resultat blir måltavla för oförenliga attityder från andra forskare. 

Forskaren högaktas för sin talang och kanske för sin blygsamhet. Rent institutionellt 

sett är dennes blygsamhet emellertid olämplig, när det gäller synen på det moraliska 

att dela med sig av sina resultat. 

2. Universalism: Accepterandet eller förkastandet av andra forskares vetenskapliga 

information ska inte bero på vilken ras, nationalitet, religion, klass eller personliga 

kvaliteter de har. Att begränsa forskares karriärer på andra grunder än kompetensen, är 

att inverka menligt på främjandet av vetenskapen. Det ska vara öppet för alla att utöva 

vetenskap. 

3. Oegennytta: Forskningen granskas noga av forskarkolleger. Det finns konkurrens i 

forskarvärlden och under konkurrensbetonade förhållanden kan det finnas en sporre att 

överglänsa sina rivaler genom olovliga medel. Sådana impulser medför emellertid att 

chanserna blir mindre att göra sig hörd i vetenskapssamhället.  
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4. Organiserad skepticism: Det måste hela tiden finnas kritik och man ska inte godta 

resultat utan bevis.30 

 

Merton menar med andra ord att dessa normer alltid funnits och att det är forskarnas 

värderingar som styr förutsättningarna för forskningen och den vetenskapliga publiceringen. 

Normerna säger följaktligen att forskaren utan dolda motiv ska dela med sig av sina 

forskningsresultat i syfte att sprida dem och få dem kritiskt granskade. Den elektroniska 

publiceringen ska, enligt Mertons sätt att se det, styras av samma normer. Forskarnas 

värderingar ska därmed bestämma utvecklingen av elektroniska publiceringsformer. 

Forskningsbibliotekens arbete med den elektroniska publiceringen påverkas därmed också av 

forskarnas värderingar. Detta leder med andra ord till att vetenskapssamhällets normer i 

princip tvingar forskningsbiblioteken att hitta nya lösningar, för att normerna ska kunna 

uppfyllas. 

 

Ingegerd Rabow påpekar att utvecklingen av den elektroniska publiceringen främst hindras, 

av att det finns en motvilja inom delar av forskningsvärlden att pröva nya 

publiceringsalternativ. Ur Mertons synvinkel kan detta underförstått förstås, som att 

forskarnas värderingar sätter käppar i hjulet. Resultatet blir att den vetenskapliga 

kommunikationen inte fungerar. Rabow pekar därför som sagt på att man måste skapa 

alternativa publiceringsalternativ.  

 

4.2. Nätverkssamhället och den digitala publiceringen 
 
Manuel Castells betonar att man kan se att det sker en informationsteknologisk revolution 

med ett tekniskt paradigmskifte i slutet av 1900-talet. Han menar att den 

informationsteknologiska revolutionen lett till skapandet av nya tekniska innovationer samt 

organisatoriska och administrativa nybildningar. Dessa samverkar på ett bättre sätt än tidigare 

och skapar nya mer effektiva informationstekniker. Detta leder till högre produktivitet och 

därmed når man på ett snabbare sätt målen man satt upp. Informationsteknologin används 

därför, påpekar Castells, för att öka och påskynda produktionen av kunskap och information i 

en självexpanderande god cirkel. En följd av denna utveckling är att det utvecklas ett 

                                                 
30 Robert K. Merton, Social theory and social structure. Enlarged edition (New York: The Free Press, 1968), 
606-615.  
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nätverkssamhälle med nätverksorganisationer, vars syften är att samarbeta och dela 

information.31   

 

För min uppsats vidkommande, om man underförstått ska ta Castells komplexa resonemang 

som utgångspunkt, är organisatoriska, teknologiska och ekonomiska faktorer upphovet till 

utvecklingen av elektroniska publiceringsformer. Informationsteknologins underlättande och 

ekonomiska omständigheter, som t.ex. tidskrifternas allt större del av budgeten, får därmed 

vissa konsekvenser för forskningsbiblioteken. Det leder till att forskningsbiblioteken 

omorganiseras och hittar nya vägar för att erbjuda vetenskapssamhället mer ekonomiskt 

fördelaktiga och produktivare publiceringssystem. Forskningsbiblioteken hjälper därmed till 

med att bygga upp nätverksorganisationer/-samhället. 

 

4.3. Konsekvenser för undersökningen 
 

Av Mertons resonemang kan man alltså förstå att det är forskarnas värderingar som styr 

utvecklingen av elektroniska publiceringsformer. Castells resonemang kan däremot förstås 

som att det är organisatoriska, teknologiska och ekonomiska faktorer som styr. Dessa båda 

teorier är båda viktiga för att förstå styrmekanismerna bakom de projekt som denna uppsats 

ämnar kartlägga. Följaktligen blir det intressant att se hur styrmekanismerna yttrar sig, i och 

med kartläggningen av projekten och de elektroniska publiceringssystemen.  

 

5. MATERIAL OCH METOD 
 

Min uppsats syftar som sagt till att kartlägga de elektroniska publiceringsprojekt, som 

forskningsbiblioteken är inblandade i. I detta ligger hur projekten ska förstås i relation till de 

beskrivna teorierna. För att åstadkomma detta ska jag utföra följande: 

1. En analys ska göras av material bestående av artiklar, debatter o.d. om DiVA-projektet 

genom sökning på hemsidor, i e-tidskrifter och/eller tryckta tidskrifter. Detta kommer att 

användas för att redovisa bakgrunden till att man startade projektet, hur man jobbar för att 

utveckla publiceringssystemet och arkivet samt hur det tas emot av vetenskapssamhället. 

                                                 
31 Manuel Castells, ”Informationsnäten: samhällets ryggrad – Skiss till en undersökande teori om 
nätverkssamhället”, Ord & Bild, 6 (2000): 115-116. 
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Genom denna analys får jag det nationella perspektivet på projektet och därmed hur den 

digitala publiceringen fungerar för forskningsbiblioteken som är med i samarbetet.   

2. En fallstudie av DiVA-projektet vid UmUB ska göras. Den sker genom en kvalitativ 

intervju med Mats Almkvist, som är den ansvarige på UmUB för digital publicering. 

Denna intervju gör jag för att komma DiVA-projektet närmare in på livet, för att ta reda 

på dess genomslagskraft på UmUB samt Almkvists syn på forskningsbibliotekens 

förhållande till elektronisk publicering. För att utföra denna intervju kommer bandspelare 

att användas tillsammans med efterföljande e-mejlkontakt vid oklarheter. Frågor jag är 

intresserad att få veta mer om är: 

1. Varför kom egentligen Umeå universitet med i DiVA-projektet? 

2. Hur jobbar man på UB rent praktiskt med det? Hur fungerar det? 

3. Kommer det att ske några övergripande förändringar av organisationen, när biblioteket 

antar en förläggarroll? 

4. Hur har DiVA-projektet tänkt utveckla publiceringen? 

5. Hur ser anslutningen till DiVA ut i Sverige? 

6. Hur är intresset från andra länder? 

7. Hur ser relationen ut till ”traditionella förlag”? 

8. Hur ser biblioteket på dess roll som informationsförmedlare och –bevarare? 

9. Hur är responsen från forskare och fakulteter på Umeå universitet att lägga ut de 

vetenskapliga dokumenten på nätet?  

3. En analys ska göras av material bestående av artiklar, debatter o.d. om andra projekt i 

ämnet forskningsbiblioteken och elektronisk publicering, både nationella och 

internationella. Materialet hämtas från hemsidor, e-tidskrifter och/eller tryckta tidskrifter. 

Materialet kommer att användas för att redovisa bakgrunden till att projekten startades, 

hur de jobbar i utvecklingsarbetet samt hur projekten tas emot av vetenskapssamhället.  

 

6. PROJEKTEN OCH FORSKNINGSBIBLIOTEKEN 
 

I och med sin roll att ta fram, bevara, organisera och ge tillgång till vetenskaplig information, 

är forskningsbiblioteken inblandade i många projekt, som har att göra med elektronisk 

publicering av vetenskaplig information. Flera system för elektronisk publiceringsverksamhet 

har på senare år startats vid respektive lärosäte i Sverige, t.ex. Linköping University 
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Electronic Press (E-Press) vid Linköpings universitet, EPSILON vid SLU och LUCEP (Lunds 

Universitetsbiblioteks Centrum för Elektronisk Publicering) vid Lunds universitet.  

Flera internationella initiativ har också startats för att gynna den fria spridningen av 

vetenskaplig information.  

 

På nationell nivå finns det i alla fall inte något större samarbete mellan lärosäten, när det 

gäller den digitala publiceringen. Det man i dagsläget försöker skapa är mer samordnade 

system där universiteten och forskningsbiblioteken kan samarbeta med den digitala 

publiceringen. På så sätt kommer den vetenskapliga informationen som produceras ute vid 

lärosäten på ett enklare sätt alla till godo. DiVA-projektet håller på med att utveckla ett 

samarbete mellan lärosäten och inspirera nya projekt inom digital publicering.  

 

6.1. DiVA-projektet  
 

DiVA-projektets hemsida berättar att Digitala vetenskapliga arkivet är en överordnad 

benämning på ett system som utvecklats vid Uppsala universitet. En del av detta system är ett 

arkiv där man kan lagra dokument. Det är Enheten för digital publicering vid Uppsala 

universitet som sedan september år 2000 jobbar med att utveckla tekniska lösningar så att 

fulltextpublicering av flera olika slags vetenskapliga publikationer ska gå smidigt. De bevakar 

även andra områden som gäller digital publicering, som metadata, sökning, indexering samt 

lagring och tillgänglighet på lång sikt.32 Enheten bildades som ett direkt resultat av en 

utredning, ”Utredning om universitetets vetenskapliga publicering på www”, som  

genomfördes under åren 1998/99 vid Uppsala universitet.33 Man poängterade i denna 

utredning att man måste underlätta för forskarna att anpassa sig till att utnyttja de nya 

möjligheterna.34 

 
Enheten sysselsatte sig först med att ta fram tekniska lösningar och ett arbetsflöde för 

elektronisk spikning och publicering av ramberättelser till avhandlingar, d.v.s. projekt DiVA. 

Man insåg tidigt att det inom Uppsala universitet fanns en önskan att även andra kategorier av 

publikationer, t.ex. forskningsrapporter och examensarbeten ska publiceras i DiVA. Detta 
                                                 
32 Digitala vetenskapliga arkivet – Om DiVA.  
[http://www.diva-portal.se/about.xsql] (Länken kontrollerad 2004-02-14). 
33 Eva Müller, ”DIVA – Digitala vetenskapliga arkivet: Ett projekt, ett publiceringssystem, ett arkiv eller en 
portal?, Tidskrift för dokumentation, vol 58, nr 3, (2003): 64. 
34 Utredning om universitetets vetenskapliga publicering på www, 7. 
[http://www.ub.uu.se/diverse/publ.pdf] (Länken kontrollerad 2004-04-08). 
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ledde till att uppdraget fick ett bredare perspektiv när man började utarbeta system för 

elektronisk publicering och målet blev att de systemlösningar man sedan valde skulle vara 

anpassningsbara för framtiden, när det gällde standarder och teknologier. Ett annat mål var att 

förenkla arbetsflödet för både författare och administrativ personal på universitetet- 

bibliotekarier och administratörer – för man önskade uppnå vinster i arbetstid och exakthet.35 

 

Man tog därför ett beslut om att utveckla ett nytt system, DiVA-publiceringssystem, som 

sattes i full drift i januari 2003 i sin första version. När systemet sattes i drift delades Enheten 

för digital publicering i två grupper: produktion och utveckling. Produktionsgruppen har idag 

ansvaret för den löpande produktionen av både elektroniska och tryckta publikationer. 

Utvecklingsgruppen fortsätter med en ny version av DiVA-systemet.36  

  

Några svenska universitets-/högskolebibliotek blev tidigt intresserade av DiVA-systemet, 

vilket resulterade i att en samarbetsgrupp bildades 2002 mellan Uppsala och representanter 

från Stockholms universitetsbibliotek, Örebro universitetsbibliotek, Umeå 

universitetsbibliotek och Södertörns högskolebibliotek. Dessa kunde därmed ta vara på det 

system och de erfarenheter som skapades vid Uppsala universitetsbibliotek och snabbt komma 

igång med publiceringen. År 2003 anslöt sig den första medlemmen till samarbetsprojektet 

utanför Sverige, Statsbiblioteket i Århus, Danmark.37 Sedan dess har även NTNU38 i 

Trondheim, KTH och Linköpings universitet gått med i projektet.39 

 

Genom Diva har ett nätverk med utvecklare och forskare både i Sverige och utomlands 

bildats. Under hösten 2003 genomfördes en utvärdering av systemet i USA av Digital 

Knowledge Center, John Hopkins University. Projektet har även lett till att en del nya projekt 

har startats, både forskningsprojekt och mera praktiskt inriktade.40 

 

 

                                                 
35 Digitala vetenskapliga arkivet – Om DiVA.  
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
39 Mats Almkvist (UmUB) (Muntlig kommunikation, 2004-02-26). 
40 Müller, ”DIVA – Digitala vetenskapliga arkivet”, 71. 
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I samma projekt har man även skapat en portal, DiVA-portalen41, för de universitet/högskolor 

som använder DiVA-systemet och därmed är med i DiVA-samarbetet. I portalen kan man 

söka i enkel eller strukturerad form och bläddra i alla fulltextpublicerade dokument.42   

 

Hur fungerar det praktiskt? Författarna levererar in dokument inklusive metadata som är 

strukturerad. Man använder mallar för ordbehandlingsprogrammet MS Word (PC och Mac), 

som författarna oftast använder, och skapar genom detta en strukturell märkning. Dokumenten 

omvandlas till märkningsspråket XML.43 XML åstadkommer en uppmärkning av metadata 

inuti t.ex. ett textdokument, vilket gör att systemet bl.a. får reda på vilka olika delar materialet 

består av och i vilken relation de står till varandra, t.ex. vad som är rubrik, fotnot o.s.v.44 Det 

positiva är att man bara behöver mata in data i strukturerad form en gång. Sedan återanvänds, 

visas och sprids data i olika sammanhang och i olika format, t.ex. som grund för en 

katalogiseringspost i MARC-format45 eller spridning på webben i PDF-format.46 

 

Det som underlättar för biblioteken är det samarbete med KB som har inletts, där författarnas 

metadata automatiskt omvandlas till MARC-format. Informationen kontrolleras sedan av 

katalogisatörer och överförs till den nationella databasen LIBRIS.47 Inom 24 timmar kan 

posterna hittas direkt i LIBRIS.48 Biblioteken kan sedan ta tillbaka informationen från LIBRIS 

in i bibliotekets lokala databas.49  

 

En funktion som är genomförd i portalen är den som dataleverantör enligt Open Archives 

Initiative. OAI:s skapande av återvinningsmodellen Open Archives Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting (OAI-PMH) gör att metadata på publikationer i DiVA-arkivet, som är 

tillgängliga i fulltext, kan insamlas av andra tjänster som har tagit till sig OAI-PMH.50  

                                                 
41 DiVA-portal. 
[http://www.diva-portal.se/] (Länken kontrollerad 2004-02-14). 
42 Digitala vetenskapliga arkivet – Om DiVA. 
43 Ibid.; XML = eXtensible Markup Language. 
44 Donald Broady, Märkning av utbildningsinnehåll: Projektbeskrivning 17 juni 2003, Reviderad 19 sept. 2003, 
5.  
[http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/dl/mu-plan-030919.pdf] (Länken kontrollerad 2004-02-13). 
45 MARC = Machine Readable Cataloguing. 
46 Digitala vetenskapliga arkivet – Om DiVA. 
47 Anna-Karin Forsberg, Kartläggning av universitetsbibliotekens aktiviteter med avseende på elektronisk 
publicering av avhandlingar (KTHB, 2002), 11. 
[http://www.kb.se/bibsam/ansvbibl/kthb/edissar.doc] (Länken kontrollerad 2004-02-01). 
48 Digitala vetenskapliga arkivet – Om DiVA. 
49 Forsberg, Kartläggning av universitetsbibliotekens aktiviteter med avseende på elektronisk publicering av 
avhandlingar, 11. 
50 Digitala vetenskapliga arkivet – Om DiVA. 
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Varje deltagare i DiVA-samarbetet bestämmer i alla fall själv om man ska installera och 

tillämpa Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) OAI-

dataleverantör i direkt anslutning till det lokala systemet eller om spridningen skall ske genom 

portalen.51 

 

DiVA-projektet syftar också till att komma på lösningar för att säkerställa tillgänglighet och 

bevarande i ett långtidsperspektiv. För att åstadkomma detta ska man se till att man använder 

beständiga länkar och format samt se till att det sker en flerfaldig lagring på olika geografiska 

platser.52 

 

För att skapa de beständiga länkarna blir alla dokument via DiVA-systemet tilldelade en unik 

identifikator. Med hjälp av identifikatorn skapas sedan ett s.k. URN:NBN53, som är en del av 

alla metadata som man skapar från formatet i DiVA-dokumenten. Tillsammans med Kungliga 

biblioteket har man utvecklat en "URN:NBN-resolution service". Dess uppgift är att hålla 

reda på var respektive dokument är placerat och sedan omdirigera trafiken dit. I dagsläget sker 

en omdirigering till respektive DiVA-arkiv, men om ett lokalt arkiv läggs ner kommer 

trafiken att ledas till t.ex. KB:s arkivexemplar.54 

 

Att lagra dokument på olika geografiska platser ser man som ett stort plus i och med att man 

både minimerar risken för att data ska gå förlorad och ökar tillgängligheten. Exempel på detta 

är det flöde som skapats mellan DiVA-publiceringssystem och det nationella arkivet på KB.55  

 

Som ytterligare säkerhet har DiVA också ett arkiv för långtidslagring, som både ska bevara 

för framtiden och vara en extra backup för DiVA-systemet. Detta arkiv är helt skilt från 

DiVA-publiceringssystem och det finns bara en envägskommunikation mellan 

publiceringssystemet och arkivet.56 

 

Eva Müller, som är chef vid Enheten för digital publicering vid Uppsala universitet, berättar 

att i dagsläget (2003) är det huvudsakligen avhandlingar och forskningsrapporter som 

publiceras via DiVA. Hon påpekar dock att det är fullt möjligt att använda systemet för 
                                                 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Uniform Resource Name : National Bibliographic Number. 
54 Digitala vetenskapliga arkivet – Om DiVa. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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publicering av examensarbeten. Det är också på gång, i och med att flera fakulteter inom 

Uppsala universitet och Umeå universitet är beredda att börja med publiceringen av 

examensarbeten under hösten 2003/våren 2004.57 

 

Jag vill se att vetenskapssamhällets tveksamhet till elektronisk publicering, tillsammans med 

organisatoriska, teknologiska och ekonomiska drivkrafter, leder till DiVA-projektets 

uppbyggnad. Initiativtagaren till projektet, Uppsala universitet, ser i inledningen på projektet 

möjligheten att digitalisera avhandlingar med hjälp av informationsteknologin. Universitetet 

omorganiseras därför och skapar en särskild enhet på Uppsala universitet som ska sköta 

processen. Projektet utökas sedan med fler forskningsbibliotek, som tillsammans med 

Uppsala organiseras till en samarbetsgrupp för att gemensamt fylla det digitala arkivet. Man 

fokuserar därmed på att utnyttja tekniken, för att publicera och arkivera vetenskaplig 

information på ett enkelt, säkert och billigt (t.ex. vinster i arbetstid och har även tänkt utöka 

med andra publikationstyper) sätt. I och med att man tagit till sig OAI:s teknologi blir man en 

del av ett nätverk av digitala arkiv. Därmed är ett konkurrenskraftigt alternativt 

publiceringssystem skapat, som gör att forskare kan känna sig tryggare när de lämnar ifrån sig 

sina elektroniska dokument och därmed skapas en god möjlighet att tillfredsställa de av 

Merton definierade värderingarna. 

 

Detta är den övergripande beskrivningen av DiVA-projektet, där initiativtagaren Uppsala 

universitet vill underlätta för forskarna att anpassa sig till att utnyttja de nya möjligheterna 

och sänka kostnaderna för elektroniskt publicerad information. Teknisk utveckling av 

systemet, som Uppsala sköter, är den främsta lösningen på problemet. För att få reda på andra 

aspekter av DiVA-projektet och den elektroniska publiceringen utför jag därför som sagt en 

fallstudie vid Umeå universitetsbibliotek. 

 

6.1.1. Lokalt perspektiv 
 

Umeå är en av dem som ligger i frontlinjen på området digital publicering. Därför vill jag 

höra mig för om den aktuella situationen gällande digital publicering och åsikter utifrån ett 

lokalt perspektiv om utvecklingen i Sverige. Av den orsaken genomförs en intervju med Mats 

Almkvist vid Umeå universitetsbibliotek.  

                                                 
57 Müller, ”DIVA – Digitala vetenskapliga arkivet”, 71. 
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Han berättar att bakgrunden till att Umeå universitet egentligen kom med i DiVA-projektet, 

var ett eget projekt med e-publicering 1996-97. Detta projekt inleddes med en enkät till 

universitetets prefekter för att se hur intresset var för spridning av forskarnas 

doktorsavhandlingar på nätet. Man fick in ungefär 30 % av enkäterna. Enkätsvaren visade på 

väldigt varierande åsikter, alltifrån att ingenting alls skulle publiceras på nätet till att allt som 

producerades inom universitetet borde läggas ut på nätet i fulltext. Merparten av dem som 

svarade var i alla fall positiva till att lägga ut doktorsavhandlingar på nätet, och i viss 

utsträckning även licentiatavhandlingar. Man var dock inte särskilt intresserade av att lägga ut 

avhandlingarna i fulltext, utan ville hellre ha tillgång till sammanfattningar av 

doktorsavhandlingar.58  

 

Detta projekt misslyckades dock p.g.a. att elektronisk publicering var ett sådant nytt fenomen, 

berättar Almkvist. Projektgruppen försökte förankra det på universitetet, men det var väldigt 

svårt att få något beslut om hur man skulle gå vidare efter projekttidens slut. Orsaken var att 

det krävdes en viss insats att driva det permanent. Sedan efter några år blev det aktuellt igen, 

vilket gjorde att UmUB började titta på vad det fanns för lösningar och de fann att Uppsalas 

modell verkade vara den mest genomarbetade lösningen på många sätt. Därför anslöt sig 

UmUB år 2002 till Uppsalas lösning, tillsammans med universiteten i Stockholm och Örebro 

samt Södertörns högskola.   

 

Efter att UmUB gått med, berättar han, började de hösten 2002 att lägga ut avhandlingar på 

försöksbasis. Erfarenheten från det första misslyckade projektet gjorde att UmUB snabbt fick 

ett rektorsbeslut i januari 2003 om att det skulle vara obligatoriskt från första september 2003. 

Efter detta beslut, förklarar han, började de förankringen ute på fakulteterna och 

institutionerna. Förutsättningarna blev därmed mycket bättre för ett lyckat resultat.  

Almkvist säger att visserligen kände sig en del företrädare ute på fakulteterna överkörda i och 

med detta beslut, men det gick ändå relativt smärtfritt. Han påpekar att det visar sig att de som 

genomfört projekt av detta slag fått problem. Även de som har hållit på i fem-sex år. 

Problemet som uppstår är att så länge det är på frivillig basis, menar han, spelar det ingen roll 

hur bra eller smidigt systemet är. Resultatet blir ändå att ungefär 20-30 % bryr sig om att 

lägga ut avhandlingen och resten bryr sig inte.  

                                                 
58 Mats Almkvist och Kerstin Olofsson, Avslutade projekt: Elektronisk publicering – Projektet Elektronisk 
publicering vid Umeå universitet – 1996. 
[http://www.ub.umu.se/ombiblioteket/avslproj/projekt_epubl.htm] (Länken kontrollerad 2004-03-04). 
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Almkvist pekar även på ett annat problem som de som hållit på länge inte löst, d.v.s. den 

ekonomiska biten. UmUB fick däremot ganska snabbt ett beslut om en avgift för e-

publiceringen som finansierar systemet. Man bestämde att avgiften skulle betalas av 

institutionen och vara på 2000 kr per avhandling. Han poängterar att många däremot inte 

bestämt hur finansieringen ska gå till. Deras problem, påpekar han, är att de fortfarande har e-

publicering av avhandlingar på frivillig basis och inga centrala beslut. Almkvist tror inte att 

dessa trycker på universitetsledningarna i tillräckligt hög grad och försöker få något beslut, 

utan många utav dem är för försiktiga. 

 

Hur jobbar UmUB rent praktiskt med publiceringen? Han berättar gällande detta att UmUB 

sedan tidigare haft ett antal personer som haft hand om avhandlingar. Man har i princip haft 

en eller två på varje ämnesavdelning, d.v.s. Sam/Lära, Hum, Tek/Nat och Med. Därför har 

man försökt att dessa personer även ska jobba med hanteringen av de elektroniska 

publikationerna.  

 

I dagsläget kommer det inte att ske några övergripande organisationsförändringar i och med 

att biblioteket antar denna förläggarroll, poängterar han, men det kan eventuellt bli aktuellt 

senare. Annars, poängterar han, har man på många ställen som Uppsala bildat speciella 

enheter eller grupper. Almkvist tycker emellertid att det kan vara bra att ha samma personal. 

Han tillägger att dessa personer har fått lite förändrade arbetsuppgifter. En referensgrupp är 

bildad för e-publicering på Umeå universitet. Den består av representanter från samtliga 

doktorandföreningar och fakulteter samt UB:s projektgrupp för e-publicering.59 Almkvist 

berättar att i UmUB:s projektgrupp ingår, förutom han själv, de bibliotekarier som sköter e-

publiceringen av avhandlingar och en person till som jobbat en hel del med UB:s webb. 

 

Problemen UmUB har med den elektroniska publiceringen är mindre problem av teknisk art, 

berättar han. I dagsläget fyller man i en Wordmall med information om sin avhandling och det 

visar sig att denna mall fungerar dåligt för många som använder Macintosh. Det finns en 

utvecklad mall för Macintosh, förklarar han, men den fungerar inte riktigt. Under våren 2004 

kommer därför Wordmallen att ersättas av ett webbformulär som man fyller i direkt på 

webben. Han berättar att orsaken till att det inte blev ett webbformulär från början, var p.g.a. 

problem med specialtecken som t.ex. grekiska tecken.  

                                                 
59 Elektronisk publicering av doktorsavhandlingar producerade vid Umeå universitet. 
[http://www.ub.umu.se/infosok/avhandlingar.htm] (Länken kontrollerad 2004-03-15). 
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Almkvist beskriver också att de börjar med ett nytt projekt med e-publicering av 

examensarbeten, som inleds med Lärarfakultetens studenter. De börjar med en institution 

under våren 2004 och till hösten är det tänkt att hela Lärarfakulteten ska vara med. Vid lyckat 

resultat kan UmUB sedan gå vidare med fler institutioner. 

 

Upplägget med examensarbetena är lite annorlunda, berättar han. Avhandlingarna skickas till 

UmUB och sedan lägger UmUB in dem i DiVA.60 Examensarbetena ska dock studenterna 

skicka till en ansvarig på institutionen, som sedan ska kontrollera att det stämmer och lägga in 

dem i databasen. Almkvist säger att det blir detta förfarande, i och med att UmUB inte har 

någon som helst kontroll över vem som gör examensarbetena. Detta har bara de på 

institutionerna. UmUB ska vara med som stödpersoner, undervisa studenterna i användningen 

av systemet och personalen ute på institutionerna, som ska sköta det hela. 

 

Hur har man tänkt utveckla det hela ytterligare? Han berättar på denna fråga att det är tänkt att 

man ska gå vidare med andra publikationstyper och konferenspublikationer. Därför pågår en 

sådan utveckling i Uppsala och hela DiVA-gruppen söker pengar för ett utvecklingsprojekt 

gällande publicering av e-tidskrifter. Publicering av e-tidskrifter kräver lite mera anpassning, 

påpekar han dock.61 

 

På frågan om hur anslutningen till DiVA ser ut i Sverige, berättar han att det finns flera 

parallella system, som lärosäten kan välja mellan. Ett sådant alternativ är t.ex. det 

amerikanska E-print. Därför, påpekar han, är projektet SVEP startat för att åstadkomma en 

samordning mellan systemen, ordna med långtidslagring och skapa en gemensam söktjänst 

för examensarbeten. Han berättar att samordningen innebär att de olika publikationstyperna 

får likartade metadatabeskrivningar, vilket medför att de enkelt kan sökas i och exporteras till 

olika söktjänster. Dessutom gör man en utvärdering av de mest använda systemen, för att ge 

stöd åt nya högskolor som vill starta publicering. SVEP-projektet kan ge ekonomiskt stöd och 

hjälp att komma igång. Han poängterar emellertid att projektet inte tar ställning till en speciell 

modell, utan man gör en analys och påpekar fördelar och brister med de olika modellerna. 

Sedan är det upp till varje högskola att bestämma om man vill använda någon av dem. 

 

                                                 
60 Doktoranden skickar in avhandlingen till: avhandlingar@ub.umu.se. 
[http://www.ub.umu.se/infosok/avhandlingar.htm] (Länken kontrollerad 2004-03-11). 
61 Projektet heter Tidskrifter elektroniskt! Bibliotek som stöd i publicering. Se nedan för en presentation. 
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Han anser att problemet är att de ansvariga för den elektroniska publiceringen delvis utvecklat 

egna system. Detta har därmed gjort att det kanske känns svårt att lägga ner projekten. Mycket 

tid och pengar har lagts ned. Han tycker dock i sammanhanget att det är olyckligt att alla har 

lokala kataloger, eftersom LIBRIS har funnits sedan 1970-talet. Det kommer ändå att sluta 

med att det blir en gemensam katalog, betonar han. Bara det att man har tagit en omväg på 25 

år, delvis i onödan. Almkvist påpekar att detta även är LIBRIS fel, i och med att man är varit 

tämligen långsamma i sin utveckling. Biblioteken har därför mer eller mindre varit tvingade 

att hitta egna lösningar, understryker han. 

 

När det gäller de andra nordiska länderna, berättar han, har både Trondheim och Århus 

anslutit sig till DiVA-projektet. Det har inte gjorts någon stor marknadsföring utan de 

intresserade har i princip hört av sig. Man har visserligen presenterat systemet på olika 

konferenser och liknande, men man har egentligen inte haft resurserna att ta in särskilt många 

nya. Uppsala universitet, som sköter det tekniska, har fullt upp med de nuvarande 

medlemmarna. Därför, menar han, sker anslutningen i lagom takt. Han poängterar att det inte 

är någon ambition att få med så många som möjligt, utan få det att fungera för deltagarna att 

komma igång. Han betonar dock att om man ser på de andra högskolorna som anslutit sig, är 

det ganska trögstartat och det har inte hänt så mycket. Orsaken till detta är att de inte fått in så 

många dokument. Almkvist betonar att roten till detta möjligen kan vara att de inte jobbar 

tillräckligt med den lokala förankringen på universiteten, tillsammans med både 

bibliotekschefer och andra ansvariga personer. På UB är i alla fall situationen annorlunda, 

berättar han. Skälet till detta är bl.a. för att Umeå universitets rektor Inge-Bert Täljedal har en 

sådan positiv inställning till e-publicering.  

 

Almkvist talar om att det utanför Norden inte finns något direkt samarbete. Det finns andra 

system, som det mer spridda amerikanska E-print. Det finns dock ett visst intresse för DiVA, 

t.ex. i USA. Ett par enheter i Uppsala har varit där och presenterat det i olika sammanhang 

vilket visat på att det finns intresse. Detta har emellertid inte lett till något konkret än, berättar 

Almkvist. 

 

Däremot, understryker han, används tekniken som Open Archives Initiative konstruerat i detta 

delprojekt. Därför sker ändå ett visst samarbete även utanför Sverige. Han förklarar att det 

finns vissa internationella tjänster för sökning av avhandlingar, som går ut och hämtar 

metadata varje vecka och dessa tjänster hämtar även in DiVA-projektet. Men, berättar han, 
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det gör även Google och andra sökmotorer, vilket gör att man hittar avhandlingarna även där. 

De flesta söker också via sökmotorerna, påpekar han. Han visar att detta även syns i UB:s 

statistiksida över nedladdningar av avhandlingar producerade vid Umeå universitet.62 Där kan 

man gå in och se vilken väg folk har hittat till avhandlingarna som finns i fulltext skrivna på 

Umeå universitet. Statistiken visar att den största sökmotorn Google står för de flesta 

nedladdningarna, följt av Yahoo. Av andra webbsidor, förutom sökmotorerna, används t.ex. 

Eniro och DiVA-portalen. Det är även möjligt att se från vilka länder man gör 

nedladdningarna och vilken tid på dygnet dessa görs. Man kan se att nedladdningarna till 

hälften kommer från Sverige och till hälften från utlandet, berättar han. Statistiksidan erbjuder 

även avhandlingar i fulltext (PDF-format). 

 

När det gäller relationen till ”traditionella förlag” berättar han att de egentligen inte har någon 

kontakt med dem. I alla fall gjorde de i det första projektet en liten förstudie, om kurslitteratur 

på nätet. Man kontaktade Studentlitteratur och andra förlag för att höra sig för om deras 

inställning. Men, betonar han, 1997 var ganska tidigt i utvecklingen av elektronisk 

publicering, vilket gjorde att de i det närmaste var livrädda för att släppa ifrån sig något 

elektroniskt. Han menar att det är de väl i hög grad fortfarande, för förlagen vet att om det går 

att sprida så sprids det. 

 

Hur ser biblioteket på dess roll som informationsförmedlare och –bevarare? På detta svarar 

Almkvist att detta med e-publicering delvis är en ny roll, i och med att de blir mer aktiva i 

publiceringsprocessen. Tidigare har de bara tagit emot och bevarat avhandlingarna. Han 

betonar i sammanhanget att ekonomiska orsaker också spelar in, eftersom det är biblioteken 

som ser kostnadsökningarna på tidskrifter och annat. Därför har man varit intresserad av Open 

access-lösningar och annat, som i förlängningen kan göra att man kan komma undan 

förlagens strypgrepp. Där, betonar han, har många forskare fram till för några år sedan varit 

tämligen ovetande om utvecklingen. De är inte berörda på samma sätt som biblioteken, 

poängterar han, utan de vill bara få sina publikationer publicerade i rätt tidskrifter. 

 

Almkvist tycker att det är ett vansinnessystem att universiteten betalar forskningen och 

skriver artiklarna, för att sedan ge dem till förlagen som säljer dem dyrt tillbaka till 

                                                 
62 Statistik över nedladdningar av avhandlingar producerade vid Umeå universitet. 
[http://publications.uu.se/cgi-bin/umea.pl?site=publications.uu.se&month=year&lang=en&year] (Länken 
kontrollerad 2004-03-07). 
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universiteten. Även när det gäller tidskrifterna är det forskare som gör jobbet att granska 

artiklarna. Förlagen har en guldsits helt enkelt, betonar han, i och med att någon annan gör 

jobbet och de får pengarna. 

 

Det finns många initiativ, vilket gör att det helt säkert kommer att bli bättre. Frågan är bara 

hur fort, menar han. Det finns vissa förlag, som redan har tagit ett initiativ för förändring. 

Oxford University Press har bl.a. beslutat att för vissa tidskrifter ta betalt av författarna och 

sedan lägga ut dem fritt på nätet, berättar han. Istället för att ta betalt för prenumerationer tar 

man alltså betalt av författarna. Han tror dock inte att kommersiella förlag har något intresse 

av en sådan lösning i första taget.  

 

Vad anser forskare och fakulteter på Umeå universitet om att lägga ut de vetenskapliga 

dokumenten på nätet? På den frågan berättar han att många har varit jättepositiva. När han 

våren 2003 var runt på ett tjugotal institutioner inom universitetet och pratade, var i stort sett 

alla positiva. Speciellt naturvetare och medicinare var positiva, i och med att de nästan 

uteslutande använder tidskriftsartiklar och hämtar artiklarna till största delen från nätet.  

 

Den tryckta tidskriften har alltså i princip försvunnit inom naturvetenskap och medicin, 

understryker han. Han berättar att UmUB har kvar några hundra tryckta tidskrifter inom 

naturvetenskap och medicin, medan de elektroniska är ca 3 500 till antalet. De tryckta som 

finns kvar är för att de inte finns på nätet ännu. 

 

När det gäller böcker, menar han dock att det kommer att ta betydligt längre tid. För det första 

skriver man inte gärna ut en hel bok. För det andra finns det många inskränkningar när det 

gäller dagens e-böcker. Man måste t.ex. vara uppkopplad när man läser och man får bara 

skriva ut fem sidor år gången. Tidskrifter med artiklar däremot kan man ladda ner och skriva 

ut fullständigt, poängterar han. Han menar därför att om man ska läsa en bok från pärm till 

pärm, är nätet inget bra medium än så länge.  

 

Vad kan man säga var de främsta drivkrafterna bakom den elektroniska publiceringens 

framgångsrika utveckling på Umeå universitet? Projektet som inleddes åren 1996/97 visade 

att majoriteten av dem som svarade på enkäten var positiva till elektronisk publicering av 

avhandlingar. Man kan i alla fall säga att det ringa antalet som svarade (30 %) eventuellt kan 

tolkas som att intresset ändå var skralt för elektronisk publicering av avhandlingar, vilket 
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troligen kan vara en av orsakerna till att projektet misslyckades. Almkvists betonar därför att 

detta projekt lärde dem att vid anammandet av Uppsalas lösning måste de jobba mer aktivt, 

när det gäller den lokala förankringen och att den elektroniska publiceringen måste vara 

obligatorisk. De löste även, i motsats till många andra, snabbt den ekonomiska biten för 

drivande av systemet vid Umeå universitet. Den ekonomiska drivkraften var med andra ord 

stark och lyckosam. Även detta beror på att UmUB var på universitetsledningen på ett aktivt 

sätt. UmUB skapade därmed en organisation som på ett mycket bra sätt utvecklade den 

elektroniska publiceringen på Umeå universitet.  

 

Man kan alltså se hur vetenskapssamhällets värderingar och det skrala intresset från 

universitetets sida att driva det första projektet för elektronisk publicering vidare, 

inledningsvis satte käppar i hjulet. UmUB tvingades därför hitta en annan lösning, som de 

senare fann i Uppsalas välutvecklade publiceringssystem. De lärde sig från det första 

projektets misslyckande det viktiga i att vara bestämda i anslutningen till 

publiceringssystemet samt hur systemet ska finansieras på Umeå universitet.  

 
6.2. SVEP 
 

DiVA-projektet trummar på och byggs upp mer och mer, men man ser att utvecklingen hos 

den elektroniska publiceringen vid svenska högskolor och universitet går betydligt 

långsammare än vad som vore möjligt eller eftersträvansvärt. Därför inleds projektet SVEP 

(Samordning av den SVenska högskolans Elektroniska Publicering) från och med hösten 

2003.63 Projektet är ett direkt resultat efter diskussioner mellan KB, Uppsala UB och Lunds 

UB och ska pågå under två år till hösten 2005.64  

 

Flera hämmande faktorer anses vara orsaken till den långsamma utvecklingen, till exempel 

oklara ansvarsförhållanden och uppdrag och att forskare och studenter är osäkra inför de nya 

sätten att publicera. De stora krav som ställs på de ansvariga för den elektroniska 

publiceringen (i regel biblioteken) ses också som hämmande.65  

 

                                                 
63 Jan Hagerlid, Samordning av den SVenska högskolans Elektroniska Publicering –SVEP : Projektbeskrivning 
(KB/BIBSAM, 2003), 1-2.  
[http://www.kb.se/bibsam/vetpubl/svep/prjbeskrivning.pdf] (Länken kontrollerad 2004-02-16). 
64 Jan Hagerlid, SVEP-projektet – bakgrund och mål (KB/BIBSAM, 2004), 3. 
[http://www.kb.se/bibsam/vetpubl/svep/konf040116/hagerlid.pdf] (Länken kontrollerad 2004-02-16).  
65 Hagerlid, Samordning av den SVenska högskolans Elektroniska Publicering, 1. 
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Det övergripande målet för SVEP-projektet är en eftersträvan att man ska publicera 

elektroniskt på ett sätt som bidrar till maximal synlighet och långsiktig tillgänglighet. Man 

syftar också till att arbetsstrategin och publiceringssystem ska vara resurssnåla och låta bli 

dubblering av insatser för att långssiktig hållbarhet ska uppnås.66 

 

Man pekar på att högskolorna och forskningen vinner väldigt mycket genom den elektroniska 

publiceringen via nätet. Man får både en bredare och snabbare spridning av forskningsresultat 

och direkt länkning till andra publikationer på nätet. Dessutom kan man kombinera text, bild 

och rådata på ett effektivt sätt samt, sist men inte minst, det blir enklare och billigare.67 

 

De som deltar i SVEP-projektet är Blekinge Tekniska Högskola, Göteborgs UB, KB 

(BIBSAM, IDA, LIBRIS, DoIT), Linköpings UB, Lunds UB, Luleå UB, SLU, Stockholms 

UB, Umeå UB samt Uppsala UB. Projektet är indelat i fem sammanflätade delprojekt68: 

1. Interoperabilitet - Harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för 

fulltextpublicerade dokument 

 

Man ser att det finns en låg nivå av interoperabilitet mellan poster från olika system i 

Sverige. Därför är målet med detta delprojekt att man ska koordinera 

metadatabeskrivningarna för lärosätenas elektroniska dokument, ge rekommendationer 

som underlättar informationsutbyte om dokumenten samt skapa förutsättningar för nya 

tjänster.69 

 

Man påpekar att orsaken till varför metadata är så viktigt är att det underlättar:  

1. för en användare att förstå formen och innehållet i en publikation. 

2. urval och sökning av publikationer. 

3. informationsspridning. 

Det ingår dessutom ofta som en del av elektroniska publikationer. 

Allt detta gör att dokumentens synlighet och tillgänglighet ökar.70 

 

                                                 
66 Stefan Andersson, SVEP, DP 1: Interoperabilitet (Uppsala UB: Enheten för digital publicering, 2004), 4. 
[http://publications.uu.se/epcentre/conferences/svep/andersson.pdf] (Länken kontrollerad 2004-02-16). 
67 Hagerlid, SVEP-projektet – bakgrund och mål, 1. 
68 Hagerlid, Samordning av den SVenska högskolans Elektroniska Publicering, 2-3. 
69 Andersson, SVEP, DP 1: Interoperabilitet, 2, 8. 
70 Ibid., 6. 
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2. Långtidsbevarande - ett arbetsflöde och tekniska lösningar för arkivering av 

elektroniskt publicerade dokument vid svenska universitet och högskolor 

 

Delprojektet ska se över långtidsbevarandet och de tekniska lösningarna som behövs för 

en arkivering av elektroniska dokument lokalt och vid KB.71 Det ska även skapa 

gemensamma rutiner för överföring av dokument till det nationella digitala arkivet vid KB 

och därmed säkerställa möjligheten att utnyttja informationen i framtiden.72 Detta är den 

stora fördelen med att man lagrar dokument på flera geografiska platser.73 

 

Problemen som man måste tackla är att dokument flyttas eller tas bort, innehållet i 

dokument ändras, formaten som dokument lagras i inte är hållbara samt att det inte finns 

någon garanti för att de format som för tillfället används kommer att tolkas rätt och bli 

möjliga att förstå i framtiden. Man ska därför göra en detaljgranskning och inventering av 

modell och lösningar från DiVA-projektet samt bygga upp en infrastruktur som alla 

universitet och högskolor/andra intressenter kan använda.74  

 

3. Arkiv Ex – Sverige 

 

Arkiv Ex är en vidareutveckling av en söktjänst som skapades inom det av BIBSAM 

stödda projektet ”Samordning av söktjänster och metadatarepositorier75 för 

examensarbeten” nov 2002-2003.76 Målet med detta är att skapa en gemensam söktjänst 

för examensarbeten vid svenska högskolor och universitet.77 

 

Man pekar på att fördelarna med söktjänsten för författaren/studenten är att denne får 

större spridning av det egna arbetet, att arbetet görs synligt i andra sammanhang än vid 

den egna högskolan/institutionen samt att studenten får en inskolning i de fördelar som 

finns med elektronisk publicering inför t.ex. doktorandstudier.78  

                                                 
71 Hagerlid, SVEP-projektet – bakgrund och mål, 5. 
72 Hagerlid, Samordning av den SVenska högskolans Elektroniska Publicering, 2. 
73 Eva Müller, SVEP, Långtidsbevarande nu och i framtiden, DP 2: Långtidsbevarande (Uppsala UB: Enheten 
för digital publicering, 2004), 8.  
[http://publications.uu.se/epcentre/conferences/svep/muller.pdf] (Länken kontrollerad 2004-02-16). 
74 Ibid., 5, 16.  
75 Repository (eng.) = ”öppna arkiv” alternativt arkiv, i den terminologi OAI använder. 
76 Jessica Lindholm, SVEP: En gemensam söktjänst för examensarbeten (Lunds Universitetsbibliotek, 2004), 2. 
[http://www.kb.se/bibsam/vetpubl/svep/konf040116/lindholm.pdf] (Länken kontrollerad 2004-02-16). 
77 Hagerlid, Samordning av den SVenska högskolans Elektroniska Publicering, 2.  
78 Lindholm, SVEP: En gemensam söktjänst för examensarbeten, 6. 
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Man ställer sig även frågorna om lärosätena kommer att tvingas ställa högre krav på 

kvalitet när läsekretsen blir större, eller om de lokalt ansvariga för publiceringen får mer 

kraft gentemot lokala beslutsfattare?79 I detta sammanhang är det intressant att se vad 

resultatet av UmUB:s försök med e-publicering av examensarbeten leder till. 

 

Söktjänsten är inledningsvis en prototyp80 och den har börjat med att ta in metadata från 

tre tjänster med examensarbeten, nämligen från SLU, Electronic Publishing Center (EPC) 

vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och från Blekinge Tekniska Högskola. 

Under 2004 beräknar man att ytterligare 10 högskolor ska ingå, närmare bestämt: 

1. de i DiVA-gruppen som lagt in examensarbeten.  

2. Lunds Universitetsbiblioteks tjänst för examensarbeten i fulltext, Xerxes (är 

under uppbyggnad). 

3. de som plockas från listan av intresserade.81 

 

Förutsättningarna för att man överhuvudtaget ska få delta är dock att man har stöd för 

OAI-PMH, att tjänsten har metadata som kan följa de ”katalogiseringsregler” som 

metadatamodellen rekommenderar samt att examensarbetena finns i fulltext och är 

tillgängliga på nätet.82 

 

Under våren 2004 kommer Arkiv Ex – Sverige att finnas som prototyp bland LIBRIS 

specialdatabaser. Söktjänsten kommer senare under projektarbetet också att lämna demo-

stadiet, för att bli en fullfjädrad tjänst i den kommande versionen av LIBRIS Webbsök.83 

 

4. Resurspersoner & informationssajt kring e-publicering – verktyg och modeller 

 

Man bygger i detta delprojekt upp en webbplats, där man kan få reda på övergripande 

information om hela projektet SVEP och om delprojekten.84 Man utarbetar också ett 

system med resurspersoner som ger personlig rådgivning till svenska lärosäten om 

                                                 
79 Ibid., 7. 
80 Prototyp av söktjänsten Arkiv Ex. 
[http://sigge.lub.lu.se/phptest/2003/arkiv-ex/] (Länken kontrollerad 2004-03-08). 
81 Lindholm, SVEP: En gemensam söktjänst för examensarbeten, 10-14, 21. 
82 Ibid., 22. 
83 Metadatamodell: SAMORDNING AV DEN SVENSKA HÖGSKOLANS ELEKTRONISKA PUBLICERING. 
[http://www.svep-projekt.se/masters-theses/Metadatamodell/] (Länken kontrollerad 2004-03-08). 
84 SVEP-projektets webbplats. 
[http://www.svep-projekt.se/] (Länken kontrollerad 2004-02-16). 
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elektronisk publicering, system och verktyg. Delprojektet publicerar även jämförande 

information om olika användbara publiceringsverktyg, t.ex. DiVA.85  

 

5. Workshops kring e-publicering – verktyg och modeller 

 

I detta delprojekt tänker man genomföra fyra workshops, som är riktade till alla 

universitets- och högskolebibliotek. Detta ska man göra för att dela med sig av och 

resonera kring resultatet från övriga delprojekt.86  

 

SVEP-projektet är alltså ett sätt att hantera situationen med tveksamheten bland studenter och 

forskare inför den elektroniska publiceringen samt de organisatoriska, tekniska och 

ekonomiska problemen. Dessa faktorer har bidragit till den splittrade utvecklingen bland 

landets forskningsbibliotek gällande den elektroniska publiceringen. Erfarenheter från de 

deltagande forskningsbiblioteken i projektet SVEP är oerhört viktiga för att åstadkomma en 

positiv utveckling. DiVA-projektet har också banat väg, för lösningen av problemet. Umeå 

universitetsbiblioteks ”offensiva” arbete, när det blev aktuellt med elektronisk publicering, 

visade t.ex. på några av de krafttag man måste ta till. Bland dessa kan man särskilt nämna det 

viktiga i att etablera en stark lokal förankring på universiteten. Har man bara den går 

utvecklingen, liksom på UmUB, sedan på räls. 

 

Det är som sagt inte lätt för forskningsbiblioteken att veta hur de ska tackla den nya situation 

de ställs inför, i och med den elektroniska publiceringen och förläggarrollen. Ett initiativ som 

ger en mer teoretisk hjälp till lärosäten, i form av information om elektronisk publicering, är 

skapandet av ett svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation. 

 

6.3. SRVK (ScieCom) 
 

BIBSAM tog i december 2002 beslutet att bidra med 247 500 kr till en pilotfas av ett svenskt 

resurscentrum för vetenskaplig kommunikation (SRVK). Detta initiativ inleddes p.g.a. den 

livliga debatten kring nya publiceringsmodeller med hjälp av Internet samt de ekonomiska 

följderna av förlagens monopolställning. SRVK fick uppdraget att informera om denna 
                                                 
85 Jessica Lindholm, SVEP: Hur kan SVEP-projektet hjälpa dig?: Delprojekt 4 (Lunds Universitetsbibliotek, 
2004), 32-33, 35.  
[http://www.kb.se/bibsam/vetpubl/svep/konf040116/lindholm.pdf] (Länken kontrollerad 2004-02-16). 
86 Hagerlid, Samordning av den SVenska högskolans Elektroniska Publicering, 3. 
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utveckling och vara ett stöd för den icke-kommersiella akademiska publiceringen. I uppdraget 

ingick att informera om utvecklingen internationellt och vid svenska universitet och 

högskolor, vara rådgivare i tekniska frågor, verka för samarbete och tillämpning av 

gemensamma standarder samt utveckla underlag för marknadsföring.87 

 

Samarbetspartners i projektet var BIBSAM och universitets- och högskolebiblioteken med 

Lunds universitet som samordnare. Pilotfasen sträckte sig mellan december 2002 och april 

2003. Under den tiden skapade man en webbplats, inspekterade pågående aktiviteter vid 

universitets- och högskolebiblioteken, anordnade seminarier, etablerade ett kontaktnätverk 

och utarbetade en tydlig arbetsfördelning. Projektledare blev Ingegerd Rabow vid 

Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet och den ansvarige inom BIBSAM blev Jan 

Hagerlid.88 

 

På webbplatsen kan man läsa att p.g.a. krisen inom den vetenskapliga kommunikationen 

fortsätter projektet SRVK (ScieCom = Scientific Communication) sitt arbete genom bildandet 

av ett nätverk av bibliotekarier och forskare tillsammans med universitet och högskolor. 

För att organisera det hela har projektet fortsättningsvis formen av ett samarbetsprojekt 

mellan svenska universitets- och högskolebibliotek och sponsras alltjämt av BIBSAM.  

Uppdraget för samarbetsprojektet är att samla in, utvärdera och beskriva artiklar, 

webbresurser och annan väsentlig information, visa på handlingsalternativ samt stimulera till 

diskussion och debatt.89  

 

ScieCom har lanserat en ny e-tidskrift, ScieCom info, för att hålla koll på allt som händer när 

det gäller vetenskaplig information. ScieCom info innehåller rapporter, intervjuer, nyskrivna 

originalartiklar, länkar och nyheter. E-tidskriften är förstås Open Access, d.v.s. den har inga 

licens- eller prisbarriärer. Författarna får också behålla sin copyright. Dessutom kan man 

prenumerera på innehållsförteckningen via e-post på hemsidan. Man planerar ungefär sex 

nummer per år.90 

 

                                                 
87 BIBSAM, BIBSAM ger stöd till ett svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation!. 
[http://www.kb.se/bibsam/bidrag/projbidr/srvk.htm] (Länken kontrollerad 2003-12-08). 
88 Ibid. 
89 Scientific Communication / Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation. 
[http://www.sciecom.org] (Länken kontrollerad 2003-12-08). 
90 ScieCom info. 
[http://www.sciecom.org/sciecominfo/] Länken kontrollerad 2004-03-17).  
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Med hjälp av SVEP-projektet och information från SRVK har svenska lärosäten alla 

möjligheter att tillsammans utvecklas och bistå varandra, för att underlätta publiceringen och 

bevarandet av vetenskaplig information. Det ekonomiska dilemmat är i sammanhanget ett 

akut problem man måste lösa, vilket SRVK starkt poängterar med exemplet e-tidskrifter. Det 

finns dock projekt som ska vara ett stöd vid elektronisk publicering av e-tidskrifter. 

 

6.4. Tidskrifter elektroniskt! Bibliotek som stöd i publicering 
 

Detta projekt vill utvidga SVEP’s perspektiv och fokusera på tidskrifter, som är knutna till 

lärda sällskap eller lärosäten. Samtidigt kommer det att komplettera ScieCom’s projekt, som 

fokuserar på teoretiska frågor. Samarbetspartners i projektet är Uppsala, Umeå och 

Linköpings universitet samt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 

Trondheim. Projektledningen kommer att förläggas vid Enheten för digital publicering vid 

Uppsala universitet (UU).91 

 

Syftet med detta projekt är att ge vetenskapliga tidskriftsredaktioner enkla och användbara 

verktyg för elektronisk publicering och vara ett stöd i det praktiska arbetet med publiceringen. 

Man kommer att utveckla en teknisk plattform baserad på erfarenheter från DiVA-systemet. 

Finansiering för arbetet kommer att ske genom bidrag från UU (DiVA-gruppen), NTNU och 

ABM-utvickling i Norge. Man ansöker också om ett bidrag från BIBSAM för att kunna fylla 

denna plattform med innehåll.92 

 

Man kommer att dra nytta av de erfarenheter som Linköping University Electronic Press och 

UU (Enheten för digital publicering) har, eftersom de båda har erfarenheter av publicering av 

tidskrifter. Linköping har också utvecklat ett system med Internetbaserad review-process som 

de använder i samarbete med Elsevier.93 

 

Projektet ska i första hand inrikta sig på redan existerande tidskrifter, där redaktörerna tagit 

kontakt med projektgruppen. Härnäst kommer de att pröva att starta ett par nya tidskrifter. 

                                                 
91 Mats Almkvist, Peter Berkesand och Eva Müller, “Ansökan till Kungl. biblioteket, BIBSAM om 
utvecklingsbidrag till projekt + projektbeskrivning” (internt arbetsdokument), 2, 5. 
92 Ibid., 2. 
93 Ibid., 2-3. 
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Allt som allt ska mellan 10 och 15 tidskriftstitlar ingå, från både naturvetenskap, teknik, 

humaniora och samhällsvetenskap.94 

 

Projektet ska utmynna i en utprovad arbetsmodell, som tillsammans med de lösningar och 

verktyg som utvecklats i samarbete med Norge, kommer att bli tillgängliga under någon sorts 

Open Source License.95 Andra organisationer kan använda resultatet om de vill starta liknande 

projekt. Man kommer även att sammanställa en ekonomisk modell för vidaredrift.96 

 

Projektet ska inledas under hösten 2004. Man räknar med att den tekniska utvecklingen ska 

bli klar under 2005, i och med att man börjar fylla på med tidskrifter. Samtidigt ska man 

sammanställa stödinformation och en helpdesk som knyts till den tekniska plattformen. Under 

tiden har man tänkt arbeta med marknadsföring och man räknar med att projektet ska kunna få 

ett tillskott på ytterligare fem till tio tidskrifter. Sedan ska projektfasen avslutas i september 

2006 och övergå i drift i enlighet med den ekonomiska modellen som utarbetats.97 

 

Projektet syftar alltså till att rent tekniskt och ekonomiskt kunna hjälpa tidskriftsredaktionerna 

hos lärda sällskap eller vid lärosäten att e-publicera tidskrifter. Erfarenheter från DiVA-

projektet, SVEP och SRVK är oerhört viktiga för resultatet. Vid lyckat resultat hjälper detta 

projekt till med att skapa en större icke-kommersiell e-tidskriftsmarknad. 

 

6.5. Internationella initiativ 
 

Problem som uppstår kring den vetenskapliga kommunikationen är globala, i och med att 

Internet skapat nätverksbaserade system. Därför behövs det organisationer som kan föra allas 

talan. Flera internationella initiativ (inklusive redan nämnda Open Archives Initiative), där 

forskningsbibliotek är inblandade, är också startade för att råda bot på problemen kring den 

vetenskapliga kommunikationen. 

 

                                                 
94 Ibid., 3. 
95 Open source är skapad av organisationen Open Source Initiative (OSI), för att sätta en standard för vad som får 
kallas kostnadsfri mjukvara. Huvudkriterierna är fri distribution, fullständig tillgång till källkoder och licensen 
måste tillåta modifieringar och härledda arbeten. Dessa ska kunna distribueras under samma villkor som den 
ursprungliga licensen. Se http://www.opensource.org/. (Länken kontrollerad 2004-03-05). 
96 “Ansökan till Kungl. biblioteket, BIBSAM om utvecklingsbidrag till projekt + projektbeskrivning” (internt 
arbetsdokument), 3.  
97 Ibid., 5. 
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6.5.1. SPARC 
 

SPARC98 (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) är en internationell 

allians mellan universitet, forskningsbibliotek och organisationer. Den grundades 1998 av The 

US Association of Research Libraries (ARL). SPARC:s medlemmar är ungefär 200 

institutioner (januari 2003) i Nordamerika, Europa, Asien och Australien.99 

 

Koalitionen byggs upp som ett svar på vad biblioteken ser som ett icke fungerande 

vetenskapligt kommunikationssystem. ARL pekar på att följderna av att det inte fungerar, har 

minskat spridningen av vetenskap och lamslagit biblioteken. SPARC ses som en katalysator 

som ska hjälpa till att skapa system för att öka informationsspridningen och användningen i 

en nätverksbaserad digital miljö. På samma gång ska den lyssna på behovet från 

forskarvärlden. Man gör detta genom att själv eller i samarbete med andra starta nya 

tidskrifter. Institutioner kan i och med det starta sina egna tidskrifter och konkurrera med de 

kommersiella alternativen, som har ett alltför högt pris. Dessa har framgångsrikt konkurrerat 

om författare och har ett gott rykte om att ha en bra kvalitet. Enligt SPARC har detta sänkt 

priserna på tidskrifter.100  

 

I detta sammanhang kan man se att man arbetar aktivt på flera håll, för att t.ex. sänka priserna 

på tidskrifter. Framtiden får t.ex. utvisa om projektet ”Tidskrifter elektroniskt! Bibliotek som 

stöd i publicering” kan leda till samma resultat med sänkta priser på tidskrifter. 

 

6.5.2. Public Library of Science 
 

Public Library of Science (PLoS) startade i september 2001 ett upprop till stöd för att göra 

medicinsk och naturvetenskaplig litteratur fritt tillgänglig för forskare och allmänhet världen 

över. Nära 40 000 forskare från närmare 200 länder har skrivit på uppropet (hösten 2003). 

PLoS, som är ett amerikanskt forskarsällskap, försöker etablera internationella ”digitala 

forskningsbibliotek online” som kommer att arkivera och distribuera hela innehållet hos 

                                                 
98 SPARC. 
[http://www.arl.org/sparc] (Länken kontrollerad 2004-03-10). 
99 The Wellcome Trust, Economic analysis of scientific publishing: A report commissioned by the Wellcome 
Trust (2003), 22. 
[http://www.wellcome.ac.uk/en/images/SciResPublishing2_7445.pdf] (Länken kontrollerad 2003-12-09). 
100 Ibid. 
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publicerade vetenskapliga artiklar och utveckla nya vägar för sökning och sammanlänkning 

av information. Uppropet uppmanar förläggare att tillåta forskningsrapporter som har 

förekommit i deras tidskrifter att fritt distribueras av oberoende ”digitala forskningsbibliotek 

online”.101 

 

I december 2002 fick PLoS nio miljoner dollar av The Gordon and Betty Moore Foundation 

för att starta upp nya tidskrifter och ge forskare möjligheten att göra sina arbeten fritt och 

universellt tillgängliga online. PLoS planerade efter donationen att börja publicera två 

tidskrifter, PloS Biology och PloS Medicine, med rigorös peer-review och höga 

redaktörsstandarder. Kostnaden för dessa tjänster beslutade man skulle täckas genom avgifter 

för varje publicerad artikel. Man bestämde att alla publicerade arbeten omedelbart skulle bli 

tillgängliga online, utan avgifter för tillgång eller restriktioner när det gäller efterföljande 

distribution eller användning.102 PLoS Biology släppte sin första utgåva den 13 oktober 2003, 

både i tryck och online. PLoS Medicine kommer att följa efter under 2004.103 

  

PLoS arbetar i samma anda som DiVA och SVEP, i och med sina försök att etablera digitala 

forskningsbibliotek på webben. Tidskrifterna i detta projekt kan också, tillsammans med 

tidskrifterna i projektet ”Tidskrifter elektroniskt! Bibliotek som stöd i publicering”och 

SPARC:s startade tidskrifter, bidra till att priserna på tidskrifter minskar på bred front. 

 

6.5.3. FIGARO 
 

FIGARO är ett europeiskt projekt (skapat i oktober 2002104) som fokuserar på skapandet av en 

effektiv och kostnadsmässig kommunikation och publiceringsmiljö för forskare. Projektet 

består av ett nätverk av partners som erbjuder service och support för e-publicering till den 

europeiska akademiska gemenskapen baserat på en gemensam teknisk och organisatorisk 

infrastruktur.105 Man stödjer skapandet av ”öppna arkiv”.106 Detta stödjer som sagt även t.ex. 

                                                 
101 Ibid., 24. 
102 Ibid., 25. 
103 PLoS, Public Library of Science: About PLoS. 
[http://www.plos.org/index.html] (Länken kontrollerad 2004-02-19).  
104 Åkerman, Open Archives Initiative- om ”öppna arkiv” och den sociala kontextens betydelse, 26. 
105 FIGARO : About us.  
[http://www.figaro-europe.net/index2.html?about_us.html] (Länken kontrollerad 2004-02-20). 
106 Åkerman, Open Archives Initiative- om ”öppna arkiv” och den sociala kontextens betydelse, 26. 
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ovan beskrivna PLoS, som tydligt poängterar att de stödjer fri spridning av vetenskaplig 

information i digitala forskningsbibliotek på webben. 

 

Målen är bl.a. att utveckla och tillämpa en delad webbaserad modell för arbetsflödet, utveckla 

och bygga upp en nätverksmässig organisations- och produktionsplattform och använda denna 

nätverksorganisation som en kanal för att på ett effektivt sätt distribuera uppdykande 

teknologier och nya standarder i detta fält.107 

 

Fördelarna för biblioteken anser FIGARO vara att dessa t.ex. får möjligheten att rent praktiskt 

få erfarenhet av den digitala publiceringsprocessen och få bättre förhandlingspositioner 

gentemot de kommersiella förläggarna. Detta räknar man med ska minska de stigande 

priserna på prenumerationer och öka de finansiella fördelarna för den akademiska 

gemenskapen samt att man ska kunna inleda ett internationellt samarbete med en bredd av 

samarbetspartners.108 Ur svensk synpunkt hör förstås DiVA och SVEP till kategorin tänkbara 

samarbetspartners. 

 

6.5.4. NDLTD 
 
Tech Graduate School, Library and Computing Center  i USA fick 1996 finansiering från 

Southeastern Universities Research Association (SURA), vilket innebar att institutioner i 

sydöstra USA fick en bra möjlighet att skapa och dela med sig av elektroniska avhandlingar. 

För att utöka detta på nationell nivå föreslog Virginia Tech en större satsning för att förbättra 

undervisningen för högre akademisk examen genom ett National Digital Library of Theses 

and Dissertations. För att åstadkomma detta fick man finansiering från U.S. Department of 

Education (FIPSE). När det sedermera inleddes ett internationellt samarbete byttes namnet till 

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).109  

 

NDLTD har för närvarande 200 medlemmar (10 nov 2003), där 174 är universitet och 26 är 

institutioner. Uppsala och Lunds universitet är en av dessa medlemmar.110 

                                                 
107 FIGARO : About us.  
108 Ibid. 
109 Edward A. Fox, Gail McMillan och John Eaton, The Evolving Genre of Electronic Theses and Dissertations 
(1998). 
[http:// www.ndltd.org/pubs/Genre.htm#NDLTD] (Länken kontrollerad 2004-02-22). 
110 NDLTD Official Members. 
[http://tennessee.cc.vt.edu/~lming/cgi-bin/ODL/nm-ui/members/index.htm] (Länken kontrollerad 2004-02-22). 
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NDLTD fokuserar på att vara ett stöd till bibliotek, universitet, fakulteter och forskarstudenter 

med författandet, indexeringen, arkiveringen, spridningen och informationsåtervinningen av 

elektroniska avhandlingar världen över. De vill även förbättra undervisningen genom att de 

hjälper studenter att skapa elektroniska dokument och använda digitala bibliotek. Man 

uppmuntrar och stödjer även universitet till att släppa sina informationsresurser och att 

utveckla sin teknologi, när det gäller digitala bibliotek. Detta gör man genom att dela med sig 

av verktyg, teknologi, erfarenhet och kunskap.111 

 

SPARC, PLoS, FIGARO och NDLTD kan man säga jobbar på liknande sätt och har likartade 

syften som projekten DiVA och SVEP, d.v.s. att verka för att vetenskapssamhället ska 

erbjudas kostnadsmässig teknik och därmed bidra till fri spridning av vetenskaplig 

information. Dessa internationella och svenska projekt kan därför lära mycket av varandra och 

utbyta både positiva och negativa erfarenheter, vilket innebär att projekten kan nå sina mål 

snabbare. Projekten kan i och med detta samarbete utveckla den elektroniska publiceringen på 

ett mer effektivt sätt än var för sig. Denna gynnsamma utveckling smittar sedan i sin tur av sig 

på forskningsbiblioteken och vetenskapssamhället. 

 

7. DISKUSSION 
 

I och med att utvecklingen av den elektroniska publiceringen har ett sådant snabbt förlopp 

måste man ha expertis som sköter spakarna. För att kartlägga denna expertis använder jag mig 

av artiklar, rapporter och webbsidor för att göra en kartläggning av de projekt för elektronisk 

publicering, där forskningsbiblioteken är inblandade. De olika projekten är av regional, 

nationell och internationell karaktär. I detta ingår att förstå drivkrafterna bakom den 

elektroniska publiceringens utveckling.  

 

När det gäller drivkrafterna kan kanske Mertons normer, Kommunism, Universialism, 

Oegennytta och Organiserad skepticism, vara en drivkraft bakom utvecklingen av alternativa 

publiceringsformer. Det finns dock även antydningar till ett ifrågasättande av detta. Studien 

ger en fingervisning om att det visserligen ligger en värdemässig grund bakom, men den 

verkar snarare hänga samman med forskares oro för det okända. Mertons utopiska bild av 

                                                 
111 About ETD (2003). 
[http://www.hu-berlin.de/etd2003/location/about_etd.html] (Länken kontrollerad 2004-02-22).  
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vetenskapssamhället och vad som styr den vetenskapliga kommunikationen kan i så fall 

ställas under debatt.  

 

Manuel Castells poängterar att organisatoriska, teknologiska och ekonomiska faktorer ligger 

bakom skapandet av nya mer effektiva informationstekniker. Av dessa drivkrafter får man 

säga att den ekonomiska drivkraften är den starkaste, i och med de kommersiella förlagens 

dominerande ställning på tidskriftsmarknaden. Sverige är ett tydligt exempel på att det är 

forskningsbiblioteken som är pådrivande i utvecklingen av alternativa publiceringssystem, 

eftersom det är de som ser och påverkas av de höga kostnaderna på elektronisk vetenskaplig 

information. Intervjun med Mats Almkvist gällande DiVA-projektet bekräftar detta.  

 

Studien visar vidare att de olika projekten av regional, nationell och internationell karaktär 

växer fram och samverkar med hjälp av informationsteknologi och en globaliseringsprocess. 

Därmed antar informationssamhället mer och mer formen av ett nätverkssamhälle, något som 

Castells poängterar. Förutsättningen för en gynnsam utveckling är dock att organisationer 

(som forskningsbiblioteken) på regional nivå har en välutvecklad ekonomi och struktur, 

eftersom dessa organisationer är grundstenarna som bygger upp helheten. Annars fungerar 

inte den vetenskapliga kommunikationen och uppbyggandet av nätverkssamhället på ett 

optimalt sätt. 

 

På regional nivå kan man se att UmUB:s anslutning till DiVA-projektet och inblandning i den 

digitala publiceringsverksamheten, visar att Umeå är en av dem som verkligen ligger i 

frontlinjen på området digital publicering. Detta är förstås ingen slump, eftersom UmUB 

tidigt var aktiva och sökte efter ett bra system och gick sedan som ett av de första 

forskningsbiblioteken med i DiVA-projektet. Därför har UmUB kommit att ingå i ett väl 

genomtänkt och välfungerande system, som på kort tid gjort det möjligt för 

forskningsbiblioteken att samarbeta i sin nya förläggarroll. UmUB har också löst den viktiga 

ekonomiska frågan för att finansiera den elektroniska publiceringen. I och med detta utgör 

UmUB en viktig pusselbit i nätverksutvecklingen. 

 

DiVA-projektets arbete får verkligen många positiva följder. Man tänker t.ex. utveckla 

systemet, för att även kunna lägga in andra publikationstyper. Detta kräver dock att man 

utvecklar systemet i etapper, eftersom vissa publikationstyper kräver mera anpassning för att 

kunna läggas in i arkivet. Hit hör t.ex. tidskrifter och böcker. När väl systemet är utbyggt, 
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kommer man att kunna gå till ett ställe för att hämta all vetenskaplig information som 

produceras ute vid de deltagande lärosätena. När alla lärosäten i Sverige fått hjälp av SVEP-

projektet med utvecklingen av resurssnåla tekniska lösningar och att bestämma sig för vilket 

publiceringssystem de vill använda, kan det med hjälp av främst OAI:s teknologi utvecklas ett 

svenskt nätverk för all vetenskaplig information med förgreningar till resten av 

vetenskapssamhället. 

 

Förgreningarna ut till övriga forskarvärlden underlättas av internationella projekt som 

SPARC, PLoS, FIGARO och NDLTD. De jobbar också med att inrikta sina krafter på att 

vetenskapssamhället ska erbjudas kostnadsmässiga alternativ för elektronisk publicering och 

därmed bidra till fri spridning av vetenskaplig information. Därför är dessa oerhört viktiga i 

arbetet med att bygga upp ett internationellt nätverk.   

 

När det gäller situationen för forskningsbiblioteken och för bibliotekarier i Sverige har det 

också blivit helt andra förutsättningar, när DiVA-projektets samarbete med KB gällande 

katalogisering har inletts. Automatiseringen av författarnas metadata till MARC-format och 

överföringen till LIBRIS kommer förstås att spara mycket tid och därför pengar för 

biblioteken, i och med att de efter processen lätt kan ta tillbaka informationen från LIBRIS in 

i bibliotekets lokala databas. Tid är som bekant pengar. Biblioteken kan sedan lägga dessa 

pengar på annan verksamhet, t.ex. att lägga resurserna på utvecklingen av den digitala 

publiceringsverksamheten.  

 

Man kan följaktligen lägga de sparade pengarna på att starta nya projekt inom elektronisk 

publicering. Något forskningsbiblioteken kan göra i sin nya roll som förläggare är att göra det 

möjligt för dem och vetenskapssamhället att ta upp kampen med de kommersiella förlagens 

höga priser på elektroniskt producerade tidskrifter, precis som de internationella initiativen 

SPARC och PLoS gör. Det nya projektet Tidskrifter elektroniskt! Bibliotek som stöd i 

publicering är ett sådant utvecklingsprojekt, som förhoppningsvis kommer att leda till ett 

uppsving för tidskrifterna från de lärda sällskapen. Fallet är att dessa tidskrifter sakta men 

säkert blivit mer och mer utkonkurrerade av de kommersiella motsvarigheterna från och med 

mitten av det förra århundradet. Uppsvinget kan förstås ske om projektet blir lyckat och att 

vetenskapssamhället får upp ögonen för tidskrifterna och därmed ökar deras status. Både 

forskarna och de lärda sällskapen kommer därför att tjäna på det.  
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Jag tycker även att man kan påstå att det ovan nämnda projektet kan hjälpa 

forskningsbiblioteken. Biblioteken har med sin erfarenhet av elektronisk publicering av 

tidskrifter tänkt assistera lärda sällskap eller lärosäten i enklare och billigare sätt att publicera. 

Om projektet blir en succé kommer forskningsbiblioteken att kunna spara in mycket pengar 

från tidskriftsbudgeten, som för närvarande är alldeles för stor. De kan ta in fler av de lärda 

sällskapens e-tidskrifter i sortimentet, som möjligen i slutändan kan komma att ersätta en del 

av de kommersiella e-tidskrifterna. Följden kan kanske bli att de kan stärka sin roll i sitt 

förhållande till de kommersiella förlagen och kanske få ner priserna på de e-tidskrifter de 

prenumererar på. Därmed får de ännu mer pengar över som de kan lägga på viktigare saker än 

dyra e-tidskrifter. Därför kan man nog med stor säkerhet säga att för forskningsbiblioteken 

och vetenskapssamhället är den digitala publiceringens snabba utveckling bara av godo.  

 

Resonemangen ovan visar att den ekonomiska drivkraften, som enligt Castells teori är en 

viktig faktor, verkar vara den allra starkaste av drivkrafterna bakom utvecklingen av 

alternativa publiceringssystem ur forskningsbibliotekens synvinkel. Orsaken är att 

forskningsbiblioteken har mycket att vinna ekonomiskt genom denna utveckling och är därför 

mycket aktiva i utvecklingsarbetet. 

 

I ett framtidsscenario kan man hoppas på att alla arkiv med vetenskaplig information blir 

öppna arkiv, företrädesvis med Open Archives Initiatives teknik implementerad. Då kan vi se 

framför oss ett scenario där det blir en fri tillgång till allt material som vetenskapssamhället 

producerar, för alla i hela världen som har tillgång till Internet. Det betyder att även tredje 

världen ska vara en del av detta. Min mening är att en förutsättning för detta är att de 

kommersiella krafterna drar sitt strå till stacken och delar med sig av sina enorma vinster, för 

att bekosta utbyggnaden. Det är inte mer än rätt, tycker jag, i och med att Internet ändå är ett 

billigt sätt att öka tillgängligheten på vetenskaplig information.  
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