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Förutsättningarna 
Vitterhetsakademiens bibliotek på Riksantikvarieämbetet är både ett myndighetsbibliotek och ett offentligt bibliotek. De 

flesta låntagarna tillhör inte myndigheten. Som specialbibliotek har vi inte så många paketprenumerationer utan köper de 

flesta elektroniska tidskrifterna styckevis. 

 

Problemet 
Biblioteket hade inte möjlighet att tillhandahålla elektroniskt material utanför bibliotekets lokaler. Detta hindrade såväl 

tillgång för användarna som en övergång och utveckling av det elektroniska förvärvet. 

 

Hinder på vägen 

 Förlagens prenumerationsmodeller som bygger på antalet användare inom organisationen. 

 Avsaknad av en IT-lösning som kunde göra det möjligt för bibliotekets externa låntagare att identifiera sig hos 

förlagen med Riksantikvarieämbetets IP-adresser. 

 

Så här gjorde vi 

 Vi skrev till förlagen och förklarade att vi ville ge alla med lånekort och som aktivt önskade access till e-tidskrifterna 

möjlighet att läsa e-tidskrifterna biblioteket prenumererade på. Vi redogjorde för antalet låntagare och angav ett 

ungefärligt antal låntagare som ville ha tillgång till e-tidskrifterna under det kommande året. 

 Vi diskuterade med IT hur IP-autentiseringen skulle kunna fungera.  

 

Resultatet 

 I stort sett alla förlag svarade positivt. De förlag som inte tillät att vi gav access till låntagare utanför organisationen 

eller som inte svarade på vårt brev har vi endast tryckta tidskrifter ifrån. Biblioteket erbjuder nu alla låntagare access 

till närmare 100 elektroniska tidskrifter (tidigare ca 20 stycken).  

 Vi har köpt/prenumererar på en EZ-proxy. Alla nya låntagare informeras om att de kan få tillgång till bibliotekets 

elektroniska tidskrifter. Cirka 700 personer, en tredjedel av låntagarna, finns i dag inlagda i proxyn, 

 

Det svåraste i processen 

 Att få breven som skickades till förlagen att hamna hos rätt person som kunde svara på förfrågan. 

 Att få IT inom myndigheten att förstå vårt behov och att prioritera det. 

 

Framtiden 

 Den största utmaningen vi har framför oss är att få de som kan tänkas ha nytta av tjänsten att upptäcka och använda 

den. 

 Byte av IP-autentiseringen (EZ-proxyn) mot en Single Sign on-tjänst (OpenAthens).  
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