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KEMI på NÄTET 
 

- Hur kan kemisterna på Chalmers och GU nå ut effektivare till omvärlden via nätet med 
information, avhandlingar, examensarbeten, rapporter och artiklar? 
- Vad vill näringsliv, journalister, gymnasielärare och allmänhet kunna få upp fritt på 
datorskärmen och hur bör det vara utformat och sökbart? 
 
Dessa frågor belyses kort av flera presentatörer med olika bakgrund och sedan följer 
diskussion med en panel om möjligheter och begränsningar. 
 
 
18.00  Korta presentationer av arrangörer och inbjudna gäster 

Avhandlingar på nätet. Kemi GU och GUP. 

Examensarbeten på nätet. KB Chalmers. 

Video. Kemiåret på YouTube. 

Facebook och sociala medier. Life Science på Twitter. 

Publikationer från KB. Fria fulltexter via CPL enligt Chalmers policy.  

Vad vill gymnasister få upp på skärmen om kemi? 
Vad vill yrkesverksamma kemister kunna få upp? 
Vad vill journalister kunna hitta på skärmen? 
 
19.00 Öppen paneldiskussion med moderator, inlägg och frågor  
Vad kan och bör Kemi GU och KB Chalmers göra bättre tillgängligt på nätet? 
Mer kemirelaterad populärvetenskap på nätet? 
Nätpublicering av äldre publikationer via skanning? 
Möjligheter med och utveckling av parallellpublicering? 
Originalpublicering av rapporter och artiklar på nätet via Chalmers och GU? 
Parallell nätpublicering på svenska och engelska av allmänintressanta artiklar? 
Länkar vid nätpublicering i stället för gammaldags referenser?  
Öppna system för granskning vid nätpublicering? 
Öppen redovisning av intressentkopplingar vid nätpublicering? 
 
 
Kretsens styrelse hälsar alla hjärtligt välkomna!  

http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/9528/browse?type=dateissued�
http://www.che.gu.se/forskning/�
http://www.ub.gu.se/publicera/publikationsbas/�
http://publications.lib.chalmers.se/cpl/search/advanced/index.xsql?start=0&doSearch=true&query=&qe_person=&qe_title=&qe_series=&qe_department=kemi-+och+bioteknik&qe_pubyear_min=&qe_pubyear_max=&qe_category_path=&qe_pubtype_dcname=Text.Thesis.Masters.H2&qe_�
http://www.chalmers.se/chem/SV/aktuellt�
http://www.google.se/search?q=kemi%C3%A5ret+YouTube&hl=sv&rlz=1G1GGLQ_SVSE321&prmd=ivns&source=univ&tbm=vid&tbo=u&ei=WiWkTtTyGMWg4gSo4YXFBA&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBcQqwQwAA�
http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/lifescience/Pages/default.aspx�
http://publications.lib.chalmers.se/cpl/rweb/index.xsql?departmentID=369�
http://publications.lib.chalmers.se/cpl/about/�
http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/verksamhetsdokument/Sidor/open-access-policy.aspx�


Kort referat av seminariet            Introducerande Krönika i Kemivärlden: 
Göran Petersson            Nätet revolutionerar vetenskaplig publicering 
 
 
 
 

Kemi på Nätet 
Kemihuset, Chalmers 2011-11-24 

 
Seminariets15-20 deltagare samlades i biblioteket, Kemi GU entréplanet, som 
erbjöd en diskussionsvänlig och trivsam miljö. 
 
Korta presentationer(kl 18-19): Kretsens ordförande Göran Svensson med viss erfarenhet av 
IT på Chalmers introducerade.  
Caroline Jonsson från miljönanokemi visade hur Kemi GU presenteras på nätet (även via nya 
medier som Twitter) och hur avhandlingar alltmer läggs ut lättillgängligt. 
Göran Petersson visade hur Kemi- och Bioteknik, Chalmers tonar fram på nätet och hur 
examensarbeten nu läggs ut som fulltexter. 
Louise Tottie från kretsens styrelse belyste aspekter på informationssökning av särskild 
betydelse för en patentbyrå. 
Christopher Jonsson från Ragn-Sells belyste hur ett miljöinriktat företag arbetar och vilken 
betydelse fritt publicerat material på nätet då har. 
Viktor Ekermo, ETC Nol, framhöll värdet för små företag av fri tillgång på nätet till alla slag 
av publikationer från examensarbeten till djupvetenskap. 
 
Diskussion (kl 19-20): Övriga deltagare gav från sina respektive utgångspunkter synpunkter 
och önskemål på hur kemi bör göras tillgänglig på nätet. Bland representerade kompetenser 
märktes forskare, lärare, Borås Energi och stora företag som SKF och AstraZeneca. 
 
 
 
Slutsatser och önskemål 
 
Centralt är informativa och uppdaterade presentationer av forskargrupper så att 
det blir lättare att överblicka vad som pågår och att etablera kontakter med rätt 
forskare.  
 
Särskilt efterfrågad från omvärlden är fri tillgång på nätet till publikationer. Det 
gäller inte bara parallellpublicerade vetenskapliga artiklar utan också rapporter, 
avhandlingar, examensarbeten och populärvetenskap som ger önskad överblick. 
Det man inte får upp fritt på skärmen väljs oftast bort. 
  
En viktig fråga är också att det som nätpubliceras verkligen anpassas för läsaren 
på nätet. Upplägg och samarbeten som är svåra att förstå utifrån måste förklaras. 
Sökbarhet, länkar, titelsidors utformning och kontaktuppgifter måste prioriteras.  

http://kemivarldenbiotech.se/iuware.aspx?pageid=1201&ssoid=146730�

