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Universitetsbibliotekarien har ordet

ATT VRIDA PÅ KALEJDOSKOPET!
Lunds universitets biblioteks (LUB) verksamhet är stor och mångfacetterad, och att beskriva den i 
en verksamhetsberättelse är som att titta länge och djupt i ett kalejdoskop. Wikipedia definierar 
ett kalejdoskop som ”en tub försedd med speglar som reflekterar föremål, till exempel färgade 
glasbitar eller pärlor, som lagts i röret, i symmetriska kombinationer. När man roterar på tuben formar 
föremålen nya spännande mönster”. Pärlorna i nätverket Lunds universitets bibliotek är 26 högt 
specialiserade bibliotek med tillsammans mer än 200 medarbetare. 2014 vred vi i flera bemärkelser 
på tuben och nya spännande mönster formades. 

2014 var första året med en ny strategisk plan för LUB. Nätverket fick dessutom en ny arbetsstruktur 
med LUB:s ledningsgrupp, strategiska grupper och professionella medarbetarnätverk som hörnstenar.

Antalet bibliotek reducerades under året. Fem bibliotek under HT-fakulteterna flyttade ihop i det nya 
LUX-huset. Att antalet fysiska bibliotek minskar är inte uppseendeväckande när mycket nås digitalt 
överallt. Men behovet av välutbildad, kompetent bibliotekspersonal minskar inte, tvärtom. I en tid 
då mängden tillgänglig information aldrig har varit större är det av yttersta vikt att ha tillgång till 
kvalificerad bibliotekspersonal och att biblioteket tillhandhåller adekvata verktyg till informations- 
och litteraturförsörjning för forsknings- och utbildningsprocesser. Även informationens korrekta 
uppmärkning är av yttersta vikt för att användarna ska kunna hitta rätt. 

Allt detta kan biblioteken och det är glädjande att universitetets studenter och anställda tycker att 
LUB ger god service och personalen ett bra bemötande. Detta fick vi bekräftat i biblioteksenkäten 
som gick ut till samtliga anställda och studenter hösten 2014. Under 2015 bearbetar vi resultaten 
och vi tackar för de många goda idéer, synpunkter och kommentarer som har kommit in. Vi ska göra 
vårt bästa för att även i fortsättningen leva upp till förväntningarna. 

Söksystemet till de digitala resurserna fick inte lika bra betyg. Detta är självklart inte tillfredsstäl-
lande, även om det är ett allmänt känt problem i branschen att det inte finns system som klarar av 
alla behov. Snart kommer vi att påbörja arbetet med att staka ut kursen för de kommande åren. 
Vilka är behoven? Och vad finns det för möjliga lösningar? Många andra stora universitetsbibliotek 
är i samma sits, vi hjälps åt och delar vår kunskap sinsemellan.

Tack vara finansiering från Riksbankens Jubileumsfond fick vi under året möjlighet att arbeta med 
ett av de potentiellt stora tillväxtområdena inom universitetet, nämligen forskningsdata. Ett uni-
versitet med så många forskningsprojekt som Lund genererar en oerhörd mängd av alla typer av 
data. Många forskningsfinansiärer ställer i allt större omfattning krav på att man, för att få medel 
till forskning, ska tillgängliggöra och bevara sina forskningsdata. Hantering av data förstått som 
registrering, märkning, tillgängliggörande och bevarande har alltid varit bibliotekens kärnuppgift. 
Nutidens guld är alltså data. Den som äger, behärskar och tillgängliggör sina data har ett försprång. 
Här har vi något att bidra med till att universitetet lyckas. Vi kommer under 2015 och åren därpå 
fortsätta arbetet med detta.

När detta skrivs är 2015 nyligen påbörjat. Under året kommer vi att fortsätta vrida på kalejdosko-
pet och upptäcka nya spännande mönster som förhoppningsvis kan bidra till att Lunds universitet 
uppfyller sina strategiska mål.

Jette Guldborg Petersen
Universitetsbibliotekarie



1. Inledning

I detta kapitel introducerar vi verksamhetsberättelsen. Vi beskriver utvecklingen inom 
biblioteksorganisationen under året och hur biblioteksstyrelsen och ledningsgruppen 
fungerar. Vi berättar också om intressanta och viktiga händelser som skett inom biblio-
teksnätverket under 2014. 

1.1 BIBLIOTEKSORGANISATIONEN
Året har inneburit många och stora förändringar, såväl på 

organisatorisk som mer praktisk nivå. Samtidigt som en ny 

strategisk plan och en ny arbetsstruktur tagits i bruk, och 

samtidigt som lokalmässiga förändringar har involverat flera 

bibliotek, har biblioteksnätverkets drygt 200 medarbetare 

arbetat hårt och engagerat för att ge ett högkvalitativt stöd 

till universitetets alla studenter, lärare och forskare.

Biblioteksnätverket Lunds universitets bibliotek bestod under 

2014 av Universitetsbiblioteket (UB), åtta fakultetsbibliotek 

och tre bibliotek som ligger utanför fakultetsorganisationen.

Under sommaren flyttade Arkeologiska, CTR-, Filosofiska, 

Historiska och Wrangelbiblioteket ihop på det nya LUX-bibli-

oteket. Det innebär att HT-biblioteken nu i huvudsak har sin 

verksamhet i två bibliotek, LUX och SOL. I och med samman-

slagningen av HT-biblioteken har antalet serviceställen inom 

biblioteksnätverket reducerats, från 31 under 2013 till 26. 
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De tre bibliotek som ligger utanför fakultetsorganisationen 

har i samband med översyn av universitetets arbetsordning 

anhållit om att ingå i LUB-nätverket via samverkan med 

Universitetsbiblioteket (UB). Asienbiblioteket, Internationella 

miljöinstitutets bibliotek och Raoul Wallenberginstitutets 

bibliotek har kommit överens om att UB representerar dessa 

bibliotek i Biblioteksstyrelsen och LUB:s ledningsgrupp. Bib-

lioteksstyrelsen beslöt i december att på grundval av överens-

kommelserna rekommendera att biblioteken ska ingå i LUB. 

Det är Rektor som fattar beslut om vilka enheter som ingår i 

Lunds universitets bibliotek.

I början av året fastställdes en ny arbetsstruktur. Detta inne-

bar att ett stort antal arbets-, funktions- och referensgrupper 

som engagerat nätverkets medarbetare avslutades och andra, 

nya grupper tog vid. Den nya arbetsstrukturen är målrelaterad 

och verksamhetens olika grupper såväl som nivåer har tydliga 

ansvarsområden och mandat. Besluts- och kommunikations-

vägar liksom strukturer för att ta tillvara kunskap, initiativ 

och idéer är också definierade. För varje forum är det fastlagt 

vilka som är dess medlemmar, hur de utses och hur långa 

mandatperioderna är. 

Det tidigare biblioteksrådet benämns nu LUB:s ledningsgrupp. 

Gruppen är rådgivande till universitetsbibliotekarien. Till led-

ningsgruppen knyts två permanenta arbetsgrupper, den ena 

ansvarar för den gemensamma kompetensutvecklingen för 

biblioteksnätverket, den andra ansvarar för kommunikation 

från ledningsgruppen samt underhåll av det gemensamma 

intranätet och nätverkets webbplats. 

Tre grupper bevakar det strategiska arbetet inom sina respek-

tive fokusområden, som alla är kopplade till den nya strate-

giska planens mål (se nedan); det är strategigrupperna för 

forsknings- och forskningsprocesser, media och system samt 

pedagogik, service och miljö (mål 1-3). Grupperna förbereder, 

avrapporterar och lyfter strategiska diskussioner och förslag 

för hantering och beslut i ledningsgruppen. Dessa grupper 

har möjlighet att tillsätta tidsbegränsade arbetsgrupper med 

givna uppdrag. Till strategigruppen för media och system 

knyts dessutom en permanent arbetsgrupp som sköter det 

löpande arbetet med tester och utvärdering av e-resurser 

samt förvärv och uppsägning av e-resurser. Ledningsgruppen 

själv bevakar de strategiska målen 4 och 5.

Dessutom har det skapats ett antal s.k. professionella medar-

betarnätverk, vilka ger nätverkets medarbetare möjlighet till 

erfarenhetsutbyte genom att fokusera på specifika arbets-

processer. Kontakt hålls genom maillistor och flera av listorna 

innehåller redan ett 50-tal medarbetare.

BIBLIOTEKSSTYRELSEN
Styrelsen för Lunds universitets bibliotek (LUB) leder biblio-

teksverksamheten och dess utveckling vid Lunds universitet. 

Styrelsen fungerar även som styrelse för Universitetsbiblio-

teket (UB).

Biblioteksstyrelsen beslutar i frågor som gäller den sam-

lade biblioteksverksamhetens inriktning. Detta innebär att 

den bland annat fastställer biblioteksnätverkets strategiska 

plan. Styrelsen ansvarar för kvalitetsutveckling i den samlade 

biblioteksverksamheten, beslutar om riktlinjer för den infor-

mationsförsörjning som ligger inom bibliotekens verksamhet 

och om övergripande regler för den service biblioteken ger 

studenter och anställda. Styrelsen samverkar också med an-

dra universitetsgemensamma organ. Biblioteksstyrelsen tar 

även beslut om Universitetsbibliotekets budget efter underlag 

från universitetsbibliotekarien.

Rektor utser biblioteksstyrelsens ordförande och tre externa 

ledamöter. De externa ledamöterna föreslås av LUB. Styrelsen 

för respektive fakultet utser en representant. Lunds universi-

tets studentkårer (LUS) utser studentrepresentanter. 

Ledamöterna, vars mandatperioder gick ut i och med ut-

gången av 2014, har under året varit följande:

Ordförande 
• Eva Wiberg, prorektor

Ledamöter utsedda av fakulteterna
• Björn Bergenståhl, professor, Lunds tekniska högskola

• Gudrun Edgren, professor, Medicinska fakulteten

• Ole Elgström, professor, Samhällsvetenskapliga fakulteten

• Fredrik Lindström, professor, Humanistiska och teologiska 

fakulteterna 

• Carl Hampus Lyttkens, professor, Ekonomihögskolan

• Jan-Åke Nilsson, professor, Naturvetenskapliga fakulteten

• Vilhelm Persson, prefekt, Juridiska fakulteten

• Staffan Storm, prodekan, Konstnärliga fakulteterna

Externa ledamöter
• Elisabeth Aldstedt, områdeschef, Stockholms stadsbib-

liotek

• Agneta Olsson, överbibliotekarie em., Göteborgs univer-

sitet 

• Louise Limberg, professor em., Högskolan i Borås

Studentrepresentanter 
• Angelica Kauntz

• Jens Nockert

• Anders Törnkvist

Sekreterare 
• Gertrud Berger, Universitetsbiblioteket

Facklig företrädare med yttranderätt
• Marie Hoen, SACO
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LUB:S LEDNINGSGRUPP
Ledningsgruppen för biblioteksnätverket består av universi-

tetsbibliotekarien (ordförande), de åtta fakultetsbiblioteka-

rierna och en representant för UB (ställföreträdande univer-

sitetsbibliotekarie). Två medarbetare från UB:s avdelning för 

samverkan adjungeras (sammankallande och sekreterare). 

Gruppens uppgifter är att förbereda strategiska ärenden inför 

biblioteksstyrelsen och att vara rådgivande till universitets-

bibliotekarien. Gruppen sammanträder en gång i månaden 

och en beredningsgrupp förbereder och följer upp mötena.

Ledamöter under 2014:
• Jette Guldborg Petersen, Universitetsbibliotekarie (ord-

förande) 

• Catarina Carlsson, J

• Colm Doyle, M

• Kristina Holmin, N

• Viktoria Hörnlund, HT

• Karin Jönsson, S

• Kristian Knutsson, UB (t.o.m. oktober)

• Lena Landgren, UB (anteckningar fr.o.m. november)

• Åse Lugnér, K

• Eva Nylander, UB

• Claes Olsson, EHL

• Åsa Sellgren, LTH

• Tore Torngren, UB (anteckningar t.o.m. oktober)

1.2 STRATEGISK PLAN 2014-2016
2014 såg en ny strategisk plan för biblioteksnätverket dagens 

ljus. Den sträcker sig fram till och med 2016 och anger rikt-

ningen för gemensamma aktiviteter och beslut som vi kom-

mer att ta de kommande åren. Utgångspunkten är Lunds 

universitets strategiska plan och universitetets grundläggande 

värderingar. Planen representerar både kontinuitet och förny-

else. Den tillför nya dimensioner som möter de utmaningar 

vi står inför.

Den strategiska planen fastställer att Lunds universitets bib-

liotek ska

• erbjuda professionell och inspirerande tillgång till infor-

mation och informationstjänster 

• bidra aktivt till forskarnas forsknings- och publicerings-

processer

• bidra aktivt till studenternas lärprocesser och de fysiska 

och virtuella lärandemiljöerna

• delta aktivt i strategiska diskussioner på universitetet 

• arbeta proaktivt med medarbetarskap, ledarskap och 

kompetensförsörjning.

Här följer några exempel på verksamheter, aktiviteter och 

projekt inom biblioteksnätverket under året utifrån den stra-

tegiska planens mål:

LUB ska erbjuda professionell och inspirerande 
tillgång till information och informationstjänster
Utgångspunkten för LUB-nätverkets verksamhet är studen-

tens, lärarens och forskarens behov. Vi vill erbjuda kvalifice-

rade och lättåtkomliga informationstjänster för forskning och 

utbildning. En större användarstudie av LUBsearch, bibliote-

kens gemensamma söktjänst för e-media och tryckt material, 

genomfördes därför under året med fokus på systemets an-

vändbarhet och användarnas nöjdhet. Undersökningen som 

bestod både av enkäter till studenter, lärare och forskare och 

observationsstudier, visar att användarna är generellt sett 

nöjda med systemet. Studien identifierade ett antal brister 

som rör gränssnittet och länkning till fulltexter och dessa 

kommer att åtgärdas för att förbättra användbarheten.

Informationsresurser och -tjänster som biblioteken tillhanda-

håller och tillgängliggör är alltmer digitala. Licensavtal för 

elektroniska resurser utgör en växande del av bibliotekens 

kostnader och kräver omfattande hantering. LUB har under 

året tagit fram en ny finansieringsmodell för e-media vid 

Lunds universitet. Modellen träder i kraft 2015 och bygger 

på att de centrala medlen för e-media fördelas rättvisare 

och enligt mer hållbara och transparenta principer. Den nya 

modellen blir ett viktigt verktyg för att garantera kontinuitet 

och kvalitet för de centrala elektroniska resurser som är en 

förutsättning för forskning och utbildning.

Processkontoret och LUB påbörjade under året uppdraget 

”Fördjupad analys av e-mediahanteringsprocesserna inom 

LUB”. Genom att ta fram processkartor för urval, inköp och 

tillgängliggörande av e-media är syftet bland annat att uppnå 

en effektivare hantering av e-media, hitta gemensamma ar-

betsrutiner för hela LUB-nätverket samt skapa förståelse och 

samsyn inom biblioteksnätverket för processen ”hantering 

av e-media”. 

LUB ska bidra aktivt till forskarnas forsknings- och 
publiceringsprocesser
LUB vill medverka till synliggörande, spridning, bevarande och 

utvärdering av den vetenskapliga produktionen vid universite-

tet. En del av detta berör den data som forskningen resulterar 

i. Med medel från Riksbankens Jubileumsfond ansvarade 

Universitetsbiblioteket under perioden april-december 2014 

för projektet Research Libraries and Research Data Manage-

ment within the Humanities and Social Sciences, om framtida 

hantering av forskningsdata med fokus på forskning i huma-

niora och samhällsvetenskap. Projektet, som genomfördes 

av en forskare från HT-området och en bibliotekarie från 

LTH, syftade till att ta fram förslag till organisation, infor-

mationsstruktur och kompetensutveckling inom biblioteken 

på området hantering av forskningsdata. Projektresultaten 

publiceras under 2015.

Medarbetare inom LUB arbetar också aktivt i projektet med 

att implementera det så kallade LUCRIS-systemet, ett Current 

Research Information system, vid Lunds universitet. Projektet 

syftar till att forskare vid universitetet i framtiden ska kunna 

samla inte bara sina forskningspublikationer utan även ak-

tiviteter, kontrakt, forskningsprojekt och grupper i ett enda 

system. LUB-medarbetare påbörjade under året arbetet med 

att aktivt testa och ge input under införandefasen. Även i 
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framtiden förväntas registrering av forskningspublikationer 

och parallellpublicering ligga på biblioteken. LUCRIS kommer 

att ha en gemensam driftsförvaltning där Lunds universitets-

bibliotek och Forskningsservice ingår. LUCRIS beräknas vara 

implementerat vid årsskiftet 2015/2016.

LUB ska bidra aktivt till studenternas lärprocesser och 
de fysiska och virtuella lärandemiljöerna
LUB-nätverket vill fortsätta att synliggöra biblioteket som en 

pedagogisk resurs. Under 2014 har två projekt kring olika 

aspekter av bibliotekens undervisning slutförts. Det s.k. Ge-

nomslagsprojektet påbörjades redan 2011 och har syftat till 

att undersöka vilket genomslag bibliotekens undervisning kan 

ha på studenters förmåga att söka, hantera och källkritiskt 

granska information. Genom att analysera resultat från fokus-

gruppsintervjuer med studenter och lärare som gjordes både 

2011 och 2014 i förhållande till en utvärderingsmodell och 

genomförda undervisningsaktiviteter har erfarenheter från 

och synpunkter på bibliotekens undervisning framkommit. 

Projektets slutrapport kommer att publiceras under 2015. 

Det andra projektet har handlat om att ta fram metoder och 

verktyg för utvärdering av undervisningen som bedrivs på 

biblioteken. Projektet, som skett i samarbete med Göteborgs 

universitetsbibliotek och en gymnasieskola i Mölnlycke, har 

testat ett urval av utvärderingsverktyg. Erfarenheterna från 

att ha testat verktygen resulterade i en Verktygslåda av olika 

metoder och verktyg som kan användas för att utvärdera 

undervisningsmoment inom informationskompetens.

För att kunna erbjuda professionell och inspirerande tillgång 

till informationstjänster och stöd till forskarnas publicerings- 

och studenternas lärprocesser måste biblioteken löpande 

utvärdera sin verksamhet. Under hösten inbjöds därför alla 

studenter, lärare, forskare och övriga anställda vid universite-

tet att besvara en enkät med frågor om bibliotekens service. 

Frågorna handlade om tillgången till information, studiemil-

jöer, personalens bemötande och bibliotekens undervisning. 

Knappt 4 000 svar kom in. Bland svaren framkom mycket 

tydligt att studenterna önskar utökade öppettider, fler tysta 

läsplatser och fler utrymmen för gruppstudier. Dessa och 

många andra synpunkter kommer att utgöra ett viktigt un-

derlag för planeringen av bibliotekens framtida service.

LUB ska delta aktivt i strategiska diskussioner på 
universitetet
Biblioteksnätverkets medarbetare deltar i olika sammanhang 

och i olika organ på universitetsnivå. Universitetsbiblioteka-

rien har en plats i rektors ledningsråd, och på vissa fakulteter 

är biblioteksverksamheten representerad i lokala strategiska 

organ. 

Under året har biblioteken varit involverade i planeringen av 

de MOOC-kurser som Lunds universitet ska genomföra under 

2015. Nätverket har bidragit med såväl stöd i upphovsrättsliga 

frågor som undervisning. Även i andra sammanhang, i till 

exempel universitetets samarbetsnätverk kring kommunika-

tion (SamKom) och IT (SamIT), är biblioteken representerade. 

LUB ska arbeta proaktivt med medarbetarskap, 
ledarskap och kompetensförsörjning
I början av året publicerades slutrapporten för det s.k. Bemö-

tandeprojektet som genomfördes inom hela biblioteksnätver-

ket under 2013. Syftet med projektet har bland annat varit 

att synliggöra och öka medvetenheten om bemötande och 

att skapa en strategi inför hur vi i framtiden ska arbeta vidare 

inom området. Bemötande, som är en kärnkompetens inom 

bibliotekarieprofessionen, är ofta i fokus för den löpande 

kompetensutvecklingen inom LUB-nätverket.

Sedan hösten ingår LUB:s interna kompetensutbildnings-

program i universitetets gemensamma kompetensportal. 

Syftet är att utnyttja portalens alla möjligheter men även 

att synliggöra den omfattande kompetensutveckling som 

biblioteksnätverket erbjuder och locka till deltagande över 

verksamhetsgränserna. 
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2. Universitetsbiblioteket

I detta kapitel presenterar vi Universitetsbiblioteket. Vi beskriver hur organisationen och 
dess verksamhet fungerar och berättar om intressanta händelser under året. 

Universitetsbiblioteket (UB) är ett offentligt forskningsbiblio-

tek och öppet för alla kategorier besökare. UB har uppdraget 

att bevara och låna ut det nationella reservexemplaret av allt 

svenskt tryck, att hantera handskrifter och specialsamlingar, 

att tillhandahålla en plattform för publikationsregistrering 

samt att vara ett gemensamt studiecentrum för hela univer-

sitetet. UB har även uppgiften att samordna de gemensamma 

resurserna, bland annat e-media, och aktiviteterna inom LUB. 

En mycket stor del av UB:s verksamhet präglas av löpande 

arbete med att fullfölja uppdraget. Nästan alla personella och 

ekonomiska resurser tas i anspråk till detta.  

UB genomgår dessa år en generationsväxling. Medelåldern 

sjunker, många har gått i pension och nya yngre medarbetare 

har tagit vid.

Kännetecknande för 2014 var att UB nu i mångt och mycket 

verkar ha landat i sin nya organisation. Detta har gett nya 

möjligheter till samarbetsprojekt på tvärs över UB:s avdel-

ningar. 

En virtuell informationstjänst, en SPOC (Single Point of Con-

tact), såg dagens ljus. Många tidigare helt separata kontakt-

vägar till biblioteket har nu samlats i en enda. Tjänsten har 

tagits väl emot av bibliotekets användare, som antingen får 

svar eller hjälp omedelbart eller direkt slussas vidare till en 

expert i frågan. 

Likaså har den löpande digitaliseringsverksamheten hittat 

sina former. Denna process berör UB:s alla avdelningar och 

kräver enastående samarbete för att lyckas. Även en löpande 

digitalisering av äldre tryck har påbörjats under året.

UB fick en helt ny webb som med användarens behov som 

högsta prioritet är en överskådlig och aptitretande ingång till 

bibliotekets tjänster och samlingar. 

Planen var att alla UB:s medarbetare under slutet av året 

skulle ha samlats under samma tak. På våningsplanet där 

vardagstrycket tidigare hade sin hemvist har nu inrättats 

kontorsarbetsplatser. Den fysiska samlokaliseringen fick dock 

skjutas upp till början av 2015 på grund av stora problem 

med att installera en sprinkleranläggning. Vårt tålamod sat-

tes på allvarligt prov i november och december med flera 

sprinklerläckor och cirka 65 hyllmeter (ca 1 300 band) med 

mer eller mindre vattenskadade böcker som akut fick place-

ras i frysboxar runtom i Lund för att senare tas om hand av 

konservatorer och bokbindare. 

Biblioteket har deltagit aktivt i universitetets arbete med att 

införskaffa ett forskningsinformationssystem, ett s.k. CRIS 

(Current Research Information System), och det är mycket 

glädjande att biblioteksmedarbetarnas kompetens kommer 

till användning i universitetsövergripande satsningar.

2.1 AVDELNINGEN FÖR FORSKNINGS- OCH 
STUDIESERVICE
Avdelningens uppdrag är att ansvara för de funktioner och 

miljöer där vi möter forskare, lärare, studenter och allmän-

het. Avdelningen har 20 medarbetare som arbetar inom tre 

verksamhetsområden:

• Vetenskaplig kommunikation

• Biblioteksservice

• Cirkulation

Verksamhetsområdet Vetenskaplig kommunikation
Verksamhetsområdet förmedlar information, undervisning 

och ger stöd på olika nivåer inom universitetet för frågor om 

open access (OA), e-publicering, publikationsanalys, biblio-

metri samt forskningsdata. 

Verksamhetsområdet har under 2014 avslutat tillgänglig-

görandet av sex vetenskapliga tidskrifter med redaktioner 

vid Lunds universitet, däribland Statsvetenskaplig tidskrift 

(1897-2007), Rig (1918-2008) och Arkiv för Nordisk Filologi 

(1882-2010). Dessa finns nu publikt tillgängliga via tidskrifts-

verktyget Open Journals System.

Under 2014 har verksamhetsområdet engagerat sig i upp-

handling och implementering av det centrala LUCRIS-syste-

met. Vi har bistått med projektledning och expertkunskaper 

inom kravspecificering samt samordnat översynen av hante-

ringen av vetenskapliga publikationer.

Under 2014 har Riksbankens Jubileumsfond finansierat pro-

jektet Research Libraries and Research Data Management 

within the Humanities and Social Sciences. Projektet syftade 

till att undersöka hur Lunds universitet på ett effektivt sätt 

kan hantera samhällets ökade krav på tillgängliggörande och 

organisering av forskningsdata.

DigiTrust var en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Pufendorf-

institutet som under 2014 studerade tillitsfrågor ur ett digitalt 

perspektiv och bland annat genomförde en stor enkätstudie 

om tillit i det digitala. Från verksamhetsområdet vetenskaplig 

kommunikation deltog Fredrik Åström i projektet.

Vi har under året märkt ett ökat intresse för våra tjänster 

inom det bibliometriska området. Vi har gjort analyser på 
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uppdrag från såväl enskilda forskare som institutioner liksom 

till fakulteter och till Lunds universitet centralt. 

Verksamhetsområdet Biblioteksservice
Verksamhetsområdet ansvarar för utvecklingsfrågor kring 

UB:s informationstjänst, publika studiemiljö och pedagogiska 

verksamhet. 

Under 2014 startade UB en virtuell informationstjänst som 

erbjuder studenter, forskare och andra användare att kon-

takta UB via chatt, e-post och telefon. Tjänsten hanterar 

dagligen en stor mängd frågor och har på kort tid blivit 

mycket uppskattad. Vi påbörjade också ett omfattande kom-

petensutvecklingsprogram för medarbetarna i UB:s informa-

tionstjänst. Syftet med programmet är att långsiktigt stärka 

kompetenserna och det omfattar referensarbete, teknik, 

omvärldsbevakning och bemötande. Programmet fortsätter 

under hela 2015.

Under 2014 avslutades projektet E-boken som pedagogisk 

resurs i samarbete med CED och Samhällsvetenskapliga fa-

kultetens bibliotek. Projektet, som finansierades med EQ11-

medel, syftade till att utveckla stöd och verktyg för lärare att 

producera pedagogiskt material som e-bok. 

Under året inledde vi också en presentationsserie i den pu-

blika miljön, ”Forskare berättar.” Inbjudna forskare berättar 

kort om sina olika forskningsprojekt.

Verksamhetsområdet Cirkulation
Verksamhetsområdet ansvarar för UB:s lån och cirkulations-

hantering - framtagning och uppsättning av beställt och 

återlämnat material - med tillhörande depåverksamhet på 

Arkivcentrum Syd. Krav- och fakturahantering för försenat 

material som går till räkning hanteras också inom verksam-

hetsområdet. Vi arbetar även med fjärrlånehantering och 

ansvarar för samordning av LUB:s gemensamma fjärrlåne-

verksamhet i samarbete med HT-biblioteken. 

2.2 AVDELNINGEN FÖR IT OCH SUPPORT
Avdelningen för IT och support ansvarar för utveckling, drift, 

support och förvaltning av Universitetsbibliotekets system och 

digitala resurser.  Till avdelningen hör också all verksamhet 

som utförs av UB-Media, det vill säga reproduktion, kopie-

ring och digitalisering av Universitetsbibliotekets samlingar. 

Avdelningen har två verksamhetsområden:

• Support och service

• Drift och utveckling 

Under verksamhetsåret har avdelningen bestått av 14 med-

arbetare. 

Verksamhetsområdet Support och service
Universitetsbiblioteket är sedan länge en del av LDC:s EGA-

koncept och till den publika delen av biblioteket levererar LDC 

studentdatorer. Avtalet är en helhetslösning, vilket innebär att 

LDC levererar både hårdvara och mjukvara men också all sup-

port. LDC levererar också datorarbetsplatserna för studenter 

och andra användare i deras koncept ”studentdatorer”. Vi har 

ca 60 publika datorarbetsplatser på Universitetsbiblioteket.

Under verksamhetsåret har vi infört en ny lösning för betal-

ning av de utskrifter och den kopiering som användarna själva 

gör på våra multifunktionsskrivare. Lösningen är framtagen av 

LDC och vår nuvarande leverantör av kopiatorer och skrivare 

(Canon). 

För att får fart på den interna digitaliseringen av bibliotekets 

samlingar, främst av äldre material som används mycket och 

som bedömdes vara i sådant skick att det inte är lämpligt att 

låna ut, startade Universitetsbiblioteket en tvärgående digita-

liseringsverksamhet och tillsatte en digitaliseringssamordnare. 

Avdelningen IT och support ansvarar för flera olika moment i 

processen, bland annat bildfångst (scanning, fotografering), 

lagring och uppladdning av färdiga digitala produkter.

UB-Media utför också arbete över disk till Universitetsbiblio-

tekets användare. Under året har verksamheten vid UB-Media 

renodlats och en del tjänster som inte specifikt har att göra 

med reproducering av UB:s material har fasats ut. 

Verksamhetsområdet Drift och utveckling
Inom verksamhetsområdet Drift och Utveckling arbetar 

programmerare, bibliotekarier och IT-tekniker med våra ge-

mensamma system, däribland bibliotekssystemet Lovisa och 

publiceringssystemet LUP. 

Bibliotekssystemet driftas lokalt av LDC, utveckling av syste-

met görs av leverantören VTLS och lokalt på Universitetsbib-

lioteket arbetar ett team på tre personer med support och 

användarstöd. Ett stort arbete har under året gjorts på test 

och anpassning av ett nytt användargränssnitt. 

Lunds universitet (Forskningsservice) har under året ge-

nomfört en upphandling av ett system för forskningsinfor-

mation, CRIS (Current Research Information system), och 

Universitetsbiblioteket har blivit ombedda att ta rollen som 

IT-systemägare. 

Under året har verksamhetsområdet lagt mycket arbete på 

att drifta och underhålla ett helt nytt system, BasILL, som 

hanterar LUB:s alla in- och utgående fjärrlån. Systemet har 

kopplingar mot flera andra system, både egna (till exempel 

Lovisa) och andras (till exempel LIBRIS) och är på det viset 

relativt komplicerat och kräver gott samarbete med andra. 

Förutom nyutveckling av BasILL har avdelningen också arbetat 

med utveckling av existerande system, däribland LUP (Lund 

University Publications), LUBITO och Plictus. 

En del av avdelningens uppdrag är att driva och underhålla 

ett stort antal servrar. Lejonparten av servrarna finns i LDC:s 

serverhall. För en del av servrarna ansvarar LDC, för andra har 

vi eget ansvar.  Ett arbete som nu pågår inom avdelningen 

är en systemkartläggning och en inventering av servermiljön. 
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Målsättningen med det arbetet är att dokumentera och säkra 

upp servermiljön, använda existerande hårdvara effektivt och 

säkerställa backup av viktig data. Vidare har vi för avsikt att 

dokumentera processer där vi är beroende av data in i våra 

system men också processer där andra är beroende av data 

från oss för sina system. 

Avdelningen har samarbete både inom LUB och universite-

tet, bland annat har Universitetsbiblioteket en plats i SamIT 

och under verksamhetsåret har avdelningschefen för IT och 

support deltagit i SamIT-gruppens arbete. Vidare deltar med-

arbetare i arbetsgrupper på olika nivåer inom universitetet, 

däribland SamWebb.

2.3 AVDELNINGEN FÖR SAMLINGAR
Avdelningen ansvarar för uppbyggnad, förvaltning och till-

gängliggörande av fysiska och digitala samlingar. Den består 

av fyra verksamhetsområden: 

• Handskrifter och specialsamlingar

• Förvärv 

• Metadata och katalogisering 

• E-media 

Under 2014 hade avdelningen 47 medarbetare samt ett antal 

visstidsanställda och externt finansierade medarbetare.

Verksamhetsområdet Handskrifter och 
specialsamlingar
Verksamhetsområdet ansvarar för handskrifter, personarkiv, 

bildsamlingar och äldre tryck (-1800) samt för bokbinderi, 

bokvård och strategiska frågor kring digitaliseringsverksam-

heten. 

På handskriftsidan har förvärvet varit 94,5 hyllmeter, däri-

bland arkiven efter arkeologerna Mats och Brita Malmer, 

biblioteksmannen Bengt Hjelmqvist och zoologen Per Brinck. 

Specialläsesalen har haft 2 251 besökare under året och 5 043 

lokala lån (handskrifter, bilder och äldre tryck). Bokbinderi och 

bokvård har utfört 2 749 bokvårdande åtgärder (bindningar, 

lagningar, plastningar och tillverkning av kapslar).

Verksamhetsområdet har fortsatt digitaliseringen av Firma 

Kurt Hagbloms fotosamling och påbörjat en löpande digita-

lisering av äldre tryck och av arkiv. Totalt har vi publicerat ca 

19 000 dokumentsidor i LIBRIS och i UB:s bilddatabas under 

året. 

I samarbete med Uppsala UB, Linköpings stiftsbibliotek och 

Göteborgs UB har vi deltagit i utvecklingen av den gemen-

samma databasen Alvin, som man planerar att ta i drift under 

2015. Alvin utgör en gemensam teknisk plattform för såväl 

registrering av handskriftsmaterial som publicering av digita-

liserat material. 

Verksamhetsområdet Förvärv
Enligt pliktexemplarslagstiftningen för dokument ansvarar UB 

för det nationella reservexemplaret och ska ta emot, bevara 

och tillhandahålla det svenska trycket för samtid och framtid. 

Det gäller allt från monografier, tidskrifter, dagstidningar, 

kartor & sjökort till okatalogiserat tryck som till exempel 

affischer, årsredovisningar, förenings- och företagstryck, 

varukataloger och reklam. 

2014 tog UB emot 5 200 pliktförsändelser – totalt 660 m. För 

att nå leverantörer som inte skickat pliktleveranser skapades 

en ny funktion, årsförfrågningar, som under våren resulterade 

i 300 extra försändelser. Med anledning av ombyggnationer 

på UB har drygt en mil okatalogiserat tryck flyttats till en ny 

depå.

Tillsammans med Förvaltningen har området inlett ett arbete 

om hur lagen om pliktexemplar av elektroniskt material ska 

hanteras inom universitetet.

Verksamhetsområdet Metadata och katalogisering
Verksamhetsområdet ansvarar för katalogisering av tryckt 

och elektroniskt material. Den största delen av verksamheten 

omfattar katalogisering av det tryckta svenska pliktmateria-

let. Det totala antalet katalogposter för tryckt material under 

2014 var 32 078. 

För att öka sökbarheten av UB:s fysiska samlingar fortsatte 

även detta år retrokatalogisering av katalog 58, en kortka-

talog över UB:s samlingar 1958-1975, och katalogisering av 

UB:s Äldre Samling, d.v.s. böcker tryckta före år 1800. 

Under hösten 2014 startade ett pilotprojekt mellan UB och 

Medicinska fakultetens bibliotek som innebär att personal 

från verksamhetsområdet katalogiserar nytt material för 

biblioteket på Biomedicinskt center. Efter utvärdering beslöt 

man att utvidga projektet till att även omfatta biblioteket på 

Health Science Center.

Verksamhetsområdet E-media
Verksamhetsområdet ansvarar för inköp och hantering av e-

resurser, support och utveckling av söksystemet LUBsearch 

samt statistik för e-media. Vidare samordnar verksamheten 

licensavtal för LUB:s e-medier. I samordningsarbetet ingår 

hantering av kostnader kring avtalen, förhandlingar samt 

tillgängliggörande och support för system och innehåll. 

I mars arrangerade området ett tvådagars seminarium, ”Lund 

Online 2014: What’s the Big Deal with Open Access? Tradi-

tional Publishing Houses and OA” med drygt 160 deltagare, 

främst från de nordiska länderna. 

En större användarstudie av LUBsearch gjordes under året 

med fokus på systemets användbarhet och användarnas nöjd-

het. Området har också tagit fram en grundlig LibGuide för 

LUBsearch och elektroniska resurser för att underlätta för 

slutanvändaren. 
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2.4 AVDELNINGEN FÖR SAMVERKAN
Avdelningen ansvarar för samordnande funktioner inom 

LUB-nätverket, internt inom UB och externt mot omvärlden. 

Avdelningen har två verksamhetsområden:

• Samordning och kvalitet 

• Kompetensutveckling och kommunikation

Vid årets slut bestod avdelningen av fem medarbetare. Från 

och med 1 november har medarbetarna ingått i Avdelningen 

för Stab & administration p.g.a. avdelningschefens för Sam-

verkan föräldraledighet.

Verksamhetsområdet Samordning och kvalitet
I början av året antogs en ny arbetsstruktur inom LUB. 

LUB:s ledningsgrupp etablerades som en rådgivande grupp 

till Universitetsbibliotekarien. Knuten till ledningsgruppen 

finns strategiska grupper, permanenta arbetsgrupper och 

professionella medarbetarnätverk. Tidsbegränsade arbets-

grupper kan tillsättas för specifika uppgifter och projekt. 

Verksamhetsområdet medverkade till att ta fram underlag 

och instruktioner till de olika grupperna, gav stöd vid arbets-

strukturens införande, och deltog i de diskussioner om roller 

och funktioner i nätverket som fördes under året. 

Det övergripande ansvaret för kvalitet och kvalitetsutveckling 

inom LUB har Biblioteksstyrelsen tillsammans med Univer-

sitetsbibliotekarien. Kvalitetsarbetet syftar till att kontinu-

erligt utveckla och förbättra verksamheten i förhållande till 

universitetets kärnverksamheter, säkra en hög kvalitet på 

biblioteksservicen, och därmed medverka till att universite-

tet, fakulteterna och LUB kan uppnå sina strategiska mål. 

Avdelningens kvalitetssamordnare ingick i den arbetsgrupp 

som under året tog fram ett underlag för en ny policy för 

LUB:s kvalitetsarbete. 

Hösten 2014 genomfördes en webbaserad biblioteksenkät, 

som riktade sig till alla biblioteksanvändare vid Lunds univer-

sitet. Arbetet utfördes av en projektgrupp där alla delar av 

nätverket var representerade, och där kvalitetssamordnaren 

var projektledare. Enkäten genererade 3 487 godkända svar. 

Användarna uttryckte hög uppskattning av biblioteksper-

sonalens kompetens och service. Studenterna önskade utö-

kade öppettider, fler tysta läsplatser och fler utrymmen för 

gruppstudier. Lärare och forskare önskade ett större utbud 

av e-media och enklare tillgång till dessa. Under 2015 kom-

mer synpunkterna att analyseras och arbetas in i kort- och 

långsiktiga handlingsplaner.

Verksamhetsområdet Kompetensutveckling och 
kommunikation
Verksamhetsområdet ansvarar för att samordna kompetens-

utveckling och kommunikation inom UB och LUB. Här inklu-

deras även webbansvar. Området bedriver också pedagogisk 

utvecklingsverksamhet samt ansvarar för UB:s utställningar.

Från och med höstterminen ingår LUB:s kompetensutveck-

lingsaktiviteter i universitetets gemensamma kompetenspor-

tal. Syftet är att utnyttja portalens alla möjligheter - den 

underlättar till exempel vid utvärdering av verksamheten 

genom inbyggda funktioner för statistikuttag - men även att 

synliggöra det omfattande program som biblioteksnätverket 

erbjuder. Verksamhetsområdet ansvarar för att lägga upp och 

administrera de olika aktiviteterna i portalen. 

Verksamhetsområdet har varit involverat i det kompetens-

utvecklingsprogram som pågår för medarbetarna i UB:s 

informationstjänst och som omfattar referensarbete, teknik, 

omvärldsbevakning och bemötande. Området är också en-

gagerat inom arbetet med kompetensutveckling inom ramen 

för Lärosäten Syd.

I juli lanserades UB:s nya webbplats, både en svensk och en 

engelsk. Verksamhetsområdet deltog i arbetet med att skapa 

en ny struktur, gå igenom och uppdatera allt material till-

sammans med en arbetsgrupp med representanter från flera 

avdelningar på UB. Det löpande arbetet med UB:s närvaro 

i sociala medier som Facebook och Twitter har under året 

letts av området.

I samarbete med medarbetare från avdelningen för Stab & 

administration har verksamhetsområdet tagit fram ett system 

för den interna kommunikationen vid UB. Utifrån målformu-

leringen ”ett stabilt flöde av relevant och konkret information 

som involverar och engagerar alla medarbetare” har vi skapat 

ett system för hur mötesstruktur och kanalval kan samverka.

Verksamhetsområdet har varit representerat i projektgruppen 

för universitetets MOOC-satsning och ingått i ett KB-finansie-

rat samarbetsprojekt mellan biblioteken vid Göteborgs och 

Lunds universitet och ett gymnasiebibliotek i Mölnlycke i syfte 

att ta fram metoder och verktyg för utvärdering av biblio-

tekens undervisning inom området informationskompetens.

I april invigdes utställningen ”Om gitter och osynliga strålar - 

kristallografins inverkan på vår moderna värld”. Ämnesområ-

det valdes med anledning av att 2014 var kristallografins år. I 

oktober var det dags för utställningen ”Britt G. Hallqvist - Den 

andres text och min” med anledning av att översättaren och 

författaren skulle ha fyllt 100 år 2014. Utställningen ingick i 

Britt G Hallqvist-sällskapets jubileumssatsning BGH 100. 

2.5 AVDELNINGEN FÖR STAB OCH ADMINISTRATION
I uppdraget för avdelningen Stab och administration ingår ett 

övergripande ekonomi- och personalansvar. Andra uppgifter 

är fakturahantering, arkiv och lokaler samt säkerhet och ar-

betsmiljö. Inom avdelningen samordnas också interna planer 

och policier liksom inköpsfrågor och mötes- och konferensad-

ministration. Avdelningen består av tre verksamhetsområden:

• Lednings- och projektstöd

• Personal

• Ekonomi och lokaler

Under året arbetade nio medarbetare inom avdelningen.



12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Verksamhetsområdet Lednings- och projektstöd
Verksamhetsområdet ger ett administrativt stöd till verksam-

heten och ledningen och är därför involverad i en rad olika 

aktiviteter. Biblioteksstyrelsen får sitt administrativa stöd från 

området, som under året även börjat ge samordnat admi-

nistrativt stöd genom ett projektkontor till alla projekt inom 

Universitetsbiblioteket. Även de projekt som initieras av LUB:s 

ledningsgrupp får stöd av projektkontoret.

Området ger strategiskt kommunikationsstöd och har ansva-

rat för layout och ett pedagogiskt grepp kring bland annat 

den strategiska planens presentation. Området har vidare va-

rit UB:s representant i det universitetsgemensamma kommu-

nikationsnätverket SamKOM och har i nära samarbete med 

verksamhetsområdet för kommunikation tillsatt en tvärgrupp 

som bland annat tagit fram ett internkommunikationssystem 

för Universitetsbiblioteket. 

Verksamhetsområdet Personal
Utöver att sköta sedvanliga personalärenden, däribland 

rekryteringar, medverkar området också i tvärgruppen för 

likabehandling och för administration och stöd för prakti-

kanter, både utländska studenter via EU-projekt och svenska 

praktikanter.

Verksamhetsområdet Ekonomi och lokaler
Vaktmästeriets uppgifter består av allmänt underhåll, trans-

porter, posthantering, lokalfrågor och säkerhetsfrågor. 

Vaktmästeriets förman är också bibliotekets miljösamord-

nare. Områdets övertagande av vissa av tidningssektionens 

arbetsuppgifter fungerar väl, men har ytterligare minskat 

vaktmästeriets bemanning.  En del tillfälliga, om än relativt 

långvariga arbetstoppar har klarats av under året genom att 

vi anlitat inhyrd hjälp. 

Under året har ombyggnaden av plan 5 inför samlokalise-

ringen av all personal vid UB till huset på Helgonabacken på-

gått. Lokaler som tidigare hyste vardagstrycket har inretts till 

moderna och funktionella kontor för ett 40-tal medarbetare. 

Parallellt med ombyggnaden av plan 5 har en sprinkleranlägg-

ning installerats i huset. Anläggningen är av en modern typ 

som inte utgör de gamla vattensprutande typernas fara för 

böcker. I stället sprider den vad som närmast kan beskrivas 

som en tät dimma. Arbetet påbörjades i början av 2014 och 

pågick under hela året. Hela det gamla huset och alla publika 

miljöer på entréplanet ingår i detta brandskydd.

UB:s omfattande depåer koncentreras nu till Gastelyckan för 

det tryckta materialet, Gunnesbo för vardagstrycket och Hög 

för dagstidningar. Depån på Traktorvägen på Gunnesbo har 

byggts om, bland annat har ett entrosolplan byggts för att 

öka utrymmena. Lokalerna kommer även att utnyttjas för 

fakulteternas depåläggning.

Indiankrasse (Tropaelum Majus). 
Ur akvarellböcker av grevinnan Beata Sparre f. Ramel, ”Blomstermålade efter naturen 1778” i  
De la Gardieska arkivet som finns på Universitetsbiblioteket.
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3. Fakultetsbibliotek

I detta kapitel presenterar vi biblioteken vid Lunds universitets fakulteter samt de bib-
liotek som ligger utanför fakultetsorganisationen och tillhör Lunds universitets särskilda 
verksamheter och som ingår i biblioteksnätverket LUB. Vi beskriver hur verksamheten 
fungerar och berättar om intressanta händelser som skett under året.

3.1 EKONOMIHÖGSKOLANS BIBLIOTEK
Biblioteket vid Ekonomihögskolan har till uppgift att stödja 

studenter, forskare och lärare vid fakultetens sex ämnesin-

stitutioner och forskningsinstitut. Verksamheten bygger på 

universitetets strategiska plan och dess huvudområden in-

formationstjänster, stöd till forskning, stöd till utbildning och 

lärande samt fysiska och virtuella lärandemiljöer.

Biblioteksnämnden, som har varit ett samråds- och styrorgan 

under många år, lades ner den 31/12 2014. För att föra bib-

lioteksfrågorna närmare utbildning och forskning kommer 

dessa frågor att hanteras av fakultetsstyrelsens övriga utskott.

Personal och ekonomi
Personalen består av sju bibliotekarier, var och en med sina 

särskilda ansvarsområden. Samtliga har varit verksamma i 

biblioteksnätverkets (LUB) arbetsstruktur, dess olika gruppe-

ringar och e-postlistor. Några personer har deltagit i större 

eller mindre LUB-gemensamma projekt. På kvällar och lörda-

gar bemannas biblioteket av timanställda studenter. 

Biblioteket omsatte drygt 5,6 miljoner kronor under verk-

samhetsåret 2014.

Bibliotekskostnader 2014 EHL %, Σ = 5 669 000

Lokaler
Antalet besökare i biblioteket har varit relativt konstant i jäm-

förelse med tidigare år. Det är stor efterfrågan på studie- och 

grupparbetsplatser och vi kan i dagsläget inte helt bemöta 

behovet. Kurslitteraturen har under året flyttats från bibliote-

kets källarvåning vilket har resulterat i några fler studieplatser. 

Dessutom är böckerna mer lättåtkomliga centralt i lokalen, 

och inte minst har det underlättat personalens arbete med 

bokuppsättning. Genom gallring i magasinet och omflytt-

ning av tidskrifter har biblioteket fått bra utrymme för övriga 

tryckta böcker i anslutning till biblioteksdisken och de tysta 

studieplatserna. Ett grupprum har öppnats för studier. Ibland 

måste detta rum även fungera som sammanträdesrum för 

personalmöten eller användarundervisning. Det är mycket 

tydligt att bibliotekets lokaler inte är dimensionerade för 

dagens 4 500 studenter och 450 anställda vid Ekonomihög-

skolan. 

Verksamhet under året
Antalet lån har ökat en aning under året och efterfrågan 

på kurslitteratur för utlån är fortsatt hög. Detsamma gäller 

för referensexemplaren som lånas ut som läsesalslån. Det 

är snabb omsättning av kurslitteraturen, som ofta kommer 

i nya upplagor. Endast ett begränsat antal kursböcker finns 

nedladdningsbara i elektronisk form. 

Biblioteket har en undervisande bibliotekarie för grund- och 

masterstudenter som har bedrivit undervisning på fakultetens 

alla utbildningsprogram (kandidat-, magister- och master-

program i ekonomi och systemvetenskap). Undervisningen 

beställs av lärarna och är ämnesinriktad för kurser på olika 

nivåer. Dessutom ger biblioteket undervisning inom akade-

misk hederlighet och samarbetar med Ekonomihögskolans 

”Teaching and Learning Platform”.  

Antalet undervisningstillfällen har ökat under året liksom 

antalet deltagare i dem. Utöver regelrätt undervisning er-

bjuder biblioteket även tjänsten ”Boka en bibliotekarie” för 

handledning enskilt eller i mindre grupper. Denna tjänst har 

ökat i popularitet under året och utnyttjas av såväl studenter 

som doktorander och forskare. Bibliotekets webbplats har 

förbättrats och berikats under året liksom ämnesguiderna.

Under året har en bibliotekarie anställts med ansvar för stöd 

till fakultetens forskare. Den nya bibliotekarien har hållit fö-

reläsningar och workshoppar med doktorander och forskare 

kring open access-publicering, forskningsgenomslag (impact) 

och sökstrategier. Biblioteket har även systematiskt arbetat 

med att öka forskarnas fulltextpublicering i databasen LUP 

(Lund University Publications). 

Biblioteket var under året värd för en konferens för universi-

tets- och högskolebibliotek inom ämnesområdena ekonomi 

och statistik. I konferensen deltog ett drygt 20-tal bibliote-

karier från hela Sverige.
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3.2 HT-BIBLIOTEKEN
Biblioteksverksamheten inom fakulteterna för humaniora och 

teologi är samlad i en organisatorisk enhet, HT-biblioteken. 

Biblioteken är stödverksamhet för fakulteternas forskning och 

utbildning samt en resurs för allmänheten. 

Personal och ekonomi
Fakultetsbibliotekarien är chef över HT-biblioteken och är 

direkt ansvarig inför dekanus. I slutet av 2014 hade HT-

biblioteken 24 medarbetare och nio studentmedarbetare.

HT-biblioteken omsatte drygt 27,5 miljoner kronor under 

verksamhetsåret 2014.

Bibliotekskostnader 2014 HT % Σ = 27 578 000

Lokaler
Under 2014 genomfördes många förändringar på HT-bibli-

oteken. En mycket påtaglig och efterlängtad var samman-

slagningen och flytten av fem bibliotek (Arkeologiska, CTR-, 

Filosofiska, Historiska och Wrangelbiblioteket) till LUX. Flytten 

skedde under sommaren och innebär att HT-biblioteken där-

med i huvudsak finns samlade i två lokaler bredvid varandra, 

SOL och LUX. Ytterligare verksamhet finns placerad på Cam-

pus Helsingborg.

I samband med flytten till LUX har HT-biblioteken anpassat 

arbetsformer och tydliggjort verksamhetsområden. Syftet är 

att säkra ett effektivt arbetssätt och att verka för att hela 

HT-biblioteken fungerar som en enhet även om verksamheten 

är förlagd till flera fysiska lokaler. Detta arbete påbörjade vi 

redan 2013 och kommer att fortsätta framöver.

Verksamhet under året
LUX-flytten har dominerat året. Den tryckta boken är cen-

tral inom HT-fakulteternas ämnen vilket innebar att det var 

mycket fysiskt material som behövde förberedas inför flytten 

och samman slagningen och som sedan skulle hanteras på 

plats. Som en del av förberedelserna har vi även gallrat eller 

depålagt mycket material. 

Parallellt med flyttarbetet har ordinarie verksamhet pågått. 

HT-biblioteken har en omfattande verksamhet kring fjärrlån 

liksom av förvärv, inte minst av tryckta monografier. Utlå-

ningen av det tryckta beståndet är mycket högt (86 731 lån).  

Fokus i stödet mot lärande är undervisning. Under 2014 gav 

HT-biblioteken 313 timmars undervisning för sammanlagt 2 

899 studenter. Förutom schemalagd under visning har biblio-

teken även haft workshoppar och individuell handledning för 

studenter. Under 2014 startade ett samarbete med Samhälls-

vetenskapliga fakultetens bibliotek rörande stöd mot lärande 

som vi ska fortsätta att utveckla. Ett liknande samarbete finns 

sedan tidigare kring forskningsstöd.

Under 2014 slutfördes utvärderingen HTRQ14. Resultaten 

presenteras i skriften HTRQ14: An Evaluation of Research at 

the Joint Faculties of Humanities and Theology, Lund Uni-

versity. HT-bibliotekens forskningsstöd behandlas i ett av 

kapitlen. Utvärderingen fungerade under 2014 som ett internt 

diskussionsunderlag för utvecklingen av forskningsstödet. 

Som exempel på det forskningsstöd som HT-biblioteken ger 

kan nämnas arbete med LUP, enskilt stöd till forskare rörande 

informationssökning, referenshanteringssystem, arbete med 

open access och publiceringsfrågor samt frågor rörande ut-

värdering. Arbetet med seminarier och workshoppar fortsatte 

under året.

En mer omfattande årsberättelse finns på HT-fakulteternas 

webb, www.ht.lu.se/om-fakulteterna/organisation/ht-bibli-

oteken/.

3.3 JURIDISKA FAKULTETENS BIBLIOTEK 
Juridiska fakultetens bibliotek arbetar nära och tillsammans 

med Juridiska fakultetens lärare och forskare för att främja 

excellent utbildning och forskning inom ämnet juridik. Bib-

liotekets verksamhet har de senaste åren ändrat fokus och 

samtidigt blivit mer diversifierad. Uppgiften att förvalta och 

tillgängliggöra samlingar av tryckt och digitalt material är idag 

endast en av flera uppgifter. Biblioteket undervisar kring juri-

diska källor, informationsresurser inom rättsvetenskap, olika 

juridiska dokumenttyper, akademisk hederlighet, referens-

hantering och informationssökning. Vidare underlättar bib-

lioteket forskarnas användning av referenshanteringssystem, 

arbetar med kunskapsutveckling och strategiarbete i relation 

till forskningsutvärdering och publicering vad gäller till exem-

pel open access och hjälper till att lösa praktiska och rättsliga 

problem som är förknippade med publiceringsprocessen. Bib-

lioteket bidrar också till nya former för forskningsförmedling. 

Utöver dessa stora verksamhetsområden arbetar biblioteket 

med lässtöd och praktiska upphovsrättsfrågor kopplade till 

undervisning och kurslitteratur. 

Personal och ekonomi
Juridiska fakultetens bibliotek har sex heltidsanställda biblio-

tekarier samt amanuenser och timanställda studenter som 

sköter utlån och bokuppsättning. Timanställda studenter ar-

betar även som så kallade ”datalärare” eller ”peer-teachers” 

och håller övningstillfällen i juridiska databaser. 

Biblioteket omsatte drygt 12 miljoner kronor under verksam-

hetsåret 2014.



15VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Bibliotekskostnader 2014 J % Σ = 12 039 858

Verksamhet under året 
Verksamheten har vuxit under året, speciellt inom vissa per-

sonalintensiva områden. Det gäller till exempel antal besök 

och frågor i informationsdisken och antalet introduktioner till 

nya och besökande forskare. Samtidigt har personalgruppen i 

biblioteket i perioder under året inte varit fulltalig. Detta har 

gjort att det varit nödvändigt att prioritera att hålla igång 

basverksamheten. Det har således funnits mer begränsade 

resurser än vanligt för att till exempel genomföra utvecklings-

projekt och gå utbildningar.

Juridiska fakultetens bibliotek har under året varit med i att 

slutföra projektet ”Gör det någon skillnad? En genomslags-

utvärdering av bibliotekens pedagogiska verksamheter vid 

Lunds universitet”, byggt engelska hemsidor och fortsatt 

samarbetet med det Juridiska universitetets bibliotek i Ho Chi 

Minh-staden i Vietnam. Resan dit hade fokus på att stödja 

och hjälpa till med att organisera arbetet i och inreda en ny 

biblioteksfilial. Resan inkluderade att bidra till organisationen 

av och delta i en konferens. Juridiska fakultetens bibliotek 

deltog vidare i arbetet med LUB:s gemensamma projekt Bib-

lioteksenkät 2014 och i PDA-projektet (Patron Driven Acquisi-

tion) med syftet att utvärdera förvärvsmetoden för inköp av 

e-böcker, samt var aktivt i verksamhetsutveckling inom LUB.

Biblioteket har slutligen varit engagerat i Biblioteksnämndens 

utvecklingsprojekt ”Det juridiska biblioteket idag och i fram-

tiden - roller och prioriteringar i kontinuitet och förändring”. 

Projektet tar sitt avstamp i att ”Bibliotekets verksamhets-

uppdrag omfattar ett förändrat och allt mer kunskapsinten-

sivt område. Biblioteksnämnden ska under året genomlysa 

bibliotekets nya och traditionella roller och inriktningar med 

fokus på aspekter som identitet, kompetenser, resurser, priori-

teringar och kommunikation med avsikten att koppla dem till 

kompetensförsörjning och fakultetens kärnuppdrag forskning 

och utbildning och vid behov föreslå omprioriteringar.” Pro-

jektet ska vara avslutat och ha lämnat sin rapport till Juridiska 

fakultetens styrelse på dess sista möte under våren 2015.

3.4 KONSTNÄRLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK 
Biblioteken vid konstnärliga fakulteten är tre till antalet och 

ligger i anslutning till Musikhögskolan, Konsthögskolan och 

Teaterhögskolan i Malmö. 

Biblioteken strävar efter att ge fakultetens studenter, lärare 

och forskare tillgång till information och informationstjänster, 

stöd i deras lärande och bra studiemiljöer.

Personal och ekonomi
Vid Musikhögskolan arbetar tre bibliotekarier, sammanlagt 

2,75 tjänster, och vid Konsthögskolan och Teaterhögskolan 

arbetar en bibliotekarie på heltid uppdelat på 70 % respektive 

30 %. Det finns också en fakultetsbibliotekarie på 25 % som 

har ett samordningsansvar.

 

Konstnärliga fakultetens bibliotek omsatte nästan 4 miljoner 

kronor under verksamhetsåret 2014.

Bibliotekskostnader 2014 K % Σ = 3 891 000

Musikhögskolans bibliotek
Under året har våra besökssiffror ökat ytterligare, tvärt emot 

den nuvarande trenden med sjunkande besökssiffror för bib-

liotek. Mellan 2012-2014 ser vi en ökning av antalet besök 

med 35 %. Detta har självklart påverkat vår verksamhet. 

Vi ser att biblioteket alltmer används som mötesplats och 

plats för studier och vi kan också se ett ökat användande av 

bibliotekets resurser vad beträffar antalet referensfrågor och 

användandet av elektroniska resurser.

Vi har under året gjort en medveten satsning på regelbunden 

undervisning och handledning i informationssökning, både 

för de blivande musiklärarna och för studerande vid musiker-

utbildningen. När det gäller förvärv har vi fortfarande noter 

som den tyngsta posten i vår budget, men vi har också satsat 

en hel del på kursböcker. 

Fakulteten har deltagit i PDA-projektet (Patron Driven Ac-

quisition) kring förvärv av e-böcker inom LUB, men det är 

fortfarande störst efterfrågan på tryckta böcker. Under året 

har vi också arbetat med att göra våra samlingar mer använ-

darvänliga och att retroaktivt lägga in material i LIBRIS och 

Lovisa.

När det gäller andra medier har vi skurit ner på vårt inköp 

av CD och DVD eftersom vi ser en sviktande efterfrågan på 

dessa medier. Istället hänvisar vi till databaserna Naxos Video 

Library och Naxos Music Library.
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Konsthögskolans bibliotek
Biblioteket har arbetat med att utöka antalet kurser i informa-

tionssökning och vi erbjuder nu alla studenter handledning 

i samband med uppsatsarbetet. Tyngdpunkten vad gäller 

förvärv har legat på böcker och främst material som används 

vid uppsatsarbeten. 

Teaterhögskolans bibliotek
Biblioteket har under året haft kurser i informationssökning 

samt handledning i samband med uppsatsarbete. Vi har på-

börjat arbetet med att katalogisera beståndet i LIBRIS och 

Lovisa vilket är prioriterat under 2015. 

3.5 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS BIBLIOTEK
Lunds tekniska högskolas bibliotek ska ge användarnära 

service till fakultetens studenter och forskare samt till en in-

tresserad allmänhet. I LTH:s bibliotek ingår följande bibliotek: 

Biblioteket för arkitektur & design, E-husets bibliotek, LTH 

Studiecentrums bibliotek, V-husets bibliotek, Fysik- och ast-

ronomibiblioteket, Kemicentrums bibliotek och Matematiska 

biblioteket. De tre sistnämnda tillhör även Naturvetenskapliga 

fakulteten. 

Personal och ekonomi
Biblioteken vid A-huset, E-huset, V-huset och LTH Studiecen-

trum har nio medarbetare. Totalt inom LTH:s bibliotek är vi 14 

medarbetare (inkluderat personal vid de delade biblioteken). 

Vi har även timanställd personal som håller öppet biblioteken 

under kvällar och helger.

För att utveckla och underhålla vår kompetens har LTHs: bib-

liotekspersonal regelbundet tidskriftsklubbar med aktuella 

ämnen. Vi har även genomfört ett antal workshoppar med 

sökövningar för att sprida kompetensen inom personalgrup-

pen.

Biblioteken vid Lunds tekniska högskola omsatte nästan 9 

miljoner kronor under verksamhetsåret 2014.

Bibliotekskostnader 2014 LTH % Σ = 8 896 676

Verksamhet under året
I början av året lanserade vi vår nya gemensamma webbplats 

för LTH:s bibliotek med den nya grafiska profilen. I samband 

med att vi slog ihop våra webbplatser utvecklade vi ämnes-

guider i LibGuides för respektive ämne. Vi har även gjort 

en LibGuide för examensarbeten som är gemensam för alla 

program på LTH. Förhoppningsvis har det blivit lättare för våra 

användare att hitta våra informationstjänster, vi har bland 

annat sett en ökning av servicen ”Boka bibliotekarie”. För att 

marknadsföra våra tjänster har vi gjort korta filmer. 

Vi har marknadsfört vårt forskarstöd med bland annat besök 

på ett flertal institutionsmöten, riktade informationsutskick till 

våra forskare och en egen plats för forskarstöd på vår webb-

sida. Sedan några år tillbaka har vi gemensamma forskarsemi-

narier tillsammans med Naturvetenskapliga fakulteten. Under 

2014 hade vi seminarier om open access, forskningsportaler 

och synlighet på webben. Vi erbjuder sedan många år tillbaka 

en doktorandkurs i Scientific Information Management (SIM) 

på 3 högskolepoäng som genomförs en gång per termin.

Vi har diskuterat med LTH:s ledning och kommit fram till en 

central modell för inköp och utvärdering av elektronisk media 

inom fakulteten. I översynen av examensarbetsprocessen på 

LTH har vi deltagit aktivt och fått gehör för obligatorisk publi-

cering i LUP student papers för alla examensarbeten på LTH.

3.6 BIBLIOTEK OCH IKT VID MEDICINSKA FAKULTETEN 
Bibliotek och IKT vid Medicinska fakulteten (BIKT) har ett 

brett uppdrag och ska ge effektiv service och kvalificerat 

stöd till forskning, utbildning och administration och bidra 

till att göra fakulteten till en fortsatt attraktiv arbetsplats och 

lärandemiljö. 

Personal och ekonomi
BIKT består av 34 medarbetare: bibliotekarier, supporttek-

niker, servertekniker, webbprogrammerare, pedagogiska 

utvecklare, projektledare och forskningskommunikatör. En-

hetens medarbetare är verksamma över hela fakulteten, det 

vill säga i Lund, Malmö och Helsingborg. 

Intern kompetensutveckling samt arbete med grupp- och 

teamutveckling har ägt rum vid flera tillfällen med olika 

teman. Medarbetarskap, bemötande, upphovsrätt och refe-

renshantering är några exempel.

BIKT började året med en organisationsförändring som syf-

tade till att öka integrationen inom enheten bland annat för 

att lättare kunna erbjuda sammanhållande verksamhetsnära 

stöd till fakultetens medarbetare och studenter. Senaste årens 

utveckling har kännetecknats av ökad komplexitet i arbets-

uppgifterna, ett ökat behov av fördjupning och specialisering 

bland medarbetarna och dessutom behov av en bättre över-

sikt. Alla yrkesgrupper inom BIKT har upplevt ett ökat tryck 

och efterfrågan av deras tjänster, i synnerhet ett behov av 

integrerade tjänster där flera olika yrkeskategorier samarbetar 

kring tillfälliga uppgifter eller projekt. Den nya organisationen 

underlättar ett mer proaktivt och projektorienterat arbetssätt 

samt har förbättrad möjlighet till återkoppling och sampla-

nering inom enheten.

Bibliotek och IT omsatte drygt 22,5 miljoner kronor under 

verksamhetsåret 2014.
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Bibliotekskostnader 2014 M % Σ = 22 598 000

Lokaler
Fakultetens studiecentra erbjuder biblioteksservice inom ra-

men för LUB-samarbete och finns på BMC, HSC, CRC samt 

på Helsingborgs lasarett. Studiecentrumens välbesökta loka-

ler fortsätter spela en viktig roll framöver men BIKT arbetar 

vidare med att överlåta lokalansvar till fakultetens grundut-

bildningsorganisation. 

Verksamhet under året
Under 2014 har enheten fortsatt utvecklingen av infrastruk-

turen på ett sammanhållet sätt. Arbetet med förvaltning 

av systemen har varit en viktig del i denna process. Inom 

forskning har verktyg som labboktjänsten LabGuru samt 

forskningsdatahanteringssystemen RedCap och Teleform 

fått tydligare struktur och stödroller. Inom utbildning används 

lärplattformen Moodle på drygt två tredjedelar av fakultetens 

utbildningar. Portföljsystemet Mahara används i både forskar-

utbildningen och inom vissa grundutbildningsprogram. Andra 

digitala verktyg och teknisk infrastruktur kommer att införas 

i nära samarbete med verksamheten. 

Tjänsteutbudet till fakultetens olika målgrupper fortsätter 

att utvecklas och diversifieras. ”The State of The Research” 

som riktas till forskargrupper och som innefattar bland annat 

leverans av litteratursökning, nyhetsbevakning av selekterade 

forskningsområden och bibliometriska analyser har varit 

mycket uppskattat och efterfrågat. Handledning, rådgiv-

nings- och projektuppdrag som erbjuds av BIKT-medarbetare 

efterfrågas i allt högre grad. En stor utmaning som vi börjar 

titta närmare på är hur vår gemensamma enhet kan stödja 

fakultetens hantering av så kallad Big Data.

I vanlig ordning har BIKT genomfört ett stort antal undervis-

ningstimmar. Enligt uppdrag från forskarutbildningsnämnden 

genomförde BIKT kursen Vetenskaplig kommunikation i teori 

och praktik (1,5 högskolepoäng) åtta gånger. Bildhanterings- 

och posterkurser har fått fortsatt gott genomslag. Kontakt-

bibliotekarierna har arbetat vidare med utveckling av flera 

interaktiva guider som ett stöd och komplement till undervis-

ningen på utbildningsprogrammen. IKT-pedagogerna har vi-

dareutvecklat sina stöd- och utbildningsinsatser för hantering 

av verktyg för digitalt lärande. Efterfrågan av fördjupat och 

mer sammanhållet stöd till videohantering i undervisningen 

har ökat kraftigt under året.

Enheten arbetar vidare med marknadsföring, synliggörande 

och utvärdering av fakultetens egen kunskapsproduktion. 

Enhetens välbesökta webbplats har omarbetats och delvis 

integrerats i fakultetens intranät. 

3.7 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK 
Fakultetsbiblioteket för naturvetenskap består av fem äm-

nesbibliotek för biologi, fysik, geovetenskap, kemi och ma-

tematik. Bibliotekets personal verkar i omedelbar närhet till 

forskare och studenter i en decentraliserad organisation som 

speglar den naturvetenskapliga fakultetens övergripande or-

ganisation. Uppdraget är att ge stöd och service till studenter 

och forskare inom fakulteten, men biblioteken är också öppna 

för en intresserad allmänhet och servar i viss mån även företag 

inom närregionen. 

Biblioteken för fysik, kemi och matematik är gemensamma för 

naturvetenskaplig och teknisk fakultet och ger samma service 

till studenter och forskare vid respektive institutioner som hör 

till Lunds tekniska högskola.

Personal och ekonomi
Bibliotekspersonalen (17 personer) är anställd vid respektive 

institution men samarbetar och samverkar över institutions-

gränserna i team för tre verksamhetsområden: samlingar, 

service och support. Varje enskild medarbetare ingår i ett 

team och bidrar i och med detta till samverkan inom fakul-

tetsbiblioteket. Målet med team-organisationen är att skapa 

positiva synergieffekter och så att säga höja verkningsgraden 

på hela biblioteksverksamheten.

Alltsedan 2001 finns två fakultetsgemensamma uppdrag 

för fjärrlån samt katalogisering. Dessa är knutna direkt till 

fakultetsbiblioteket.

 

Det övergripande ansvaret för fakultetens biblioteksverksam-

het har den ämnesrepresentativt sammansatta biblioteks-

nämnden. Uppdragen som fakultetsbibliotekarie samt biträ-

dande fakultetsbibliotekarie utses av fakultetsstyrelsen och 

innefattar uppföljning, representation och samordning. 

Biblioteken vid naturvetenskapliga fakultetens bibliotek om-

satte drygt 20,5 miljoner kronor under verksamhetsåret 2014.

Bibliotekskostnader 2014 N % Σ = 20 601 604
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Verksamhet under året
Fokus inom området för samlingar och system är att erbjuda 

informationsförsörjning av högsta möjliga kvalitet till fors-

kare och studenter. Det handlar om att optimera samlingarna 

bland annat genom att öka synligheten och tillgängligheten 

till dessa. Exempel på steg framåt som tagits under året:

• Biblioteksnämndens beslut om en fakultetsgemensam 

finansieringsmodell för e-media, vilket borgar för en 

strategisk och gemensam satsning på informationsför-

sörjningen inom hela fakulteten.

• Ökad samordning och effektivisering av rutiner kring 

förvärv av e-böcker.

• LibGuider för elektroniskt tillgänglig referenslitteratur 

inom fakultetens olika ämnesområden.

Inom området för service och kontakt finns ett mål att skapa 

högsta möjliga servicenivå vid fakultetens samtliga service-

ställen. Under året har teamet bland annat:

• Kartlagt olika policier, servicenivåer och faciliteter som 

finns inom fakulteten och skapat ett underlag för framtida 

samordning och utveckling.

• Förbättrat stödet till funktionshindrade studenter genom 

att tillsätta en grupp som upprätthåller spetskompetens 

inom området, utsett en kontaktbibliotekarie vid varje 

bibliotek och sammanställt material för stöd till funktions-

hindrade studenter.

Samverkan kring och utveckling av det riktade stöd vi ger 

forskare, lärare och studenter vid fakulteten i form av till 

exempel undervisning, seminarier och support i publicerings- 

och open access-frågor sker inom teamet för användarstöd. 

Exempel på aktiviteter som anordnats under året:

• ”Den naturvetenskapliga artikelns publiceringsprocess - 

från manus till publicerad artikel”, ett seminarium med 

Linus Svensson, redaktör på Oikosredaktionen.

• ”Om strategisk publicering” med Brian O’Connor från 

Royal Society of Chemistry i samarrangemang med LTHB.

• Kartläggning och analys av den undervisning och support 

som biblioteken ger till fakulteternas studenter, lärare och 

forskare.

3.8 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS 
BIBLIOTEK OCH BIBLIOTEKET VID CAMPUS 
HELSINGBORG
Biblioteksverksamheten i Lund är samlad i Samhällsveten-

skapliga fakultetens bibliotek (Sambib) i Gamla barnsjukhu-

set. Sedan 2013 ingår Biblioteket vid Campus Helsingborg 

organisatoriskt i Samhällsvetenskapliga fakulteten.

 

För att möta utbildningens och forskningens behov av 

kvalificerade bibliotekstjänster deltar de båda biblioteken i 

samarbeten och utvecklingsprojekt inom biblioteksnätverket 

LUB såväl som inom fakulteten. Biblioteket i Helsingborg re-

presenterar också andra fakulteter genom ett samarbete med 

HT- och LTH-biblioteken. 

Personal och ekonomi
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund har 11 

helårstjänster. Biblioteket vid Campus Helsingborg har 4,5 

helårstjänster. Dessutom finns timanställda studenter. 

De båda biblioteken omsatte drygt 17,2 miljoner under verk-

samhetsåret 2014.

Bibliotekskostnader 2014 S % Σ = 17 243 000

Verksamheter under året
Under 2014 fastställde fakulteten ”Riktlinjer för integrering 

av lärandemål för informationskompetens på samhällsve-

tenskapliga fakultetens utbildningar”. I enlighet med dessa 

riktlinjer har de båda biblioteken under 2014 tillhandahållit 

750 timmar undervisning och handledning i informations-

hantering för studenter, forskare och doktorander. Team stöd 

till utbildningen har under året genomfört ett antal utveck-

lingsinsatser:

• Samarbete etablerades med lärarutbildningen på Cam-

pus Helsingborg. En central uppgift för blivande lärare är 

att kunna förmedla media- och informationskunnighet i 

klassrummet.

• ”Uppesittarkvällar” för studenter på temat prokrastine-

ring arrangerades i samarbete med Studieverkstaden och 

Studenthälsan.  

• Digitala pedagogiska resurser – biblioteken har spelat in 

filmer om hur man använder bibliotekens resurser. 

• LUB-stipendiet – biblioteken arrangerade ett seminarium 

med efterföljande workshop om lärandemiljöer. I semina-

riet medverkade studenter och lärare från samhällsveten-

skapliga fakulteten och representanter från Alan Gilbert 

Learning Commons, University of Manchester.

Team forskarstöd tillhandahåller stöd till fakultetens forskare 

i frågor om open access och parallellpublicering, erbjuder 

kurser i EndNote/RefWorks samt medverkar i fakultetens 

doktorandkurs ”Kickstart to academic life: the information 

management and publication process for social scientists”. 

Under året har teamet för forskarstöd startat samarbeten 

med forskare och forskargrupper där bibliotekarierna finns 

med i forskningsprojekt från start för att ge stöd i OA-publice-

ring, sökstrategier, omvärldsbevakning och referenshantering. 

Under året har vi erbjudit ett antal seminarier för forskare i 

samarbete med HT-biblioteken.
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Team media arbetar med tillhandahållande och synliggörande 

av bibliotekens fysiska och elektroniska samlingar. Utveck-

lingsinsatser under året: 

• Deltagande i det LUB-gemensamma PDA-projektet (Pa-

tron Driven Acquisition). 

• Deltagande i projektet ”E-boken som pedagogisk resurs” 

(LUB tillsammans med CED).

• Bibliografi om HBTQ och heteronormer i studier och 

arbetsliv – i samband med att universitetet firade Inter-

national day against homophobia and transphobia sam-

manställde biblioteket en bibliografi.

• Flytt av livsmedelsteknologiska samlingen i Helsingborg 

till Kemicentrums bibliotek i Lund.

Team användarservice och kommunikation ansvarar för bib-

liotekens fysiska och digitala användarmiljö. I alla aspekter 

där våra användare möter biblioteken är målet att kom-

munikationen ska vara välkomnande, tydlig och tillgänglig. 

Utvecklingsinsatser under året:

• Webbplatser – båda bibliotekens webbplatser har fått 

nytt innehåll och ny struktur, färg och form.

• Lansering av ny chattfunktion för ökad kommunikation 

med bibliotekens användare.

Fullständig verksamhetsberättelse finns på bibliotekens webb-

sidor: 

www.sambib.lu.se

www.ch.lu.se/bibliotek 

3.9 ASIENBIBLIOTEKET 
Asienbiblioteket utgör tillsammans med Internationella miljö-

institutets bibliotek och Raoul Wallenberginstitutets bibliotek 

de tre bibliotek som ligger utanför fakultetsorganisationen. 

De tre biblioteken omsatte tillsammans ca 5,5 miljoner under 

verksamhetsåret 2014.

Bibliotekskostnader 2014 Övriga % Σ = 5 425 883

Asienbiblioteket är bibliotek för Centrum för öst- och syd-

östasienstudier, en del av universitetets särskilda verksam-

heter. Beståndet vid biblioteket har asienanknytning och är 

huvudsakligen på engelska, och mycket av det som köps in 

är nyutkommen litteratur. Biblioteket köper och katalogiserar 

även viss litteratur på kinesiska. Beståndet är tvärvetenskapligt 

med tyngdpunkt på samhällsvetenskap, ekonomi och modern 

historia. Biblioteket är svenskt depåbibliotek för Asian Deve-

lopment Bank (ADB) och tar emot alla ADB:s publikationer. 

Personal och ekonomi
Personalen bestod under 2014 av en heltidsanställd och en 

deltidsanställd (50%) bibliotekarie samt en timanställd stu-

dentvakt. 

Kostnaden för personal har ökat jämfört med 2013. Under 

året ökade kostnaderna för förvärv av fysiska medier då sam-

lingarna kompletterades på vissa områden. Kostnaderna för 

lokalerna har minskat under 2014 tack vare Lunds universitets 

satsning att sänka hyreskostnaderna.

Lokaler
Biblioteket har en god fysisk arbetsmiljö med bland annat 

ett tyst läsrum vilket uppskattas av många studenter. Antalet 

studieplatser har ökat från 32 (2013) till 48 (2014), vilket varit 

mycket uppskattat. Även Ekonomihögskolans studenter och 

forskare använder sig ofta av Asienbiblioteket eftersom de 

befinner sig i samma hus.

Verksamhet under året
Organisationen som Asienbiblioteket tillhör är relativt liten 

med ett sextiotal studenter och ett tjugotal forskare, vilket 

betyder att bibliotekarierna har ett mycket nära samarbete 

med användarna. Undervisningen för asienstudenterna är 

integrerad i utbildningen och skräddarsys efter inriktningen 

de valt på sitt masterprogram. Under året har biblioteket hål-

lit ett antal workshoppar för studenterna samt även allmän 

undervisning inom informationskompetens. Bibliotekarierna 

erbjuder också studenter och forskare möjligheten att ”Boka 

en bibliotekarie”.

 

En viss nedgång av utlån har skett, vilket troligtvis beror på 

att det köps in mer elektroniskt material samt att öppetti-

derna tidvis varit förkortade under året. Både fjärrinlån och 

fjärrutlån har enligt statistiken minskat under detta år, men 

troligtvis är den siffran missvisande. Dels har det tillkommit 

ett nytt fjärrlånesystem, BasILL, dels har det varit byte av 

personal och rutiner. Under året fick både Centrum för öst- 

och sydöstasienstudier och Asienbiblioteket nya webbsidor.

Under 2013 reste båda bibliotekarierna på ett studiebesök till 

Department of Southeast Asian Studies vid The National Uni-

versity of Singapore. Resan finansierades av externa medel.  

3.10 INTERNATIONELLA MILJÖINSTITUTETS BIBLIOTEK
Internationella miljöinstitutets bibliotek har under året erbjudit 

service åt ett hundratal anställda och studenter vid institutet. 

Bibliotekets fysiska samling är tvärvetenskaplig med fokus på 

industriell miljöekonomi, hållbarhetsutveckling, miljöstyrning 

och policy samt juridisk litteratur inom miljöområdet.

Personal och ekonomi
Under hösten skedde byte av personal i biblioteket.

Biblioteket finansieras inte av Lunds universitet utan av en 

privat stiftelse, The Foundation of the International Institute 

for Industrial Environmental Economics.
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Verksamhet under året
2014 har framförallt präglats av arbetet med att gå över från 

ett hemsnickrat uppställningssystem till att ställa upp alla 

böcker enligt Dewey decimalklassifikation (DDK). Ungefär 7 

000 böcker har märkts om och flyttats till nya platser på 

hyllorna. 

3.11 RAOUL WALLENBERGINSTITUTETS BIBLIOTEK
Raoul Wallenberginstitutet är en oberoende akademisk in-

stitution med uppgift att främja forskning och akademisk 

utbildning inom områdena mänskliga rättigheter och humani-

tär rätt, bland annat genom att driva ett forskningsbibliotek. 

Bibliotekets uppdrag är att erbjuda tillgång till aktuell och 

relevant information och litteratur inom forskningsområdet 

mänskliga rättigheter och humanitär rätt, både i fysisk och i 

digital form. Det läggs också ner ansträngning att materialet 

har olika ursprung, och även en del mindre icke västerländska 

förlags utgivning bevakas. 

Personal och ekonomi
Biblioteket har en heltidsanställd bibliotekarie och två tim-

anställda biblioteksassistenter. Under året valde bibliotekets 

ena bibliotekarie att sluta, och för närvarande har inte hennes 

tjänst återtillsatts. 

Biblioteket har inga bidrag från Lunds universitet. Tack vare 

generösa bidrag från Torsten Söderbergs stiftelse har biblio-

teket kunnat upprätthålla sin ställning som ledande i landet 

inom internationell rätt, mänskliga rättigheter och angräns-

ande områden. 

Lokaler
Biblioteket har en av Europas största samlingar inom folkrätt 

med fokus på mänskliga rättigheter. Samlingen består av 

knappt 15 000 titlar och cirka 20 löpande tidskriftsprenu-

merationer. Det är ett referensbibliotek med 27 läsplatser 

avsedda för alla som vill använda samlingen. Fem av läsplat-

serna har datorer. Biblioteket är både en nationell resurs 

och ett bibliotek för allmänheten, studenter och forskare i 

Lund. Framför allt är det studenter från International Human 

Rights Law, ett masterprogram vid Juridiska fakulteten, som 

använder samlingarna. Dessutom använder studenter från 

andra kurser samlingarna flitigt. Biblioteket sänder fjärrlån 

till bibliotek i Sverige och övriga Norden och tar emot frågor 

från hela landet. 

Verksamhet under året
Under året har biblioteket deltagit i PDA-projektet (Patron 

Driven Acquisition) med gott resultat. Förutom de avsatta 

medlen för PDA-projektet har också mindre medel avsatts 

till tryckt periodika till förmån för elektroniska medier. Vi-

dare har vi också under året utvecklat den egna resursen 

National Human Rights Institution Database som i dagsläget 

består av en molnserver med en installation av open source-

katalogen Koha. Planerna är att inkludera bibliotekets nätverk 

av nationella mänskliga rättighetskommissioners bibliotek i 

utvecklandet av databasen och i förlängningen möjliggöra för 

dem att själva ladda upp material. Detta är ett projekt som 

kommer fortlöpa under 2015. 

Under 2014 slutförde också biblioteket arbetet med att ta 

fram en bok för bibliotek i utvecklingsländer, ”Developing a 

human rights library”, som bland annat har författats av bib-

liotekets bibliotekarie Karl Adam Tiderman och bibliotekets 

föregående chef Lena Olsson. Boken har både tryckts och 

tillgängliggjorts elektroniskt.
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LUX-biblioteket invigdes under året och samlar nu alla informationsresurser inom de humanistiska och teologiska fakulteterna.
Foto: Anja Hoppe
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4. Avslutade arbetsgrupper

I detta kapitel presenterar vi de olika arbets-, funktions-, referens- och projektgrupper 
som avslutades under året med anledning av den nya arbetsstrukturen.

4.1 ARBETSGRUPPEN FÖR BIBLIOTEKENS ROLL I 
LÄRANDET
Arbetsgruppen har haft följande uppdrag:

• Att vara forum för bibliotekspedagogiska diskussioner 

och initiativ.

• Att synliggöra och tillgängliggöra personella och materi-

ella pedagogiska resurser för alla inom LUB.

• Att vara referensgrupp för kompetensutveckling inom 

bibliotekspedagogik.

• Att aktivt arbeta för att genomföra den pedagogiska 

handlingsplanen.

Arbetsgruppen har varit verksam under våren 2014 och hade 

sitt sista möte i början av juni. I den nya arbetsstrukturen 

ingår de pedagogiska frågorna i ansvarsområdet för strate-

gigruppen för pedagogik, service och miljö.

Arbetet under våren handlade till största delen om att avsluta 

projekt som gruppen varit involverad i. Fyra medlemmar i 

gruppen har deltagit i projektet ”Metoder och verktyg för 

utvärdering av kursinslag i informationskompetens”. Projek-

tet slutrapporterades till Kungliga biblioteket i februari och 

arbetsgruppen anordnade ett LUB-seminarium i maj där pro-

jektmedlemmarna presenterade resultaten. I maj hölls också 

en workshop om Christine Bruce’s artikel ”Six Frames for 

Informed Learning”. Katarina Mårtensson från CED inledde 

med en kort föreläsning om teorier för lärande och därefter 

prövade man i mindre grupper att arbeta enligt metoden 

”Six Frames”.

Under 2014 har arbetsgruppen haft fem möten. De två un-

dergrupper som arbetat med OER respektive utvärdering har 

dessutom haft ytterligare möten.

4.2 ARBETSGRUPPEN FÖR VETENSKAPLIG 
KOMMUNIKATION 
Uppdraget för Arbetsgruppen för vetenskaplig kommunika-

tion var att arbeta aktivt med att underlätta och förbättra 

förutsättningar för biblioteksnätverket att genomföra det 

strategiska målet Stöd till forskning. Detta gjordes genom att:

• vara ett forum för diskussioner och initiativ kring biblio-

teksnätverkets arbete med vetenskaplig kommunikation 

och open access 

• vara referensgrupp för kompetensutveckling för nätverket 

i området vetenskaplig kommunikation & open access 

• verka för att nätverket håller sig framme i området veten-

skaplig kommunikation genom kontakt och utbyte med 

övriga högskolor och aktörer 

• bevaka och synliggöra olika aspekter av vetenskaplig 

kommunikation mot nätverket och övriga intressenter 

inom universitetet.

Arbetet i gruppen under 2014 präglades av omorganisationen 

och gruppens annalkande avveckling. I den nya arbetsstruk-

turen ingår området vetenskaplig kommunikation i ansvars-

området för strategigruppen för media och system.

De två möten som genomfördes under våren fokuserade 

på att informera om pågående projekt i nätverket och inom 

universitetet och att rapportera från intressanta konferenser. 

Gruppen anordnade dessutom en grundkurs och en work-

shop för erfarenhetsutbyte och presentationer om arbetssätt 

kring referenshanteringsprogrammet EndNote.

4.3 FUNKTIONSGRUPPEN FÖR FJÄRRLÅN
Funktionsgruppen för fjärrlån var en kommunikationsplatt-

form för alla inom LUB som arbetar med fjärrlån. En gemen-

sam e-postlista användes för att ställa frågor till kollegor och 

utbyta erfarenheter om fjärrlånehantering. 

Fjärrlåneverksamheten vid LUB har under året präglats av 

införandet och vidareutvecklingen av BasILL. Vid två tillfällen 

under våren genomfördes informationsmöten där gruppen 

demonstrerade nya funktioner i BasILL och det gavs möjlighet 

att ge synpunkter på systemet. 

Under året pågick arbete med att komplettera systemet, 

bland annat möjligheten att hämta ut statistik och fakture-

ringsunderlag. Den grupp som under 2013 arbetade med 

att ta fram specifikationer för BasILL fortsatte under första 

halvan av 2014 att fungerar som referensgrupp i samband 

med komplettering av funktioner. 

Referensgruppen träffades vid tre tillfällen. Funktionsgruppen 

formaliserades under året i ett professionellt medarbetarnät-

verk för fjärrlån under strategigruppen för media och system 

och en ny e-postlista togs i bruk.

4.4 FUNKTIONSGRUPPEN FÖR KATALOGISERING
Gruppen har främst behandlat löpande ärenden av katalo-

giseringsteknisk natur. De senaste större enskilda ärenden 

som avslutats är Deweyintroduktionen och upprättandet 

av en LibGuide för katalogisering. Gruppen har även tittat 

närmare på de stora utmaningar som väntar framöver, däri-

bland införandet av nya katalogiseringsregler (RDA) och byte 

av katalogiseringsverktyg från Voyager till LibrisXL.

Funktionsgruppen har haft fyra möten under våren. Gruppen 

formaliserades under året i ett professionellt medarbetarnät-

verk för katalogisering under strategigruppen för media och 

system och en ny e-postlista togs i bruk.
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4.5 FUNKTIONSGRUPPEN FÖR TILLGÄNGLIGHET
Funktionsgruppen för tillgänglighet har arbetat för att 

uppnå en god kvalitet i LUB-nätverkets stöd till studenter 

med funktionsnedsättningar. Gruppen har under de senaste 

åren verkat för inköp av campuslicenser för programvaror som 

stödjer studenters läsande och skrivande. Funktionsgruppen 

har också kontinuerligt arbetat med en LibGuide som vänder 

sig till studenter med funktionsnedsättning.

Funktionsgruppen har samarbetat med universitetets avdel-

ning för pedagogiskt stöd.

För att sprida studenters kännedom om nerladdning och 

läsning av talböcker arrangerade gruppen en talboksverk-

stad under vårterminen. I samarbete med Myndigheten för 

Tillgängliga Medier (MTM) anordnade gruppen en studiedag 

om talböcker för högskolebibliotekarier i maj.

I december 2014 hade LUB 923 studenter registrerade i Myn-

dighetens för tillgängliga medier (MTM) nerladdningstjänst, 

och dessa laddade ner 4 297 talböcker. Dessutom produce-

rade LUB-nätverket ett betydande antal lokala inläsningar.

Funktionsgruppen fick LUB-stipendiet för 2014 för att arrang-

era en workshop om tillgänglig undervisning under 2015.

Funktionsgruppen träffades tre gånger under våren. Den for-

maliserades under året i ett professionellt medarbetarnätverk 

för tillgänglighet och likabehandling under strategigruppen 

för pedagogik, service och miljö och en ny e-postlista togs 

i bruk.

4.6 REFERENSGRUPPEN FÖR LUP 
De frågor som behandlades av gruppen under våren rörde 

främst den kommande implementeringen av LUCRIS. Gruppen 

förberedde bland annat underlag till LUCRIS-projektgruppen i 

frågor rörande LUP, publikationshantering och LUB-organisa-

tionen. Vidare arbetade gruppen med implementeringen av 

det avancerade sökgränssnittet för LUP Student Papers som 

lanserades i november.

Under året träffades referensgruppen vid ett tillfälle. 

4.7 SAMRÅDSGRUPPEN FÖR ELEKTRONISKA MEDIER 
(SEM)
I juni upphörde Samrådsgruppen för e-media (SEM) som 

existerat sedan 2001 och därefter bildades Arbetsgruppen 

för e-media.

SEM har haft i uppdrag att samordna och samråda kring 

förvärv av elektroniska media. Det fanns ett budgetutrymme 

knutet till arbetsgruppen. SEM förde även en strategisk 

diskussion kring utveckling av och tillgång till elektroniska 

media med fokus på innehåll. Ledamöterna utsågs av res-

pektive fakultet. Gruppen leddes av UB:s medarbetare inom 

verksamhetsområdet e-media. 

Under våren hade gruppen fem ordinarie möten.

4.8 ERM-PROJEKTET
Projektets syfte var att testa EBSCO:s system ERM Essentials, 

ett system som hanterar e-media, och jämföra detta med 

Sempertools system SMDB, som används idag. Jämförelsen 

gjordes i två delar, dels med utgångspunkt i UB:s adminis-

trativa processer, dels utifrån motsvarande processer på 

fakultetsbiblioteken. ERM-projektet avslutades, efter förläng-

ning, i februari. Projektgruppen föreslog att en kartläggning 

av processer och arbetsflöden för e-mediahanteringen inom 

LUB ska genomföras i samarbete med Processkontoret vid 

universitetet.

4.9 PDA-PROJEKTET
PDA-projektet var ett e-boksprojekt med syfte att testa och 

utvärdera förvärvsmetoden Patron Driven Acquisition (PDA). 

Metoden kan beskrivas som ett automatiserat användarstyrt 

förvärv. Biblioteket väljer ut och exponerar en större mängd 

e-bokstitlar än vad de äger i sina system, men betalar endast 

för de e-böcker som används samt för inköp av upprepat 

använda titlar. 

Projektets driftsfas löpte från oktober 2013 till juli 2014. 

Under året genomfördes 653 korttidslån och 131 inköp 

inom ramen för projektet. Från juli till december 2014 skrev 

projektgruppen en utvärdering i form av en projektrapport 

som finns att ladda ned i LUP: lup.lub.lu.se/record/5154408

Under 2014 deltog sju fakultets- och institutionsbibliotek i 

projektet; Raoul Wallenberginstitutets bibliotek, Juridiska 

fakultetens bibliotek, LTH:s bibliotek, Medicinska fakulte-

tens bibliotek, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, 

Konstnärliga fakultetens bibliotek och Internationella Miljö-

institutets bibliotek. Universitetsbiblioteket har bidragit med 

en projektledare och personal från Avdelningen för samlingar 

samt Avdelningen för IT och support. Universitetsbibliotekets 

personal har bland annat hanterat fakturor och arbetat med 

att tillgängliggöra e-böckerna i bibliotekskatalogen Lovisa 

och i söksystemet LUBsearch.
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5. Nya arbetsgrupper

I detta kapitel presenterar vi de grupper som har startat under året med anledning av 
den nya arbetsstrukturen: tre strategigrupper med undergrupper och nätverk samt tre 
permanenta arbetsgrupper.

5.1 STRATEGIGRUPPEN FÖR FORSKNING OCH 
FORSKNINGS PROCESSER 
Gruppens uppdrag är att arbeta med frågor som rör biblio-

tekens forskningsstöd och bevaka att LUB tar en aktiv del i 

det kvalitetsarbete som krävs i dessa processer. Gruppen ska

• arbeta för att det för varje ämnesområde finns ett ämnes-

anpassat och flexibelt utformat stöd vad gäller informa-

tionsförsörjning, publicering och forskningsutvärdering 

samt se till att stödet utvecklas, utvärderas och kvalitets-

säkras löpande

• förhålla forskningsstöd på LUB till övrig verksamhet inom 

Lunds universitet 

• främja kommunikation och samarbete inom LUB rörande 

forskarstöd 

• samverka inom LUB för att säkerställa tillgängliggörande 

av resurser viktiga för forskningen. 

Under hösten hade den nya strategigruppen tre möten. Grup-

pen har utarbetat en handlingsplan för 2015 och bestämt en 

rad strategiska teman som ska behandlas under det kom-

mande året. 

Deltagande i det nationella nätverket för forskningsstöd har 

diskuterats. En medlem i gruppen deltog som representant 

för LUB på nätverksmötet i november.

Arbetsgrupper
Strategigruppen har under hösten startat två arbetsgrupper. 

Den ena ska utföra tester i det nya LUCRIS-systemet. Den 

andra ska dels utreda vilka konsekvenser som den nya ut-

värderingsmodellen och kraven på kvaliteten som exporteras 

till SwePub får för arbetet med LUP, dels arbeta med den 

långsiktiga utvecklingen av LUP och bland annat föreslå hur 

arbetet kring LUP ska organiseras. Gruppen ska också utar-

beta en policy för vilket material som ska finnas i LUP. Båda 

arbetsgrupperna kommer att fortsätta sitt arbete under 2015.    

Professionella medarbetarnätverk
Strategigruppen har startat två professionella medarbetarnät-

verk. Nätverket för forskningsstöd ska kunna fungera som ett 

forum för alla medarbetare som arbetar med forskningsstöd 

vid LUB. Nätverket för referenshanteringssystem är smalare 

och är ett forum för de bibliotekarier som undervisar i och 

ger support på olika referenshanteringssystem.

5.2 STRATEGIGRUPPEN FÖR MEDIA OCH SYSTEM
Strategigruppens uppdrag är att driva strategiska frågor som 

rör mediautveckling och system. I uppdraget finns fem hu-

vudområden. Gruppen ska

• säkra långsiktig uppbyggnad av samlingar

• arbeta för att underlätta övergången från tryckt till di-

gitalt material

• utveckla strategisk användning av statistik inom e-media

• utvärdera gemensamma system kring hantering av fysiska 

och elektroniska samlingar

• arbeta för att underlätta tillgängliggörandet av samlingar, 

data, licensierat material etc.

Under hösten har gruppen haft fyra sammanträden. Gruppen 

har tagit fram en handlingsplan för 2015 som har godkänts 

av LUB:s ledningsgrupp med följande prioriteringsordning:

Prio 1 - Utveckla strategisk användning av statistik inom 

e-media och genomföra en processkartläggning av e-media-

hanteringsprocesserna inom LUB.

Prio 2 - Säkra långsiktig uppbyggnad och bevarande av sam-

lingarna, både fysiska och elektroniska.

Prio 3 - Underlätta övergången från tryckt till digitalt material 

samt tillgängliggörandet av detsamma.

Arbetsgrupp
För arbetet med att utveckla den strategiska användningen av 

statistik tillsattes en arbetsgrupp som ska inventera dagsläget 

och ta fram en plan för hur statistik som rör e-media bör 

presenteras för LUB. Arbetsgruppen kommer bland annat 

att ta fram enhetliga definitioner på statistik, inventera och 

identifiera vilken statistik som är enkel respektive svår att få 

fram och ta fram en lista på högprioriterade e-resurser som 

ska hanteras varje år. Gruppen ska redovisa sitt resultat i maj 

2015.

Professionella medarbetarnätverk
Under verksamhetsåret har strategigruppen startat fyra nät-

verk. Medarbetarnätverket för katalogisering är tänkt som 

en mötesplats för medarbetare som engagerar sig i frågor 

om regeltolkning och praxis inom katalogiseringen. Nätverket 

för tidskrifter vänder sig till dem som arbetar med tidskrifter 

med möjlighet att till exempel diskutera rutiner och hantering 

av materialet inom LUB och få en förståelse för varandras 

verksamheter. 

I medarbetarnätverket för fjärrlån ingår de bibliotekarier inom 

LUB som arbetar med fjärrlånehantering. Nätverket kan disku-

tera och etablera gemensamma rutiner för fjärrlånehantering 

inom LUB. E-postlistan kan även användas för att informera 

om nyheter, förändringar och problem som rör de system 

som används för fjärrlånehantering, till exempel BasILL och 

LIBRIS fjärrlån. 
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Inom nätverket för förvärv av böcker kan övergripande frågor 

att behandla till exempel vara avtalsfrågor och leverantörs-

problem. En stor del av det praktiska förvärvsarbetet styrs av 

våra leverantörsavtal och därför är det viktigt att lätt kunna nå 

andra förvärvsbibliotekarier för att få råd och stöd i allehanda 

frågor som kan dyka upp kring avtalen. Andra frågor kan röra 

urval och policy kring förvärv.

 

5.3 STRATEGIGRUPPEN FÖR PEDAGOGIK, SERVICE 
OCH MILJÖ 
Den strategiska gruppen för pedagogik, service och miljö 

arbetar med frågor som rör biblioteket som resurs inom pe-

dagogik, biblioteksservice och studiemiljö (såväl fysisk som 

virtuell) och ska

• arbeta för att informationskompetens är en integrerad del 

av lärandeprocessen

• utveckla bibliotekens pedagogiska verksamhet

• formulera policy för gemensam servicenivå inom LUB

• kvalitetssäkra arbetet med bemötande både fysiskt och 

virtuellt

• utveckla bibliotekens stöd till användare med funktions-

nedsättning, annat modersmål än svenska eller tillhö-

rande en nationell minoritet

• säkerställa att LUB ligger i framkant inom tillgänglighet 

genom teknikutveckling, policy-arbete, utveckling av 

processer och rutiner samt samverkan både inom LUB 

och externt.

Strategigruppen hade fem möten under höstterminen. Grup-

pen har under hösten arbetat med handlingsplanen för 2015. 

Den har även hanterat frågor kring lån i bibliotekskatalogen 

Lovisa och initierat kompetensutveckling som till exempel 

seminarium om KIB-labb och MOOCs och varit värd för ett 

besök från SLUB:s pedagogikgrupp. 

Arbetsgrupper
Gruppen har tillsatt tre arbetsgrupper. Arbetsgruppen för 

omvärldsbevakning ska under två månader identifiera rele-

vanta kanaler för omvärldsbevakning inom ramen för stra-

tegigruppens ansvarsområden. Kanalerna ska samlas i en 

LibGuide eller liknande. Gruppen ska också påbörja arbetet 

med att fylla guiden med innehåll. 

Arbetsgruppen för LibGuide ska under 2015 utvärdera och ta 

fram en tids- och aktivitetsplan för uppgradering till version 

2 av LibGuide. Gruppen ska därefter genomföra uppgrade-

ring samt ansvara för kompetensutveckling kring verktyget 

i samarbete med arbetsgruppen för kompetensutveckling. 

Arbetsgruppen för en policy för gemensam servicenivå ska 

ta fram en policy med syfte att definiera hur LUB ska ge 

anställda och studenter likvärdiga och goda förutsättningar. 

Arbetet ska resultera i ett underlag för ledningsgruppen och 

biblioteksstyrelsen att besluta om, som beskriver tillväga-

gångssätt för att i framtiden hantera olika detaljfrågor som 

faller under gemensam servicenivå. Arbetsgruppen ska också 

arbeta med ett ”gott exempel” och ta fram, förankra och 

formulera en gemensam nivå för en utvald service. Gruppen 

ska ha som målsättning att vara klar med sitt arbete den 31 

december 2015. I gruppen ingår utöver medarbetare från LUB 

även en representant från studentkåren.

Professionella medarbetarnätverk
Strategigruppen har startat två professionella medarbetar-

nätverk kring pedagogik respektive tillgänglighet och likabe-

handling. Det förra vänder sig till undervisande bibliotekarier 

och är ett forum för praktiska frågor som rör planering, ge-

nomförande och utvärdering av bibliotekens undervisning. 

Det kan även vara en plats för erfarenhetsutbyte och stöd. 

Det senare vänder sig till bibliotekarier som arbetar med 

service och stöd som talböcker och datorstöd till studenter 

med funktionsnedsättning samt med likabehandlingsfrågor. 

Nätverket är en viktig kanal för erfarenhetsutbyte, för att 

lyfta gemensamma problem och frågor och för att följa den 

tekniska utvecklingen. 

5.4 ARBETSGRUPPEN FÖR E-MEDIA
Arbetsgruppen för e-media är en permanent arbetsgrupp 

under strategigruppen media och system. Gruppen har i 

uppdrag att sköta det löpande arbetet med tester och ut-

värdering av e-resurser. Arbetsgruppen beslutar om förvärv 

eller uppsägning av e-resurser efter att förankring har skett 

hos respektive fakultet och UB. 

Till arbetsgruppen finns ett budgetutrymme utifrån den nya 

finansieringsmodellen, som ska tas i drift 2015. Men eftersom 

det är flera licensavtal som inte löper januari – december 

har arbetsgruppen behövt sätta sig in i modellen och förstå 

konsekvenserna av den redan under 2014 för att kunna fatta 

beslut om förvärv och uppsägningar. 

Efter ett första uppstartsmöte den 16 juni hade gruppen fyra 

möten under höstterminen. 

5.5 ARBETSGRUPPEN FÖR KOMMUNIKATION
Gruppen är en permanent arbetsgrupp som har till uppgift 

att kommunicera information och beslut från LUB:s lednings-

grupp till alla medarbetare och att ansvara för nätverkets 

intranät och webbplats.

Under hösten tog arbetsgruppen fram en handlingsplan för 

gruppens arbete under 2015 och en kommunikationsplan för 

2015 för biblioteksnätverkets interna kommunikation, som 

bland annat innehåller en lista över lämpliga kommunika-

tionsverktyg. Gruppen påbörjade även ett omfattande arbete 

med att ta fram innehåll till en ny gemensam webbplats för 

biblioteksnätverket. Den nya webbplatsen ska lanseras under 

våren 2015. 

Gruppen hade åtta möten under höstterminen.

5.6 ARBETSGRUPPEN FÖR KOMPETENSUTVECKLING 
Under 2014 ombildades arbetsgruppen för kompetensut-

veckling. Den nya gruppens uppdrag är att producera en 
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kompetensutvecklingsplan som ska beslutas av och årligen 

avrapporteras till LUB:s ledningsgrupp. Arbetsgruppen har 

täta kontakter med bland annat Sektion Personal på univer-

sitetet och Lärosäten Syd. 

Arbetsgruppen höll åtta möten under året. Mellan mötena 

pågick arbetet med praktiska frågor kring de olika arrang-

emangen via mail. Från hösten används universitetets kom-

petensportal för anmälningar till de tillfällen som anordnas 

inom LUB. 

Sammanlagt arrangerades ett trettiotal föreläsningar, semi-

narier och workshopar. Det var betydligt färre än föregående 

år då Bemötandeprojektet engagerade stora delar av LUB-

personalen i många olika seminarier. En annan anledning till 

minskningen var osäkerhet i avvaktan på att den nya arbets-

strukturen skulle sjösättas. 

Ungefär 500 personer deltog i arrangemangen. Mest välbe-

sökt var LUB-dagen med tema likabehandling som hade 83 

åhörare och presentationerna av LUB:s nya strategiska plan 

med 96 deltagare. Dessa tillfällen riktade sig till samtliga LUB-

medarbetare medan andra var av intresse för medarbetare 

med särskilda arbetsuppgifter. Återkommande inslag var ut-

bildning och fortbildning i olika system och verktyg, däribland 

Lovisa, LUBsearch och Adobe Connect.

I februari presenterades rapporten från Bemötandeprojektet 

som genomfördes under 2013. Rapporten innehöll förslag på 

inslag om bemötande och inspirerade till flera programpunk-

ter. Förutom LUB-dagen förverkligades dessa bland annat i 

programpunkten Digitalt bemötande. 

Det fanns också utrymme för initiativ från medarbetare. Ett 

seminarium som arrangerades på förslag av en medarbetare 

var när Charlotte Jansson från KIB berättade om hur man 

arbetar med individuell handledning i KIB-labb. Samhällsve-

tenskapliga fakultetens bibliotek använde sitt LUB-stipendium 

till att ordna ett LUB-seminarium om framtidens lärandemil-

jöer under medverkan av Rosie Jones och Jennie Blake från 

University of Manchester.

Fyra av programmen genomfördes i samarbete med Lärosäten 

Syd, däribland Omvärldsbevakning i praktiken. Det innebar 

effektivt utnyttjande av kompetensutvecklingsresurser och 

gav deltagarna värdefulla kontakter med kollegor utanför 

LUB. I Skugga en kollega genomfördes ett ömsesidigt utbyte 

mellan LUB-medarbetare och kollegor vid Malmö högskola 

och SLU Alnarp.
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6. Nyckeltal och trender

6.1 EKONOMI
2014 bröts den femåriga trenden av kostnadsökningar för 

biblioteken. Under perioden 2008-2013 ökade kostnaderna 

med i genomsnitt 3,3 % varje år, men 2014 sjönk kostnaderna 

med 1,0 % jämfört med året innan (figur 1.1). Bibliotekens an-

del av kostnaderna fortsätter att sjunka, och är nu nere i 3,08 

%, vilket är 0,78 procentenheter lägre än 2008 (figur 1.2)

Fördelningen av kostnaderna på olika kostnadsslag framgår 

av figur 1.3a-c. För hela LUB, med en total kostnad på 243 

miljoner kronor, utgör personalkostnaderna den största biten, 

följd av lokaler och e-medier. För Universitetsbiblioteket (UB) 

är e-medier en tung post, näst störst med ca en fjärdedel 

av bibliotekets totala kostnader. Värdet av pliktleveranser av 

svenskt tryck syns inte som en kostnad för UB.

Fakultetsbibliotekens 25 serviceställen drar drygt 31 % av 

deras sammanlagda driftsmedel. Av LUB:s totala kostnader 

står fakultetsbiblioteken för 51 % och Universitetsbiblioteket 

för 49 %. E-mediernas andel av de totala mediekostnaderna 

har ökat från 68,8 % 2008 till 84,5 % 2014 (figur 1.4).
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1.4 Mediekostnader 2006-2014, tkr
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6.2 PERSONAL
Det totala antalet årsverken inom LUB har inte förändrats 

nämnvärt sedan 2008 (figur 2.1). Av totalt 192 årsverken 2014 

utfördes 55 % på fakultetsbiblioteken. Det totala antalet an-

ställda personer 2014-03-31 var 246, varav 64 % kvinnor. 

Könsfördelningen var jämn på Universitetsbiblioteket, medan 

72 % av fakultetsbibliotekens personal utgjordes av kvinnor 

(figur 2.2).

Knappt 40 % av all bibliotekspersonal är engagerad i större 

eller mindre omfattning i någon form av pedagogisk verksam-

het (figur 2.3). Under 2014 minskade antalet personer som 

undervisar med 8,0 % jämfört med 2013. Antalet under-

visningstimmar gick också ner, med 11,5 %, medan antalet 

deltagare vid undervisningstillfällena ökade med 6,6 %. Färre 

medarbetare undervisade fler deltagare under färre timmar.

2.2 Fördelning kvinnliga-manliga medarbetare 2014-03-31

2.2a LUB 2.2b Universitetsbiblioteket 2.2c Fakultetsbiblioteken
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3.1 Antal serviceställen

3.2 Lokalyta, kvm

2.3 Undervisning

2012 2013 2014

Biblioteksanställda som undervisat 101 100 92

Timmar schemalagd undervisning 3 382 3 017 2 671

Deltagare vid schemalagd undervisning 23 309 25 171 26 831

2012 2013 2014

Universitetsbiblioteket 2 1 1

Ekonomihögskolan 1 1 1

Humaniora Teologi1 6 6 2

Juridik 1 1 1

Konst 3 3 3

Lunds Tekniska Högskola2 7 7 4

Medicin 5 4 3

Naturvetenskap3 7 6 6

Samhällsvetenskap4 1 2 2

Övriga5 4 3 3

TOTALT, JUSTERAT6 34 31 26

6.3 BIBLIOTEKSSTRUKTUR
Då LUX-biblioteket vid HT-fak öppnades hösten 2014 blev 

fem serviceställen ett. De tre bibliotek som är gemensamma 

för LTH och N-fak (Fysik, Kemi och Matematik) räknas från 

2014 under N.fak. Dessa två fakulteter ansvarar för 40 % av 

fakulteternas serviceställen (figur 3.1).

Den sammanlagda ytan för bibliotekslokaler vid LUB är 

41 838 kvadratmeter, varav 57 % tillhör Universitetsbiblio-

teket. Fördelningen av fakultetsbibliotekens sammanlagda 

lokalyta framgår av figur 3.2.

1 LUX-biblioteket öppnades under 2014, fem bibliotek (Arkeologi, CTR, Filosofi, Historia, Wrangel) blev ett
2 Tre av biblioteken är gemensamma med N-fak (Fysik, Kemi, Matematik). Från och med 2014 räknas dessa under N-fak.
3 Tre av biblioteken är gemensamma med LTH (Fysik, Kemi, Matematik). Från och med 2014 räknas dessa under N-fak.
4 Biblioteket vid Campus Helsingborg är sedan 2013 en del av S-fak:s organisation
5 Biblioteken utanför fakultetsorganisationen (Asienbiblioteket och biblioteken vid Miljöinstitutet och RWI)
6 De gemensamma biblioteken LTH / N räknas endast en gång 2012 och 2013
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6.4 BESTÅND OCH ANVÄNDNING
För insamling av den officiella biblioteksstatistiken för 

verksamhetsåret 2014 använde Kungliga biblioteket, som 

är statistikansvarig myndighet, en ny enkät med delvis nya 

definitioner. Detta gör att uppgifter från olika verksamhetsår 

och olika mediatyper blir svåra att jämföra och tolka. Framför 

allt gäller detta uppgifter om bestånd av såväl fysiska som 

elektroniska mediatyper, samt användningen av elektroniska 

media.

4.1 Elektroniska media, bestånd
Antalet databaser har legat ganska konstant de senaste tre 

åren, men själva beståndet är inte oförändrat. Innehåll och 

resurstyp i en viss databas kan förändras över tid. Varje år 

sägs databaser upp och nya tillkommer. Om till exempel en 

bibliografisk databas sägs upp och ersätts av en fulltextda-

tabas påverkas statistiken kraftigt, vilket förklarar den stora 

ökningen i antalet e-böcker och e-tidskrifter mellan 2013 och 

2014. Ändrade anvisningar för hur de olika bestånden ska 

räknas påverkar också siffrorna.

2012 2013 2014

Databaser, antal 189 187 197

E-böcker, antal titlar 221 303 211 300 281 568

E-tidskrifter, antal titlar 20 987 11 699 16 800

4.2 Sökningar, framtagna fulltextdokument
Den mycket kraftiga minskningen av antalet sökningar i bib-

liotekssystemet Lovisa förklaras främst av att från och med 

2014 filtreras sökningar gjorda av sökrobotar bort, och kvar 

blir de sökningar där en människa skrivit in ett sökord i någon 

av Lovisas sökrutor. En del av sökningarna i katalogen sker 

numera via Discoverysystemet LUBsearch, och räknas där. 

Verksamhetsåret 2014 gjordes knappt två miljoner sökningar 

i LUBsearch. Om en sökning efter LUB-resurser görs i Google 

registreras heller inte detta i statistiken.

2012 2013 2014

Sökningar i Lovisa 6 118 924 6 284 863 759 736

Sökningar i bibl. databaser 2 230 891 1 440 429 1 035 268

Fulltexter från databaser 1 794 066 4 246 161 1 425 038

Fulltexter från e-böcker 1 166 873 648 384 843 813

Fulltexter från e-tidskrifter 2 721 882 2 020 215 2 719 206

Fulltexter från Lund Univ. Publ. 2 069 285 2 914 297 4 311 840

Den stora minskningen av framtagna fulltextdokument från 

databaser som skett mellan 2013 och 2014 förklaras delvis 

av de förändringar som beskrivits ovan. Sättet att redovisa 

användningen har också förändrats i den nya statistikenkä-

ten, vilket gör att framtagningar från andra mediatyper än 

e-böcker och e-tidskrifter inte har tagits med i tabellen.

4.3 Lokala utlån, fjärrutlån, fjärrinlån
Underlag för beräkning av det stora fysiska beståndet vid LUB saknas för 2014, varför dessa uppgifter inte finns med i årets 

verksamhetsberättelse. Däremot finns tillförlitliga och jämförbara uppgifter om utlån av det fysiska beståndet, vilket visar att 

alla typer av fysiska lån sjunker över en treårsperiod. 
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7. Bilagor

7.1 PRESENTATIONER (I URVAL)
Nationella konferenser och utbildningar
Björklund, M. Interaktiva guider vid medicinska fakultetens 

bibliotek. Presentation. TeachMeet Lunds universitet/Lunds 

kommun, 28/4, Lund.

Björklund, M., Holm, B., Landgren, L. & Wiberg, A. Metoder 

och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskom-

petens. Presentation. Stadsbiblioteket, 19/8, Lund.

Björklund, M. & Landén, M. Interaktiv guide - träning för 

studenters informationskompetens. Presentation. TeachMeet 

Lärosäten Syd, 11/12, Lund.

Forsberg, Å., Josefsson, A., Landgren, L. & Fall, E. E-boken 

som pedagogisk resurs. Paper. LTH:s pedagogiska inspira-

tionskonferens 2014, 17/12, Lund. 

Forsberg, Å., Josefsson, A., Landgren, L. & Fall, E. E-boken 

som pedagogisk resurs. Paper. NU 2014, 8-10/10, Umeå. 

http://sites.upc.umu.se/nu2014/wp/wp-content/uploads/

abstracts-nu2014.pdf

Fransson, J. LUBsearch-användarstudie. Presentation. EDS 

Nordic User Group årsmöte, 16/5, Lund. 

Fransson, J. LUBsearch-användarstudien. Presentation. Tema-

dag kring EDS i undervisningen, 26/5, Linköping.

Johnsson, M. Undervisning i omvärldsbevakning för dokto-

rander. Hur gick det sedan? Exempel LTH. Presentation. SFIS 

Omvärldsnät, 21/5, Stockholm. 

Landgren, L., Pernler, T., Pettersson, K., Björklund, M., Holm, 

B., Wiberg, A. & Hanberger K. (2014). Metoder och verktyg 

för utvärdering av kursinslag i informationskompetens. Poster. 

NU 2014, 8-10/10, Umeå.

http://sites.upc.umu.se/nu2014/wp/wp-content/uploads/

abstracts-nu2014.pdf

Larsson, S., Carlsson, H. & Åström, F. (2014). Kunskapsöver-

sikt: Konsumtionsmönster och överskuldsättning i det digitala 

samhället. Presentation. Kronofogden, 2/10, Malmö.

Stenson, L. & Fransson, J. LibGuide om LUBsearch och Elek-

troniska resurser. Presentation. Temadag kring EDS i under-

visningen, 26/5, Linköping.

Zettergren, A-S., Voog, H., Corvellec, H. & Lundqvist, Å. 

Skapa förutsättningar för forskning - generiska färdigheter 

för doktorander. Paper. NU 2014, 8-10/10, Umeå. 

http://sites.upc.umu.se/nu2014/wp/wp-content/uploads/

abstracts-nu2014.pdf

Internationella konferenser
Anderson, T. D., Åström, F., Francke, H., Hartel, J. & Kjellberg, 

S. Storying Research: Conducting Research in New Formats 

and New Voices. Workshop. iConference 2014, 4-7/3, Berlin.

Carlsson, C. & Wiberg, A. Uppföljning av Sida-projekt och 

samarbetskonferens med deltagare från juridiska universitets-

bibliotek i Vietnam. Presentation. 28/2 – 9/3, Ho Chi Minh 

City.

Enestarre, C. & Jurlander, E. Open Science at the Frontiers of 

Librarianship. Poster. LISA VII, Library and Information Servi-

ces in Astronomy, 14-20/6, Neapel. 

http://zenodo.org/record/10420/files/Treasure_Hunt_LISA.

pdf

Guldborg Petersen, J & Wogensen, L. Bibliotekskommunika-

tion. Presentation. Fag-, Forsknings-, og Uddannelsesbiblio-

tekers årsmöde, 19/9, Köpenhamn. 

http://www.dfdf.dk/index.php/arrangementer/details/19-

arsmode-2014?xref=16  

Hultman Özek, Y., Tilgmann, C. & Bank, M. Supporting 

Researchers - Back to the Future! Poster. 14th EAHIL Confe-

rence, 11-1/6, Rom, Italien. 

http://f1000.com/posters/browse/summary/1096559

Johansson, G. & Höckerfors, Ch. Drop-in about talking books. 

Presentation. Konferensen Ordblinde og uddannelse. 20/11, 

Odense.

Landgren, L. & Pettersson, K. Methods and tools for infor-

mation literacy assessment: A collaborative project between 

University and Upper secondary school libraries in Sweden. 

Poster. LILAC, 23-25/4, Sheffield. 

Tilgmann, C., Graffner, M., Bristulf, J. & Hultman Özek, Y. 

The State of The Research. Poster. 14th EAHIL Conference 

11-13/6, Rom. 

http://f1000.com/posters/browse/summary/1096560

Wiklund, G. & Voog, H. Moving on - one year later: coopera-

tion and development of Research Support services at Lund 

University Libraries. Keynote presentation. NEFUS konferens, 

12/6, Odense.
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7.2 DELTAGANDE (I URVAL)
Nationella konferenser och utbildningar
• ABM-utbildningsdag om hantering av bildarkiv, 25/9, 

Malmö 

• Användarmöte för Dewey, 1/4, Stockholm

• Biblioteken och de sociala medierna, 27/3, Växjö

• BIBSAM, Konsortiedagarna, 2-3/6, Stockholm 

• ChALS, 24/9, Göteborg

• The Conference, 19-20/8, Malmö 

• Digikult - om kulturarv på nätet, 26-27/3, Göteborg

• Driva utveckling – Statistik, utveckling och kvalitet, 19/11, 

Stockholm

• Eboksseminarium, 13/5, Stockholm 

• EDS Nordic User Group, temadag, 26/5, Linköping

• Forskningsbibliotekens nya roller, 6/2, Stockholm

• IFFIS (Infrastruktur för forskningsinformation i Sverige) 

konferens, 21/10, Stockholm

• KDW (Knowledge in a digital world) symposium, 7/5, 

Lund

• Krigsbyten och metadata, seminarium, 2/9, Uppsala

• Libris inspirationsdagar, 10-11/11, Stockholm 

• LTHs pedagogiska inspirationskonferens, 17/12, Lund

• LundOnline, 20-21/3, Lund

• Medicinska bibliotekskonferensen ”Vi gör skillnad”, 21-

22/8, Uppsala 

• MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) seminarium, 

13/5, Lund 

• Mötesplats Borås, 23/10, Borås

• Mötesplats Open Access, 1-2/4, Växjö 

• Nationell arbetsgrupp för pliktleveransfrågor, 22-23/5, 

Umeå

• Nordic Oikos meeting, 3-6/2, Stockholm 

• NU-konferensen, 8-10/10, Umeå 

• Nätverksmöte Ekonomi- och statistikbibliotek vid svenska 

universitet och högskolor, 22-23/5, Lund

• Nätverksträff för forskarstöd, 10-11/6, Halmstad

• Omvärldsbevakning i praktiken, 14/4, Malmö 

• Personuppgifter i forskningen – tillgång och integritets-

skydd, 13/3, Lund 

• Riskhantering och kulturvård, 1-2/12, Stockholm 

• Seminarium om verktyg för hantering av bibliografisk data 

– Erfarenheter från några lärosäten, 20/10, Stockholm

• SFIS (Svensk förening för informationsspecialister) konfe-

rens E-medier i utveckling, 8/4, Stockholm

• SFIS Omvärldsnät, 21/5, Stockholm

• Svensk Nationell Datatjänst, Nationell forskarworkshop, 

11/11, Göteborg

• Säkerhetskonferens, 9-10/4, Stockholm

• Tekniska universitetsbibliotekens årliga nätverksmöte, 

Linköping

• UX-konferens From Business to Buttons, 3/4, Stockholm

Internationella konferenser
• 6th International Conference of The Manuscript Librarians 

Expert Group, 9-11/10, Köpenhamn 

• 12th Nordic Librarian Forum, 6-7/11, Helsingfors 

• 14th EAHIL(European Association for Health Information 

and Libraries) Conference, 11-13/6, Rom 

• Fifteenth international seminar on the care and conserva-

tion of manuscripts, 2-4/4, Köpenhamn

• 19th International Conference on Science and Technology 

Indicators, 3-5/9, Leiden

• 35th IATUL (International Association of University Libra-

ries) conference, 2-5/6 Espoo 

• ARLIS (Art Libraries Society)/ Nordic annual meeting and 

conference, 12-14/6, Reykjavik 

• COASP (Conference on Open Access Scholarly Publishing), 

17-19/9, Paris

• EuroCris (Euro Current research information systems), 

Strategic membership meeting, 11-12/11, Amsterdam

• European Ecological Federation Council meeting, 22/10, 

Lissabon 

• Fag-, Forsknings-, og Uddannelsesbibliotekers årsmöde, 

19/9, Köpenhamn

• The iConference, 4-7/3, Berlin

• IFLA World Library and Information Congress, 16-22/8, 

Lyon

• LIBER (Ligue de bibliothèques Européennes du recherche) 

3rd Digital Curation Workshop, 19-20/5, Wien

• LIBER 43rd Annual Conference, 2-5/7, Riga

• Library Assessment Conference, 4-6/8, Seattle

• LibreCat hackaton/workshop, 8-9/5, Bielefeld

• LILAC (Librarians’ Information Literacy Annual Confe-

rence), 23-25/4, Sheffield

• LISA VII, Library and Information Services in Astronomy, 

14-20/6, Neapel

• Moodlemoot, 14-16/4, Edinburgh

• Munin conference on scholarly publishing, 26-27/11,Trom-

sö 

• NEFUS (Netværk for Forskningsunderstøttende Services) 

konferens: Forskningsservice, 12/6, Odense

• Open Repositories, 9-13/6, Helsingfors 

• UKSG (United Kingdom Serials Group), 14-16/4, Harro-

gate

• VTLS Europeiska användarkonferens, 16-17/9, Bern

• YAPC (Yet Another Perl Conference), 22-24/8, Sofia

7.3 PUBLIKATIONER (I URVAL)
Anderson, T. D., Åström, F., Francke, H., Hartel, J., & Kjellberg, 

S. (2014). Storying Research: Conducting Research in New 

Formats and New Voices. I: iConference 2014 Proceedings. 
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Forsberg, Å., Josefsson, A., Landgren, L. & Fall, E.  (2014). 

E-boken som pedagogisk resurs. I: Proceedings LTHs peda-

gogiska inspirationskonferens 2014. Lund: LTH. 

http://www.lth.se/fileadmin/ lth/genombrottet /konfe-

rens2014/32_Forsberg_etal.pdf

Forsberg, Å., Josefsson, A., Landgren, L. & Fall, E. (2014). 

E-boken som pedagogisk resurs – slutrapport. Lund: Lunds 

universitet. 

http://lup.lub.lu.se/record/4864792
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Forsberg, Å., Josefsson, A., Landgren, L. & Fall, E. (2014). 

E-boken som pedagogisk resurs. I: NU2014. Abstracts. Umeå: 

NU2014, s. 185.

http://sites.upc.umu.se/nu2014/wp/wp-content/uploads/

abstracts-nu2014.pdf

Fransson, J., & Ohlsson, M. (2014). Forskares och studenters 

användning av LUBsearch: En studie i användning av och 

användbarhet hos ett discoverysystem. Lund: Universitets-

biblioteket.

http://lup.lub.lu.se/search/publication/4813614

Gogolin, I., Åström, F. & Hansen, A. (Eds.) (2014). Assessing 

Quality in European Education Research: Indicators and Ap-

proaches. Wiesbaden: Springer VS.

Haider, J. & Åström, F. (2014). Tillit till forskningen och digi-

taliseringen av det vetenskapliga kommunikationssystemet: 

Peer review-processer och Open Access-publicering. I: S. 

Larsson & P. Runeson (eds.). DigiTrust: Tillit i det digitala. 

Tvärvetenskapliga perspektiv från ett forskningsprojekt. Lund: 

Pufendorfinstitutet, s. 83-96.

Kjellberg, S., Wiklund, G. & Voog, H. (2014). It´s all about 

keeping quiet – using focus group interviews to understand 

the everyday life of researchers in order to support their 

research. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 

(QQML) 1, s. 253-261. 

http://lup.lub.lu.se/record/4587310/file/4587311.pdf

Nilsson, J. (2014) Bemötandeprojektet Lunds universitets 

bibliotek 2013. Lund: Lunds universitets bibliotek. 

http://lup.lub.lu.se/record/4360296

Pernler, T., Pettersson, K., Björklund, M., Holm, B., Landgren, 
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pdf
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Zettergren, A-S., Voog, H., Rondahl, S. & Carlsson, M. (2014). 

Framtidens forskarstöd. Utgångspunkter för bibliotekets 
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