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Ett lärorikt år 

Ja, 2020 var minst sagt ett annorlunda år. Vi rivstartade på vanligt 
sätt för att i mars övergå till ”rådande omständigheter”. Sedan dess 
har vi passerat stadierna kris, corona, covid-19, pandemi och andra 
vågen. Vi har hållit avstånd, arbetat hemma och haft julfest i Zoom. 
Något vi inte ens kunde drömma om för ett år sedan. När vi nu anar 
ljuset i tunneln summerar vi ett annorlunda, men också lärorikt år.

Under vårens första krisläge stängde landets forskningsbibliotek hastigt ner större delen av 
den fysiska verksamheten. Användarna kunde hämta material under begränsade öppet-
tider, men i övrigt var de hänvisade till vårt digitala utbud. Detta skapade stora problem, 
då forskarna inte kunde komma åt läsesalslån och studenterna inte kunde hitta studie-
platser. Under höstens andra våg anpassade vi därför våra öppettider mycket noggrant. 
Specialläsesalen fick bokade platser, referenssamlingen var tillgänglig och viss tillgång på 
studieplatser hjälpte de av våra studenter som inte har möjlighet att studera hemifrån. Vi 
lärde oss om hur viktiga vi är för vårt universitet.

En liknande lärdom drog vi nationellt när landets bibliotek hastigt fick ett stängningsbeslut 
i december. Efter bara några få dagar aktualiserades bibliotekens viktiga roll i samhället 
och att stängningen var i konflikt med Bibliotekslagen. Resultatet var återöppning på bred 
front. Biblioteken skapar tillgång till information i vårt samhälle och är en viktig pelare i 
vår demokrati. Detta är sant både i kris och i normalläge. Vi lärde oss om hur viktiga vi är 
för vårt samhälle. 

Nu har 2021 börjat och vi tar med oss våra nya erfarenheter. Som en av få verksamheter 
som fungerar på campus ser vi framåt. Tillbaka i normalläget kommer vi kanske arbeta 
mer hemifrån, kanske träffas effektivare digitalt, kanske resa mindre, kanske föredra fysisk 
julfest? Hur som helst ser vi framåt igen, fast förvissade om vår plats både vid universitetet 
och i samhället i stort!

Lund i februari 2021

Håkan Carlsson
Överbibliotekarie
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Studenterna i biblioteksstyrelsen har ordet 

Året kommer nog alltid främst definieras av det nya co-
ronaviruset som påverkade samhällets alla delar. På Lunds 
universitet övergick stora delar av undervisningen till digitala 
föreläsningar, seminarier och grupparbeten. I omställningen 
till digital undervisning belystes gång på gång bibliotekens 
viktiga roll för framgångsrika studier. 

En förutsättning för det digitala lärandet är tydliga stöd-
funktioner i form av tillgång till kurslitteratur och referenslit-
teratur, hjälp att söka, citera och referera och möjlighet till en 
god studiemiljö. Biblioteken vid Lunds universitet har under 
det gångna året fått ställa om på kort tid för att fortsätta 
tillhandahålla en god service till studenter och medarbetare. 
I stort har omställningen fungerat väl och studenter har kun-
nat söka efter material, låna kurslitteratur och be om hjälp 
med allt från utskrifter till referenshantering. 

Universitetsbiblioteket har varit en konstant i vardagen 
för många studenter, doktorander och forskare även un-
der pandemin. Under hösten hade vi möjlighet att delta i 
Universitetsbibliotekets regelbundna coronamöten. Det var 
väldigt värdefullt att följa hur biblioteket hanterade coro-
nasituationen.

Diskussionerna om en ombyggnad av Universitetsbiblioteket 
och det fortsatta arbetet med frågan är något som kommer 
påverka Lunds universitets studenter under lång tid. Vi ser 
också positivt på det arbete som påbörjats under hösten 
med att ta fram en långsiktig verksamhetsplan för Universi-
tetsbiblioteket och ser fram emot att under nästa år kunna 
delta i beslutet. 

Elisabeth Jensen Haverling och Patrik Gustafsson
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Notskrift, Engelhart, 1720. Ur Akademiska kapellets notsamling, Lunds universitet.



Våra samlingar

FRÅN FULLSTÄNDIGT OTILLGÄNGLIGT 
TILL ABSOLUT TILLGÄNGLIGT I VÅRA 
SPECIALSAMLINGAR 
Vi i verksamhetsområdet Specialsamlingar har, liksom alla 
andra, försökt anpassa vår verksamhet för att möta de 
utmaningar som året med en pandemi har inneburit. För 
oss som vanligtvis arbetar fysiskt med våra samlingar har 
det varit en särskild utmaning att övergå till att arbeta mer 
digitalt och hemifrån. 

Men året har inte bara inneburit svårigheter utan också 
ljusglimtar. I våras avslutade vi Tegnér-projektet, som på-
gått sedan 2018. Tegnér-projektet var finansierat av Thora 
Olssons stiftelse och innefattade arbete med både Esaias 
Tegnérs arkiv, Tegnérska familjearkivet och en boksamling 
som Tegnérstiftelsen överlämnade till Universitetsbiblioteket 
1996. Vi har nu förtecknat Esaias Tegnérs arkiv i sin helhet 
och åtgärdat problem med den sedan tidigare digitaliserade 
brevsamlingen. Alla brev som skickats till Esaias Tegnér och 
som finns på Universitetsbiblioteket är nu digitaliserade och 
tillgängliga i Alvin. 

Vi har också förtecknat Tegnérska familjearkivet i sin helhet. 
Det har resulterat i 22 stycken separata personarkiv uppdelade 
i 444 volymer, som tillsammans bildar 23 hyllmeter. Materialet 
i familjearkivet var i många fall kaotiskt ordnat. Nu är vartenda 
brev kronologiskt ordnat efter brevskrivare och övrigt material 
har fått adekvat metadata. Materialet har gått från att ha 
varit fullständigt otillgängligt till absolut tillgängligt.

I våras genomförde vi även ett projekt, tillsammans med 
bland annat Uppsala, där vi digitaliserade de handskrivna 
Engelhart-noterna i Akademiska kapellets notsamling. 

När vi arbetat hemifrån har vi fokuserat på katalogvård och 
då främst arbete med vår ämnesordnade handskriftskatalog 
som är digital. Under året publicerade vi drygt 2 400 poster 
och nästan 38 000 bilder i Alvin. 

En del av våra samlingar har varit ute på äventyr och gjort 
resor som vi andra bara kan drömma om i coronatider. Delar 
av Ravensbrück-samlingen har varit på utlån till Florida Gulf 

Coast University och ett brev från den danske konstnären 
och formgivaren Vilhelm Bjerke-Petersen har gjort en mer 
blygsam resa till en utställning på Mjellby Konstmuseum. 

TID ATT RETROKATALOGISERA 
För verksamhetsområdet Metadata och katalogisering har 
stora delar av året präglats av arbete hemifrån. Fokus har 
varit katalogisering av pliktmaterial och retrokatalogisering 
av kortkatalogen Katalog 58-. 

Katalog 58- är en förteckning över bibliotekets bestånd av 
huvudsakligen svenskt periodiskt och monografiskt material 
från åren 1958–1975. Den kompletta katalogen består av 
nästan en miljon kort, men efter årets arbete har vi ”bara” 
72 000 kort kvar att retrokatalogisera. Kortkatalogen är inte 
digitaliserad, vilket innebär att material som ännu inte är ka-
talogiserat i den nationella bibliotekskatalogen Libris endast 
kan sökas fram via fysiska kort på biblioteket. 

Under året har vi katalogiserat cirka 4 300 monografier, 
främst svenska böcker men även utländska böcker med 
svensk anknytning. Det är en stor ökning jämfört med de 
senaste åren och särskilt sedan 2018, då vi inte hann med 
att retrokatalogisera på grund av övergången till nya Libris.
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Katalogiseringen gör vi i Libris. Från Libris importerar vi 
katalogposterna till vårt lokala system Koha. Posterna blir 
därefter sökbara i den publika bibliotekskatalogen LUBcat.

VI TILLGÄNGLIGGÖR VÅR STÖRSTA SAMLING  
– VARDAGSTRYCKET 
Universitetsbiblioteket tar emot, bevarar och tillhandahåller 
allt som trycks i Sverige. Det ingår i vårt uppdrag att ta 
emot böcker, tidskrifter, dagstidningar och inte minst var-
dagstryck. Vardagstrycket är vår största samling (till antalet 
dokument) och omfattar cirka 11 000 hyllmeter.

Det är trycksaker med kort livslängd som möter oss var 
dag; en fantastisk samling av reklam, priskuranter och post-
orderkataloger, vykort, turistbroschyrer, skol- och telefon-
kataloger, taxeringskalendrar, tidtabeller, årsredovisningar, 
företags- och affärstryck, reglementen, tariffer, kungörelser, 
diplom, teaterprogram, filmaffischer, nyhetsbrev, menyer 
och matsedlar, manualer, informationsbroschyrer, material 
från de politiska partierna, från folk-, fack- och idrottsrörel-
serna, från fredsrörelsen, bildningsförbunden, från nykter-
hetsrörelsen, korrespondenskurser, almanackor, kyrkoblad, 
kommunal- och landstingstryck.

Materialkategorin är omöjlig att spåra på annat sätt än i 
bibliotekets samling av pliktexemplar. Den finns inte i biblio-
grafier eller kataloger och den går inte att köpa. Det är just 
den omständigheten som gör materialet så värdefullt och 
det råder idag stor enighet om att vardagstrycket utgör en 
ovärderlig källa för forskningen. 

Universitetsbiblioteket har initierat en långsiktig satsning 
på vardagtrycket. Satsningen består bland annat i att flytta 
ihop materialet från flera mindre fjärrmagasin i en enda stor 
depå, som är speciellt anpassad för materialet. I satsningen 
ingår också att ordna upp svenskt företagstryck för åren 
2002–2014 och genomföra ett projekt för att synliggöra och 
tillgängliggöra den äldre delen av det svenska företagstrycket. 

HUR KOMMER PLIKTLEVERANSERNA SE UT I 
FRAMTIDEN?
Den svenska pliktlagstiftningen är föråldrad och en översyn 
pågår i pliktmaterialutredningen. Översynen gäller både 
pliktexemplar av dokument (lag från 1993) och pliktexem-
plar av elektroniskt material (lag från 2012). 

Enligt nuvarande pliktexemplarslagstiftning för dokument  
ansvarar Kungliga biblioteket i Stockholm för nationalex-
emplaret, som enbart får läsas där, och Universitetsbiblioteket 
i Lund för det nationella reservexemplaret, som får lånas ut 
lokalt och skickas som fjärrlån i Sverige och utomlands. Kung-
liga bibliotekets och Universitetsbibliotekets samlingar av 
svenskt tryck ska spegla varandra och bevaras för samtid och 
framtid. Pliktexemplar levereras också till universitetsbiblio-
teken i Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå, 
som alla har rätt att sålla utifrån sitt lärosätes lokala behov.

Direktivet slår fast att utredningen ska analysera regelverket 
för pliktexemplar och föreslå ett kostnadseffektivt och långsik-
tigt hållbart nytt regelverk för vilket material som bör samlas 
in, bevaras och tillhandahållas med stöd av pliktlagstiftning.

Ikeakatalog 1951 Reklamhäfte, tidigt 1900-tal
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Den nya regleringen ska vara medie-, teknik- och formatobe-
roende och alltså vara giltig för såväl fysiskt som elektroniskt 
pliktmaterial. Utredningen ska redovisas i april 2021. 

Det är många spännande och betydelsefulla avgöranden på 
gång, som är beroende av de ständigt pågående föränd-
ringarna i medielandskapet. Antal exemplar eller digitala 
kopior är avgörande för hur materialet kommer att kunna 
tillhandahållas framöver. Frågorna om vem som ska leverera 
och vem som ska ta emot kräver noggrann genomlysning 
och kommer att analyseras utifrån utredningens uppdrag 
och lagens syfte. Svaren kommer att påverka materialets 
framtida tillgänglighet.

Utredningen leds av Ulrika Geijer, chefsrådman vid kam-
marrätten i Malmö. Universitetsbiblioteket är representerat 
i den expertgrupp med elva personer som är knuten till 
utredningen. 

I maj möttes ledningen för Lunds universitet och utredningen 
och talade om förutsättningar och strukturer för dagens och 
morgondagens pliktinsamling.

ÖKADE KOSTNADER FÖR VÅRA TIDSKRIFTSAVTAL
Flera avtal för tidskrifter är idag läs- och publiceringsavtal. 
Det innebär att kostnaden för publiceringar, Article Process-
ing Charge (APC), är inräknad i avtalen. För några år sedan 
hade vi bara avtal med läsrättigheter, men numera ingår 
APC:er i allt fler avtal vilket fördyrar våra kostnader. 

Det finns olika modeller för öppen tillgång. Guld- och hybrid-
modellerna bygger på publiceringsavgifter (APC:er), medan 
grön- och diamantmodellerna inte gör det. Guldmodellen 
innebär att kostnaderna flyttas från läsning till publicering, 
medan hybridmodellen drar nytta av både läs- och publice-
ringskostnader. 

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga 
forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom Kungliga 
Biblioteket, licensavtal för elektroniska tidskrifter och data-
baser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet. Eftersom vi är flera 
organisationer som deltar, kan konsortiet förhandla fram 
bättre priser och avtal än vad som kan ske på lokal nivå.
Bibsamkonsortiet förhandlar fram så kallade transformativa 
avtal med vetenskapliga förlag. 

Transformativa avtal täcker läs- och publiceringsrättigheter 
i hybridtidskrifter med målsättningen att åstadkomma en 
övergång till guldmodellen. Vissa transformativa avtal har 
ett publiceringstak som är gemensamt för hela konsortiet. 
Det innebär att den gemensamma potten kan ta slut och ge 
oförutsägbara extra kostnader. 

Lunds universitet har fått betala extra för publiceringar under 
året, eftersom flera av våra avtal har haft publiceringstak 
och publiceringarna har ökat (troligtvis som en effekt av 
coronasituationen).

FO
T

O
: 

P
E

R
 S

T
O

B
A

E
U

S

11UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ÅRSBERÄTTELSE | 2020 



Intervju med Håkan Carlsson,  
ny överbibliotekarie på Lunds universitet

Hej Håkan! Välkommen tillbaka till Lund! Du har ju ett 
förflutet här på Lunds universitet. Berätta!
– Ja, Lunds universitet är mitt Alma Mater. Jag utbildade 
mig till kemist vid universitetet och disputerade också här på 
Kemicentrum 2003. Efter några år som lärare på universitet 
i USA slog jag in på biblioteksbanan och jobbade några år 
inom vetenskaplig kommunikation på dåvarande Biblioteks-
direktionen här i Lund.

Vad gjorde du innan du började som överbibliotekarie 
här i Lund i augusti 2020?
– Senast kommer jag från Göteborgs universitetsbibliotek, 
där jag varit biträdande överbibliotekarie och kanslichef de 
senaste sju åren.

Varför sökte du tjänsten som överbibliotekarie?
– Det kändes som en mycket spännande utmaning. Jag 
lockades av UB:s speciella profil med fantastiska samlingar 
och nytänkande inom flera områden inom forskarstöd. 

Lunds universitets speciella biblioteksorganisation gör det 
också lite extra utmanande att jobba som överbibliotekarie 
på Lunds universitet och jag vill vara med och ge användarna 
den allra bästa biblioteksservicen.

Finns det några frågor som du brinner lite extra för?
– Verksamhetsledning, strategi och kvalitet har varit mina 
fokusområden de senaste åren. Min bakgrund som forskare 
gör att jag har insikter i forskarens vardag och jag är alltid 
mån om att verksamheten anpassas till användarnas behov. 
Sedan är vetenskaplig kommunikation fortfarande min hem-
maplan. Jag blev nyligen utnämnd till universitetets Open 
Science Ambassador, vilket gör mig lite extra stolt.

Vad tycker du är det bästa med 
Universitetsbiblioteket? 
– Samlingarna och upptäckarlusten. Det är så roligt att vara 
med och lösa nya utmaningar som en del i en så kompetent 
personalgrupp. En ynnest!
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Co-citeringsanalys på tidskriftsnivå av tidskriften Hereditas.

Vetenskaplig kommunikation

EN KULTURFÖRÄNDRING MOT MER ÖPPEN 
VETENSKAP PÅGÅR
Under året har avdelningen för Vetenskaplig kommunikation 
bland annat arbetat med två projekt som är initierade av 
Forskningsnämnden och placerade på Universitetsbibliote-
ket: Öppen vetenskap vid Lunds universitet och konsortie-
deltagande i Svensk nationell datatjänst (SND).

Projektet Öppen vetenskap vid Lunds universitet har till syfte 
att öka medvetenheten kring öppen vetenskap på universi-
tetet. Vi har tagit fram ett förslag på en övergripande policy 
om open access, som rektor ska fatta besluta om under 
våren 2021.

För att underlätta för forskare att leva upp till universitetets 
policy och till finansiärers krav på öppen vetenskap, har vi 
under året även tagit fram olika stödtjänster som till exempel 
Lund University's Publisher Agreement Journal Search och 
DMP Roadmap. I Lund University's Publisher Agreement 
Journal Search kan forskare söka information om vilka 
tidskrifter som ingår i centrala publiceringsavtal. Allt fler 
finansiärer kräver att forskare knyter datahanteringsplaner 
till sina projekt och i DMP Roadmap kan forskare ladda upp 
sina planer.

Tillsammans med Forskningsservice har vi under året även 
tagit fram ett nytt gränssnitt för forskningsinformationssys-
temet LUCRIS. Förhoppningen är att det nya gränssnittet 
ska underlätta för forskare att parallellpublicera i LUCRIS.

Vi har ägnat mycket tid åt att admi-
nistrera våra olika fonder för open 
access-publicering. Publiceringsfonden 
(som ger forskare stöd för publicerings-
avgifter) liksom fonden för open access-
publicering av monografier används allt 
mer. Vi får även in ansökningar från 
redaktioner som vill sätta upp open 
access-tidskrifter. 

Tillsammans med verksamhetsområdet 
E-media har vi analyserat ekonomin för 
olika modeller av open access-publice-
ring. Analyserna från detta TCP-projekt 
(Total Cost of Publishing) kommer att 
användas inför kommande avtalsför-

handlingar och ligga till grund för Lunds universitets över-
gripande strategiarbete kring öppen vetenskap.

Vårt arbete har som mål att underlätta för forskare att upp-
fylla finansiärers krav på öppen vetenskap. Genom att ut-
veckla adekvata stödfunktioner och lättillgänglig infrastruk-
tur stöttar vi kulturförändringen mot mer öppen vetenskap 
inom den vetenskapliga kommunikationen.

Det andra projektet som Forskningsnämnden initierat är 
konsortiedeltagandet i Svensk nationell datatjänst (SND). 
Universitetsbiblioteket har i uppdrag att samordna univer-
sitetets aktiviteter, att sätta upp ett stöd för hantering av 
forskningsdata och underlätta för universitetets forskare att 
använda SND för tillgängliggörande av forskningsdata.

Vi har tillsammans med Forskningsservice också upphandlat 
ett analysverktyg, SciVal, som kommer att ge oss nya möj-
ligheter att på olika sätt förklara nyttan, spridningen och 
effekterna av universitetets forskning.

Som en del i arbetet med att utveckla våra bibliometritjänster 
har vi under året tagit fram en rapport för de strategiska 
forskningsområdena (SFO) vid Lunds universitet. Rapporten 
åskådliggör publicerings- och citeringsmönster och består 
av publiceringsstatistik från LUCRIS och bibliometriska sam-
manställningar från SciVal. Rapporten utgör ett baspaket, 
som kan utökas och fördjupas med fler analyser för de olika 
strategiska forskningsområdena.
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Publik verksamhet

HUR HÅLLER MAN IGÅNG EN PUBLIK 
VERKSAMHET UNDER EN PANDEMI? 
Vi har lagt ner mycket tid på kriskommunikation under 
coronapandemin. Universitetsbiblioteket har noga följt na-
tionella restriktioner och rektorsbeslut under året som gått 
och kontinuerligt anpassat vår servicenivå utifrån dessa. Näs-
tan dagligen har det inneburit revideringar, ny information 
och översättningar av innehåll till engelska på våra externa 
webbplatser. 

Det har inte varit helt lätt att kombinera behovet av studie-
platser och tillgång till vårt material med behovet av att hålla 
avstånd till både besökare och kollegor. Pandemin har tydligt 
visat på användarnas behov av att fortlöpande få tillgång till 
Universitetsbibliotekets material för studier och forskning.

Som många andra bibliotek har vi coronasäkrat den publika 
miljön genom att glesa ut studieplatser, stänga grupprum, 
sätta upp plexiglasskydd och placera ut handsprit i lokalerna. 
2020 måste vara året då vi slog rekord i skyltning i den pu-
blika miljön: ”Håll avstånd” ”Använd bokinkastet på husets 
västra sida” ”Möbler får inte flyttas” ”Gör dina ärenden 
digitalt om du kan” ”Stay safe!” Uppmaningarna har varit 
många och på olika sätt har vi försökt påminna både oss 
själva och besökarna om att vi alla måste anpassa oss till en 
ny verklighet.

En viktig del av Universitetsbibliotekets infrastruktur är 
verksamhetsområdet Cirkulation, som ansvarar för att han-
tera beställningar av material och cirkulation av material 
i magasin och depåer. Periodvis har medarbetare arbetat 
hemifrån och kunnat genomföra olika städjobb i biblioteks-
katalogerna. Det är ett arbete som kommer att underlätta 
för både användare och bibliotekspersonal.

Under året har verksamhetsområdet Användarservice genom-
fört några av förslagen i rapporten ”Infotjänst 2020”, som 
blev klar under våren. Rapporten tar sin utgångspunkt i ett 
av Universitetsbibliotekets tre fokusområden för 2019–2020: 

Vi har bland annat testat och utvärderat en jourmodell i 
informationsdisken. Jouren har gjort det möjligt att i större 
utsträckning stå själv i disken. Vid behov kan medarbetare 
enkelt tillkalla en kollega via en ringklocka. Den som har jour 
sitter i ett intilliggande rum och kan under tiden arbeta med 
sina vanliga uppgifter. 

Rapporten visar att vi för användarna hade för många in-
gångar i form av mejladresser, telefonnummer och webb-
formulär. När vi under året gick över till ett nytt gränssnitt 
på våra webbplatser passade vi på att minska antalet mejl-
adresser och vi ber nu våra användare att i första hand mejla 
info@ub.lu.se vid frågor. Via vår digitala informationstjänst 
”Tratten” skickar vi frågorna vidare till rätt instans. 

I och med pandemin har det varit naturligt att i högre grad 
lyfta fram våra digitala informationstjänster.

SERVICE ANPASSAD TILL VÅRA ANVÄNDARE

Vi ska erbjuda service anpassad efter användarnas behov av kvalitet och effektivitet 
genom en stabil fysisk och digital informationstjänst och attraktiva och ändamålsen-
liga lokaler.
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Notiser

DAGSTIDNINGARNA BOR BÄTTRE 
PÅ NY DEPÅ
Under 2018 och 2019 kunde du inte beställa 
fram dagstidningar på Universitetsbiblioteket, 
eftersom vi flyttade alla våra dagstidningar.

Flytten av 15 000 hyllmeter dagstidningar gick 
från en gammal fuktig depå utanför Kävlinge till 
en ny funktionell depå på Gastelyckan i Lund. 
Vi rengjorde, boxade om, dokumenterade, 
packade sammanlagt 7 000 lastpallar, transpor-
terade, fryste, packade upp och ställde 80 000 
tidningslägg och paket på plats i den nya de-
pån. Den gamla depån är nu avvecklad och den 
nya depån har fått ett praktiskt kompaktarkiv.

Från januari 2020 gick det åter att beställa 
dagstidningar i original från Universitetsbib-
liotekets samling av dagstidningar.

STRECKKODEN HAR SNART SPELAT 
UT SIN ROLL
Vi arbetar kontinuerligt med att chippa våra 
böcker med RFID (Radio Frequency Identifica-
tion) vid beställning. Böckerna i den öppna 
samlingen är redan chippade. I december 
monterade vi nya larmbågar för RFID och i 
och med det gick vi över till att hantera lån 
med RFID. Streckkoden i våra böcker har snart 
spelat ut sin roll.
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Notiser

VI STÖTTAR TURISTLIVET I LUND
Universitetsbiblioteket är ett av Lunds turistmål och vi deltar med glädje i 
vår stads turistliv. I foajén hade vi under sommaren ett bord med broschy-
rer om UB och andra närliggande turistmål som Skissernas museum och 
Botaniska trädgården. I december deltog vi med en så kallad nissedörr 
i den julkalender som Visit Lund arrangerade. Varje dag i december fick 
lundaborna lösa gåtor och ge sig ut på jakt efter den lilla nissedörren 
som var uppsatt på olika byggnader runt om i stan.
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RNYTT SYSTEM FÖR HANTERING  

AV ELEKTRONISKA RESURSER  
PÅ GÅNG
IT-avdelningen och verksamhetsområdet E-
media har påbörjat arbetet med att ta fram ett 
nytt system med öppen källkod för hantering 
av elektroniska resurser. Systemet för Electro-
nic Resource Management eller ERM-systemet 
samlar information om licenser, priser och 
statistik. Vi använder systemet för att admi-
nistrera universitetets elektroniska resurser och 
fördela interna kostnader. 

UNIKA SAMLINGAR MED UNIK LUS
Vi övervakar och kontrollerar våra samlingar 
noggrant i jakten på skadedjur. Vi vill natur-
ligtvis inte hitta skadedjur i våra samlingar, 
men ett fynd har väckt speciellt intresse. 
Under året hittade vi nämligen en entomo-
logisk sensation − en skölddammlus med det 
latinska namnet Badonnelia titei.

I Sveriges lantbruksuniversitets artdatabank 
kan du läsa om denna speciella lus. Lusen på-
träffades första gången i Uppsala 1967 och 
har därefter synts till endast vid ytterligare tre 
tillfällen i landet. Den tycker om damm och 
gammalt papper. Förekomsten hos oss på UB 
väcker naturligtvis frågor – varför får vi ett 
sådant unikt besök i ett av våra magasin?

NYA SKYLTAR PÅ HELA 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Kansliet och verksamhetsområdet Användar-
service har påbörjat ett omfattande arbete 
med att ta fram nya skyltar för de publika 
delarna. Behovet att byta ut de äldre skyl-
tarna var stort och under året gjorde vi en 
övergripande analys av skyltbehovet. Vi 
formgav drygt 300 skyltar och genomförde 
användarundersökningar i syfte att testa skyl-
tarnas uttryck och placering. Skyltarna följer 
Lunds universitets grafiska profil.

Skriv ut & kopiera 
Print & Copy

Datorplatser
Computer Area

Grupprum
Group Study Rooms

Specialläsesal 
Special Collections Reading Room
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Lokaler

LÅNG VÄNTAN HAR GETT RESULTAT − ÄNTLIGEN 
KAN VI BYGGA OM VÅR PUBLIKA MILJÖ
Efter flera års väntan fick vi i november rektors beslut om 
finansiering av ombyggnad av vår publika miljö. Nu kan vi 
äntligen realisera idén om att bygga om och förbättra för 
våra studenter och andra besökare. 

Fröet till en ombyggnad av vår publika miljö har funnits 
länge hos oss på UB. Redan 2015 blev behovet av och öns-
kan om en ombyggnad tydlig för oss när vi genomförde 
ett projekt som undersökte hur användarna upplever vår 
fysiska miljö och vilka behov de har. En del förbättringar av 
vår publika miljö kunde vi genomföra på egen hand under 
åren som följde, men annan utveckling krävde ombyggnad 
och finansiering av stora investeringar. 

Ombyggnadsfröet kunde börja gro när vi hösten 2017 fick 
klartecken från sektionen LU Byggnad att göra en förstudie 
om utveckling av vår publika miljö. Under 2018 genom-
förde arkitekt Mats White på Jais Arkitekter förstudien och 
tog fram två förslag på ombyggnad, som fastighetsägaren 
Akademiska hus gjorde kostnadsberäkningar på och som LU 
Byggnad och universitetsledningen funderade över. 

Groningen för ombyggnadsfröet tog sin tid, men under 
året som gått tog den åter fart. Akademiska hus gav oss i 
oktober ett förslag på en ombyggnad, som innebär en ökad 
hyreskostnad på drygt en miljon kronor per år. I förslaget 
ingår entré med lounge, ny informationsdisk (rakt fram) med 
backoffice-arbetsplatser, utställningshall (där nuvarande in-
formationsdisken är) och hopbyggnad av mezzaninen och 
boktornet med grupparbetsplatser. Förslaget innebär också 
att vi kan erbjuda ytterligare 80 läsplatser och tillgänglighets-
anpassa trappan upp till Riksdagstrycket och dubbelhissarna. 

Överbibliotekarie Håkan presenterade förslaget för universi-
tetsledningen i november och samma månad gav rektor oss 
ett efterlängtat beslut om medel till finansiering av ombygg-
nad enligt förslaget ovan. Vi var många på UB som med glädje 
tog emot Håkans meddelande att rektor gett oss grönt ljus 
för våra ombyggnadsplaner − så roligt och så spännande! 

Nu kan vi äntligen plantera ut fröet till ombyggnad som 
funnits så länge. Innan årets slut hade vi projektgrupp och 
styrgrupp på plats. Vi ser redan fram emot att i nästa års-
redovisning berätta om hur ombyggnaden börjat spira och 
ta form. 

JAIS ARKITEKTER 
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Ekonomi

Universitetsbibliotekets totala budgetram för 2020 uppgick 
till 151 373 tkr och utgjorde 1,7 procent av Lunds universi-
tets budgeterade intäkter. Budgetramen är den tilldelning 
av intäkter som tillsammans med budgeterade bidrag ska 
täcka årets kostnader, exklusive de medel som plockas från 
myndighetskapitalet.

INTÄKTER
Intäkterna uppgick efter periodiseringar till 158 670 tkr, att 
jämföras med 143 963 tkr 2019. Ökningen på 14 707 tkr 
består huvudsakligen av en större budgetram för elektronisk 
media. Under 2019 ökade kostnaderna med ca 5 300 tkr, 
vilka togs från myndighetskapitalet. Dessa medel, tillsam-
mans med de årliga uppräkningarna, äskades till 2020. E-
medias budgetram ökade totalt sett med 7 526 tkr, vilket 
motsvarar 18,6 procent av budgetramen. Utöver detta fick 
universitetsbiblioteket en engångsutbetalning på 5 090 tkr 
för att täcka oförutsedda kostnadsökningar för transforma-
tiva avtal.

KOSTNADER
De totala kostnaderna ökade med 27 283 tkr från 2019 och 
uppgick 2020 till 162 436 tkr. Ökningen består bland annat 

av utökningen av e-mediabudgeten på 7 526 tkr och de ex-
tra kostnader som uppstod för de transformativa avtalen på  
5 090 tkr (se under Elektroniska medier, nedan). Biblioteks-
styrelsen har sedan tidigare beslutat om engångssatsningar 
till följd av avsaknaden av Elsevieravtal, dessa satsningar 
uppgick under 2020 till 7 700 tkr. Satsningarna fördelar 
sig på ca 6 100 tkr för att täcka kostnader till 100 procent 
i publiceringsfonden och 1 600 tkr för monografier. Av 
engångssatsningarna från myndighetskapitalet återstår ca 
12 000 tkr som är planerade att användas under 2021 
och 2022.

Personalkostnaderna, exklusive extra depåpersonal under 
2019, ökade med 3 837 tkr, vilket motsvarar en ökning på 
6,7 procent. 

Lokalkostnaderna har ökat med ca 1 000 tkr. Efter ett ras på 
en depå utökades lokalerna med en ny depå vars kostnader 
kom under andra halvan av 2020. Ökningen består utöver 
hyran av installation av larm mm.

Avskrivningar och investeringar ligger stabilt och på samma 
nivå som tidigare år.

UB 2018 UB 2019 UB 2020

Kostnad fysiska medier 149 000 131 000 142 260

 varav böcker 56 000 69 000 55 850

 varav tidskrifter, tidningar och andra seriella publikationer 49 000 49 000 74 282

 varav övriga fysiska dokument 44 000 13 000 12 128

 varav övrigt som inte ingår i posterna ovan 0 0 0

Kostnad e-medier 31 258 000 28 073 000 52 020 717

 varav databaser 13 687 000 6 483 000 6 488 464

 varav e-tidskrifter, e-tidningar och andra seriella publikationer 15 634 000 19 619 000 43 391 830

 varav e-böcker 1 937 000 1 971 000 2 140 423

 varav övriga e-dokument 0 0 0

Kostnad publiceringsavgifter 1 609 000 3 527 000 7 876 035

Kostnad lön 54 681 000 59 253 000 60 662 437

Kostnad för personalens kompetensutveckling 255 000 250 000 88 185

Kostnad lokaler 25 178 000 27 097 000 27 936 139

Övriga driftskostnader som inte ingår i ovanstående 16 249 000 16 822 000 13 710 000

Totala driftskostnader under kalenderåret 129 379 000 135 153 000 162 435 773

Kostnad investeringsutgifter 3 075 000 4 847 000 4 847 000

Intäkter anslag 132 909 000 138 585 000 152 748 000

Intäkt av projektmedel, bidrag, sponsring och gåvor 4 695 000 3 667 000 3 707 000

Intäkt av sålda bibliotekstjänster 1 003 000 807 000 1 811 000

Intäkt av försenings- och reservationsavgifter samt försäljning 534 000 905 000 404 000

Totalt antal kronor egengenererade intäkter 139 141 000 143 964 000 158 670 000
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Fakta och siffror

PERSONAL
Universitetsbiblioteket hade den 31 mars 2020 110 personer 
anställda, motsvarande 96,6 heltidstjänster. Fördelningen 
var 62 kvinnor och 48 män, en viss förändring från 2019 
då det var 57 kvinnor och 53 män. Förändringen består till 
största delen av projektanställda och amanuenser.

ANTALET BESÖK
Antalet fysiska besök har under 2020 minskat drastiskt som 
en följd av rådande pandemi. UB har gått från ca 175 000 
besökare till ca 93 000. De virtuella besöken ligger relativt 
konstant under de senaste åren.

ELEKTRONISKA MEDIER
Inom Lunds universitet fungerar UB som en mellanhand för 
de elektroniska medierna. E-media som används av eller 
klassas som viktig för hela universitetet är centralfinansierad, 
vilket innebär att kostnaden ligger hos UB. Enligt en beslutad 
fördelningsmodell delas de övriga kostnaderna för e-media 
mellan UB och fakulteterna eller bekostas helt av fakulteten.

Årets intäktsbudget för elektroniska medier uppgår till  
46 805 tkr. Det är en ökning från 2019 med 19,2 procent. 
Ökningen är en följd av kostnadsökningen av de transforma-
tiva avtalen samt den årliga prisuppräkningen på 5 procent.

Sedan 2017 har ökningarna på de olika avtalen successivt 
ökat. Detta har medfört att UB:s totala intäktsbudget för  
e-media mellan 2017 till 2020 ökat med motsvarande 34,7 
procent. 

Under början på året gjordes en fördelning av myndighets-
kapitalet inom e-media för engångssatsningar (se Ekonomi – 
kostnader, ovan). Kvar av satsningen på myndighetskapitalet 
för 2021 är 9 066 tkr och 3 000 tkr för 2022. Dessa berör 
enbart kostnadssidan samt myndighetskapitalet.
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BÖCKER OCH TIDSKRIFTER
Totalt sett har UB ca 12 hyllmil böcker och tidskrifter. Bestån-
det av fysiska böcker ökar snarlikt mellan åren. Beståndet 
av tidskrifter ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.

LÅN AV FYSISKT MATERIAL
Antalet fysiska initiala lokala utlån ökar något och uppgår 
till 31 811.

2018 2019 2020

Böcker Tidskrifter, löpande titlar
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Universitetsbibliotekets uppdrag

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET SKA
1. vara en universitetsgemensam resurs och en del av universitetets infrastruktur samt 

samverka med övriga bibliotek vid Lunds universitet 

2. samverka med det omgivande samhället och medverka i lokala, nationella och 
internationella samarbeten för att utveckla och förbättra verksamhet och service 

3. administrera och tillgängliggöra Lunds universitets samtliga e-resurser (databaser, 
e-tidskrifter och e-böcker). Häri ingår att administrera finansiering, inköp, licenshan-
tering och användningsstatistik 

4. äga, förvalta och utveckla biblioteksrelaterade IT-system enligt Lunds universitets 
förvaltningsmodell och, inom ramarna för systemförvaltningen, ansvara för utbild-
ning och support 

5. äga och/eller förvalta samt utveckla system för att stödja och utveckla den veten-
skapliga kommunikationen vid Lunds universitet och, inom ramarna för systemför-
valtningen, ansvara för utbildning och support 

6. stödja universitetet med expertis i frågor som rör Open Access, bibliometri och 
forskningsdata 

7. ansvara för administrationen av de samarbeten som rör de universitetsgemensamma 
delarna av biblioteksverksamheten 

8. ta emot, tillgängliggöra och bevara det nationella reservexemplaret för samtid  
och framtid 

9. förvärva, tillgängliggöra och bevara handskrifter, äldre tryck, specialsamlingar  
och arkiv 

10. verka för att digitalt tillgängliggöra bibliotekets fysiska samlingar 

11. organisera och förvalta depåer för tryckt material för biblioteken vid Lunds universitet 

12. tillhandahålla anpassad biblioteksservice i form av öppna samlingar och fysisk  
och digital informationsservice 

13. erbjuda en funktionell och attraktiv publik studie- och forskningsmiljö med  
läsplatser och grupprum 

14. ingå i Lunds universitets kultursamverkan
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