
1

Universitetsbibliotekets årsberättelse 2021 
LUNDS UNIVERSITET



2

Innehåll

  Vad är ett bibliotek? .................................................................................................... 3

  Vägen är utstakad – resan har börjat! ................................................................... 5

  De fyra specifika målområdena ................................................................................ 5

  … och det genomgående ......................................................................................... 5

HÅLLBAR VERKSAMHET ............................................................................................... 6

  Hållbar kommunikation under pandemin ............................................................ 6

ATTRAKTIV PUBLIK MILJÖ ............................................................................................ 8

  UX-arbete pågår med användarens upplevelse i fokus ................................... 8

  Pandemin har påverkat våra besökare i den publika miljön ........................ 10

PRIORITERADE SAMLINGAR ...................................................................................... 12

  Handbok i materialhantering  ................................................................................ 12

  Stort internationellt intresse för webbportalen Witnessing  
  genocide  ...................................................................................................................... 14

  CoralLU − ett nytt system för hantering av e-resurser  ................................. 17

FÖRSTÄRKT DIGITALISERING ..................................................................................... 18

  Nationellt bibliotekssamarbete för att digitalisera 600 år  
  av svenskt tryck  ......................................................................................................... 18

  Produktion ................................................................................................................. 19

  Tillgängliggörande .................................................................................................... 19

  Bibliotekssamarbete ................................................................................................. 19

  Nationell samverkan ................................................................................................. 19

  Digitalisering av kortkataloger ............................................................................. 21

  Digitalisering av film- och evenemangsaffischer ............................................. 22

MER ÖPPEN VETENSKAP ............................................................................................ 24

  Open Access-policy för publikationer och konstnärliga verk....................... 24

  Forskningsportal för ett universitet i världsklass  ........................................... 25

  Notiser  .......................................................................................................................... 26

  Utställningar utanför Tegnérsalen .......................................................................... 26

  Universitetsbibliotekets målarbok .......................................................................... 27

  Odjurskampanj på Universitetsbiblioteket ............................................................ 28

  Hållbar cirkulation för dubbletter och avhandlingar ........................................... 29

  Ekonomi, fakta och siffror ....................................................................................... 30

  Intäkter ....................................................................................................................... 30

  Kostnader .................................................................................................................. 30

  Personal ...................................................................................................................... 33

  Antalet besök ............................................................................................................ 33

  Lån av fysiskt material .............................................................................................. 33

  Universitetsbibliotekets uppdrag ......................................................................... 34

Omslagsfoto: Gideon Horn  |  Foto innehållsförteckning: Kennet Ruona



3

Vad är ett bibliotek?

Böcker och läsning har så länge jag kan 
minnas varit en viktig del av mitt liv. 
Läsningen har tyvärr blivit lidande un-
der senare år men min kärlek till böcker  
består och travarna av böcker som ska 
läsas växer ständigt. Följaktligen har även 
bibliotek varit en viktig del av mitt liv och 
jag har spenderat åtskillig tid med att 
planlöst söka efter nya läsupplevelser. 
Men bibliotek är ju också en viktig del av 
litteraturen – Jorge Luis Borges Biblioteket  
i Babel, Haruki Murakamis Kafka på stran-
den och inte minst Umberto Ecos Rosens 
namn för att nämna några kända exem-
pel. Men även om många av oss spontant 
förknippar bibliotek med böcker är ju ett 
bibliotek idag så mycket mer, och detta 
gäller ju inte minst ett universitetsbibliotek.

När universitetsledningen diskuterade vem som skulle 
axla rollen som biblioteksstyrelsens ordförande föll 
valet slutligen på mig. Jag är vicerektor för forsknings- 
infrastruktur och digitalisering och båda dessa områden 
knyter starkt an till biblioteksverksamhet. Vi ser biblioteken 
som en av våra viktigaste forskningsinfrastrukturer som 
stödjer forskare från alla fakulteter och alla discipliner. 
Biblioteken har genomgått en stor omställning under 
senare år på grund av digitaliseringen. Det får mig att 
tänka på när jag skrev min avhandling i början av 90-talet 

och spenderade många timmar på dåvarande UB2, slog 
i stora registerböcker och beställde papperskopior av 
artiklar från när och fjärran. En svunnen tid… 

Jag blev både glad och hedrad av uppdraget och det 
är sannerligen intressant och spännande. Det finns 
stora utmaningar inte minst inom områden såsom open  
science och open data, starkt kopplade till e-media och 
den galopperande ökningen av kostnaderna för den-
samma. Biblioteksstyrelsen har uppdraget att besluta 

om övergripande regler för likvärdig ser-
vice som ger goda förutsättningar för 
hela biblioteksverksamheten vid Lunds  
universitet och vi behöver därför se till 
att Universitetsbiblioteket och fakultets- 
biblioteken arbetar mer effektivt tillsam-
mans. Säkerheten är en annan fråga som 
var uppe på årets sista styrelsemöte och 
som det finns många olika aspekter av, 
både det fysiska bevarandet och säker-
heten gentemot stöld.

Till sist, när jag i början av året närmade 
mig Universitetsbiblioteket för ett möte 
med överbibliotekarie Håkan Carlsson 
slogs jag av byggnadens imponerande 
yttre. Man känner vördnad när man går 
uppför trapporna. När man äntrar huset 
försvinner dock magin. Många invändiga 

renoveringar har i mångt och mycket förstört denna 
ikoniska byggnad. Men vi är på gång med renoverings-
planer för att låta interiören leva upp till fasadens löften.

Jag ser fram emot ett fantastiskt 2022! 

Viktor Öwall
Ordförande i biblioteksstyrelsen

Foto: Håkan Röjder
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Foto: Gideon Horn
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Vägen är utstakad – resan har börjat!

Den 1 mars 2021 beslutade biblioteksstyrelsen om 
Universitetsbibliotekets verksamhetsplan för perioden 
2021–2023. Innan planen gick vi igenom en omfattande 
process − vi omvärldsbevakade, diskuterade i hela perso-
nalen, sonderade med styrelsen och övervägde i ledningen. 
Tillsammans definierade vi fem långsiktiga mål och vi 
är nu på väg mot hållbar verksamhet, attraktiv publik 
miljö, prioriterade samlingar, förstärkt digitalisering och 
mer öppen vetenskap. Den hållbara verksamheten är en 
förutsättning och genomsyrar allt vi gör. 

DE FYRA SPECIFIKA MÅLOMRÅDENA
Vi satsar nu mycket kraft på en ombyggnation av  
Universitetsbibliotekets lokaler med mål att skapa en 
ny attraktiv publik miljö. Dagens insida av Universitets-
biblioteket på Helgonabacken är daterad och rörig. I 
samband med ombyggnationen höjer vi också vår profil 
som en plats för spännande utställningar och kulturverk-
samhet − en mycket slagkraftig kombination.

I våra prioriterade samlingar finns Universitetsbibliotekets 
skattkista och guld. Samlingarna är en nästan ändlös 
källa till förståelse och reflektion om vår omvärld då och 
nu. Den nya pliktlag som Utbildningsdepartementet  
bereder kommer påverka oss på ett avgörande sätt. Vi 
slår vakt om vårt material genom att se över samlingar-
nas säkerhet och vårt nya ERM-system möjliggör översyn 
och uppföljning av våra e-resurser på ett helt nytt sätt.
Under året beslöt universitetsstyrelsen att tillföra vår  
digitaliseringsverksamhet två miljoner kronor per år 

och med det kan vi anställa två nya medarbetare i vår  
digitaliseringsstudio. Biblioteksstyrelsen gav också grönt 
ljus till en ny digitaliseringsstrategi. Vi kan i samarbete 
med landets stora forskningsbibliotek på allvar börja 
beta av det svenska trycket.

Öppen vetenskap är ett gemensamt slagord för öppen 
tillgänglighet på nätet för universitetets publikationer 
och smidig tillgång till forskningsdata. Även medborgar-

forskning och nya sätt att se på vad som är meriterande 
i forskningen ingår i helheten. En ny Open Access-policy 
kom på plats under året och Lunds universitet är snart 
med i European Open Science Cloud (EOSC), där vi 
bättre kan samarbeta kring forskningsdata i Europa. 
Lunds universitet lyfter också ambitionsnivån med en ny  
e-infrastruktursfunktion.

… OCH DET GENOMGÅENDE
All form av utveckling kräver en trygg och välorganiserad 
grundverksamhet. Under året arbetade vi särskilt med 
arbetsmiljö, omorganisation, kompetensplan, kom-
munikation, samverkan och miljöledning. Vi håller en 
hållbar verksamhet särskilt högt som ett genomgående 
långsiktigt mål för Universitetsbiblioteket.

När nu vägen är utstakad och siktet är inställt har vi  
redan hunnit knappt halvvägs. Det händer återkommande 
att vi organiserar omvärldsbevakningar, redovisningar 
och diskussionsunderlag inordnat efter våra långsiktiga 
mål och slås då av hur rätt vi tänkt. Våra långsiktiga mål 
är samlande och relevanta för både det som händer på 
Universitetsbiblioteket och i omvärlden. Därför väljer vi 
denna gång att även organisera årets årsberättelse efter 
våra fem långsiktiga mål.

Lund i början av 2022

Håkan Carlsson
Överbibliotekarie

Foto: Kennet Ruona
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HÅLLBAR 
VERKSAMHET

I vårt uppdrag ingår att vara en universitets-
gemensam resurs och en del av universite-
tets infrastruktur samt samverka med övriga 
bibliotek vid Lunds universitet. 

I vårt uppdrag ingår också att tillhanda-
hålla anpassad biblioteksservice i form 
av öppna samlingar och fysisk och digital 
informationsservice.

Med målet hållbar verksamhet vill vi skapa 
goda förutsättningar för en utvecklande 
och stabil verksamhet.

Hållbar kommunikation under pandemin 
Hållbar kommunikation handlar om långsiktighet och 
möjlighet till utveckling. Det innebär att budskapen håller 
över tid, men ändå går att justera, och hjälper till att skapa 
trygghet. Det går att kommunicera hållbart även i en tid 
som kräver snabba förändringar.

Universitetsbiblioteket har under pandemin noga följt 
och anpassat servicegraden efter rektorsbeslut, folkhälso-

myndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer och 
regeringens strategi i arbetet med pandemin. 

I början av året innebar den lyhördheten att krisorganisa-
tionen på Universitetsbiblioteket hade möten flera gånger 
i veckan. Efterhand som pandemin mattades av kunde vi 
glesa ut mötena för att till slut avveckla dem när univer-
sitetet återgick till arbete och studier på campus under 
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hösten. När smittspridningen åter ökade i samhället 
införde vi snabbt coronamöten igen i december. 

Universitetsbiblioteket har velat stötta och ge studenter 
och forskare på universitetet så bra service som möjligt 
trots de begränsningar som pandemin medfört. Vi har 
också eftersträvat att ha öppet så mycket som möjligt 
utan att riskera ökad smittspridning varken för med-
arbetare eller besökare.  

Det har inneburit ett intensivt informationsarbete, och 
översättningsarbete till engelska, med ambitionen att 
förklara Universitetsbibliotekets beslut om servicenivå 
med långsiktiga budskap. Vi har kontinuerligt arbetat 
med att utveckla webbinnehåll och tydliggöra budskap 
och på det viset skapa trygghet både internt och för 
våra användare.

Personalen på Universitetsbiblioteket har arbetat hemifrån 
i stor utsträckning under pandemin. Genom att erbjuda en 
utökad digital informationstjänst har besökarna fått svar på 
sina frågor och både personal och besökare har skonats från 
smittspridning.
Foto: F. Gonzalez
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ATTRAKTIV PUBLIK 
MILJÖ

I vårt uppdrag ingår att erbjuda en 
funktionell och attraktiv publik studie- 
och forskningsmiljö med läsplatser och 
grupprum. 

Med målet attraktiv publik miljö vill vi 
förändra vårt ansikte utåt och erbjuda en 
funktionell och inbjudande användarmiljö.

UX-arbete pågår med användarens         
upplevelse i fokus

De senaste åren har allt fler akademiska bibliotek arbetat 
med utvärderingsmetoder som har användarens upple-
velse i fokus, så kallat UX eller user experience. Universitets-
biblioteket har många olika användare att ta hänsyn till 
– studenter, forskare, allmänhet, bibliotekskollegor och 
andra kollegor inom universitetet. Därför arbetar även vi 
med UX i den publika miljön och vid systemutveckling 
för att påminna oss om att sätta användarens upplevelse 
i centrum. 

UX är ett samlingsbegrepp för olika kvalitativa metoder för 
att undersöka hur användare upplever tjänster, system och 
miljö. De vanligaste metoderna bygger på att ta reda på 
hur användare gör och vad de tycker genom att observera 
och intervjua. UX-metoderna vill engagera användarnas 
kreativitet, till exempel genom att be dem att teckna eller 
fotografera. I metoderna ingår inte bara att samla in data 
utan också att analysera data och utifrån analysen gene-
rera idéer samt göra och testa prototyper av utvalda idéer.

Universitetsbiblioteket har länge haft en ambition att kom-
petensutveckla fler medarbetare i UX. I september deltog 
ett tjugotal medarbetare från i stort sett alla avdelningar i 
en tvådagarskurs med teori och praktiska övningar i den 
publika miljön. Andy Priestner från Storbritannien, som har 
stor erfarenhet av UX och att utbilda i UX-metoder, var på 
plats och ledde kursen.

UX-utbildningen för Universitetsbibliotekets medarbetare inne-
höll många praktiska moment. Här intervjuar en av deltagarna en 
student för att få reda på hur hon upplever biblioteket.
Foto: Åsa Forsberg
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Kompetensutvecklingen har fortsatt under hösten för 
kursdeltagarna, som har arbetat med UX-projekt i den 
egna verksamheten. Några har undersökt hur kol-
legorna upplever sina arbetsplatser, andra hur använ-
dare upplever funktioner i söktjänsten LUBsearch och 

i universitetets forskningsportal, ytterligare andra hur 
mikrofilmsrummet och läsplatserna fungerar. Under  
projekttiden har kursdeltagarna delat sin nyvunna kun-
skap med kollegor. Önskan är att väcka intresse även hos 
medarbetare som inte hade möjlighet att delta i kursen. 

Under nästa år fortsätter vi att sprida användningen av 
UX som metod genom att erbjuda workshoppar och 
uppmuntra användningen av UX i såväl större som  
mindre förändringsarbeten på Universitetsbiblioteket.

All den data som samlades under de praktiska övningarna under UX-utbildningen noterades på post-it-lappar och kategoriserades.
Foto: Åsa Forsberg
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Pandemin har påverkat våra besökare i den publika miljön

Även under detta år har pandemin påverkat våra besö-
kare i hög grad. I början av året var våra studieplatser 
stängda på grund av hög smittspridning i samhället 
och skarpa nationella restriktioner. Vi uppmanade våra 
besökare att minimera sin tid i biblioteket och studera 
hemifrån enligt rektorsbeslut. 

Den begränsade tillgången till studieplatser på Lunds 
universitet påverkade studenternas arbetsmiljö och 
möjlighet att bedriva studier negativt. Därför började 
vi i mars öppna upp enskilda studieplatser för dem som 
absolut behövde vara på campus, men vi fortsatte att 
uppmana till att i första hand studera hemifrån.

Inte förrän under sensommaren kunde vi ta bort anvis-
ningar för våra besökare och under hösten kunde vi så 
småningom öppna upp våra grupparbetsplatser.

Öppettiderna har under större delen av året varit  
minimerade. Det har givetvis påverkat våra besökare och 
många har inte kunnat besöka och använda biblioteket 
i den utsträckning de skulle vilja. För en del besökare 
fungerar Universitetsbiblioteket som en daglig arbets-
plats från morgon till kväll. För dessa stammisar har 
påverkan blivit särskilt stor och de har fått ändra sina 
rutiner när biblioteket inte öppnade förrän klockan tolv.  

Stora delar av Universitetsbibliotekets samlingar är inte 
digitaliserade och materialet får bara läsas på plats, så 
kallade läsesalslån. Detta har skapat problem för de 
studenter och forskare som under pandemin inte har 
kunnat besöka oss. Vi har fått tacka nej till många för-
frågningar om att skicka läsesalslån till andra bibliotek 
i Sverige. 

Vårt bokinkast har varit uppskattat, särskilt för dem som 
inte velat utsätta sig för smittorisk och för dem som har 
haft förkylningssymptom och inte kunnat besöka oss. 
Bokinkastet på husets västra sida är öppet dygnet runt 
och gör det möjligt att återlämna böcker utan någon 
personkontakt.

I specialläsesalen infördes begränsade öppettider och besökarna fick 
boka sina besök i förväg på Universitetsbibliotekets webbplats.
Foto: Gideon Horn
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Ett annat uppskattat inslag var när vi öppnade upp 
Universitetsbiblioteket under ett par dagar i oktober för 
drop-in-vaccination mot covid-19. Region Skåne erbjöd 
vaccination på campus för att öka vaccinationsgraden 
hos studenter och medarbetare vid Lunds universitet. 
Drygt tvåhundra personer passade på att vaccinera sig 
mot covid-19 på Universitetsbiblioteket.

Under hösten återgick universitetet, liksom biblioteks-
verksamheten, successivt till undervisning och arbete 
på plats på campus. I slutet av året hade Universitets- 
biblioteket åter normala öppettider och öppna studie-
platser.

Café UB öppnade också efter att ha varit stängt under 
större delen av året. Våra besökare kunde återigen fika 
och äta lunch på Universitetsbiblioteket – ett viktigt 
steg i återgången till biblioteket som en arbetsplats för 
studier och forskning.

Under hösten kunde Universitetsbibliotekets 
besökare åter träffas och umgås i caféet.
Foto: Johan Bävman
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PRIORITERADE 
SAMLINGAR

I vårt uppdrag ingår att förvärva, tillgänglig-
göra och bevara handskrifter, äldre tryck, 
specialsamlingar och arkiv. Vi ska sam-
verka med det omgivande samhället och 
medverka i lokala, nationella och interna-
tionella samarbeten för att utveckla och 
förbättra verksamhet och service.

I vårt uppdrag ingår också att admini-
strera och tillgängliggöra Lunds universitets 
samtliga e-resurser (databaser, e-tidskrifter 
och e-böcker). Häri ingår att administrera 
finansiering, inköp, licenshantering och 
användningsstatistik. 

I vårt uppdrag ingår även att äga, förvalta 
och utveckla biblioteksrelaterade IT-system 
enligt Lunds universitets förvaltnings-
modell och, inom ramarna för system-
förvaltningen, ansvara för utbildning och 
support.

Med målet prioriterade samlingar vill 
vi bevara och skapa nya användnings-
områden för våra breda, unika och kon-
tinuerliga samlingar.

Handbok i materialhantering 

Att ta ut en bok ur hyllan kan verka enkelt. Det är ju något 
som många människor gör tusen gånger om i sitt liv utan 
att fundera. Men om boken du ska ta fram ska bevaras 
för all framtid är det viktigt att göra det på ett sätt som 
inte skadar boken. 

De senaste åren har Universitetsbiblioteket lyft bevarande-
arbetet och strävat efter att göra det till en angelägenhet 
för alla som arbetar hos oss. Med pliktlagstiftningen följer 
ett unikt bevarandeuppdrag, som ska genomsyra hela 

Handboken i materialhantering innehåller 
information om nedbrytningsorsaker och 
hur samlingarna kan bevaras genom med-
vetna handlingar.
Omslagsfoto: Håkan Håkansson

Materialhantering
EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
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verksamheten. Därför har Universitetsbibliotekets kon-
servator skrivit en handbok i materialhantering. 

Handboken innehåller fördjupad information om ned-
brytningsorsaker, tips i listform kring vad du kan göra 
för att undvika eller minimera nedbrytning och slutligen 
vad du ska och inte ska göra när du hanterar material. 

Materialhanteringshandboken är också ett försök till att 
föra ut standardiserad information till alla anställda på 
ett sätt som inte är personberoende. Handboken kom-
mer att i första hand delas ut vid nyanställningar men 
fungerar lika bra för att fräscha upp gamla kunskaper. 
Den skulle också kunna användas som litteratur vid  
undervisning av ABM-studenter i bevarandefrågor.

Förhoppningen är att Universitetsbibliotekets samlingar 
ska kunna plockas ner från våra hyllor under många 
hundra år framåt.

Exempel ur handboken. Om materialet ska 
bevaras för all framtid är det viktigt att 
hantera det på ett sätt som inte gör skada. 
Foto: Håkan Håkansson
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Stort internationellt intresse för webbportalen Witnessing genocide 

Sedan Universitetsbiblioteket digitaliserade delar av 
Polska Källinstitutets arkiv och samlade materialet i 
webbportalen Witnessing genocide har intresset för 
arkivet ökat dramatiskt. Portalen som under året fyllde 
fem år har dryga fyratusen sidvisningar om året och 
innehållet växer kontinuerligt när vi översätter och 
publicerar mer material. Förutom privatpersoner som 

efterlyser släktingars livsöden, efterfrågar både svenska 
och utländska forskare materialet i arkivet. 

Våren 1945 evakuerades flera tusen före detta kon-
centrationslägerfångar, däribland polska kvinnor från 
Ravensbrück, till södra Sverige tack vare greve Folke 
Bernadotte och Röda Korsets räddningsaktion Vita  

bussarna. Zygmunt Lakocinski, som var anställd som 
polsk lektor vid Lunds universitet, blev anlitad att arbeta 
som tolk vid mottagningen av de överlevande. Lakocinski 
såg att det fanns förutsättningar för att dokumentera de 
polska medborgarnas traumatiska krigsupplevelser och 
grundade Polska Källinstitutet i Lund hösten 1945 med 
finansiering av svenska staten.

Handgjorda anteckningsböcker och ett fotografi från Ravensbrück. Anteckningsböckerna till vänster 
är tillverkade av tyget från fångdräkter.
Foto: Håkan Håkansson
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Några av ingångarna som finns i webbportalen Witnessing genocide.
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En polsk arbetsgrupp med nio före detta koncentrations-
lägerfångar fick i uppdrag att intervjua andra fångar 
för att dokumentera deras krigsminnen. Lakocinskis 
medarbetare lyckades, under sin korta verksamhetstid 
från oktober 1945 till november 1946, genomföra över 
500 djupintervjuer med polska medborgare. Förutom de 
insamlade vittnesmålen innehåller Polska Källinstitutets 
arkiv handgjorda antecknings- och läroböcker, poesi- 
böcker, transportlistor, fotografier, matrecept och 
teckningar och skisser från Ravensbrück av den polska 
konstnären Jadwiga Simon Pietkiewicz. 

Det finns ett stort internationellt intresse för Polska  
Källinstitutets arkiv, också kallat Ravensbrückarkivet. 
Under hösten visades Ravensbrückarkivet för bland 
andra Polens ambassadör, Polens kulturminister, Polska 
Institutets direktör i Stockholm, Lettlands president och 
för USA:s chargé d’affaires.  

Universitetsbiblioteket har under året lånat ut delar 
av arkivet till separata utställningar anordnade av 
bland andra Forum för levande historia, Kulturhuset i 
Borås, Florida Gulf Coast University i Fort Myers och 

universitetet i Bialystok i Polen. Utställningen i Bialystok  
visade konstverk som polska koncentrationslägerfångar  
skapade under krigsåren, däribland kopior av teckningar 
som Jadwiga Simon Pietkiewicz ritat.

Universitetet i Bialystok var även värd för en interna-
tionell konferens i oktober, där Universitetsbibliotekets 
medarbetare presenterade Lakocinskis verksamhet i 
Lund. 

Teckningar från Ravensbrück gjorda av den polska konstnären Jadwiga Simon Pietkiewicz.
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CoralLU − ett nytt system för hantering av e-resurser 

I mars lanserade vi ett nytt system för hantering av  
e-resurser, ett så kallat ERM-system (Electronic Resource 
Management System). I ERM-systemet hanterar vi kost-
nader och licensavtal för universitetets e-resurser. 

Det nya systemet är baserat på den öppna programvaran 
Coral, som bibliotek i Sverige och världen över använder 
för hantering av e-resurser. Hos oss har vi gett systemet 
namnet CoralLU. 

Hesburgh Libraries vid University of Notre Dame (USA) 
byggde från början programmet och företag och  
bibliotek som använder Coral fortsätter att utveckla det.

Hösten 2019 påbörjade avdelningarna E-media och IT 
på Universitetsbiblioteket projektet med att utveckla 
modulerna i Coral för att passa Lunds universitets behov. 
Projektet har bland annat tagit fram en helt ny modul 
som på ett enkelt sätt hanterar och presenterar nuläget 

i modellen för finansiering av e-media vid universitetet. 
I CoralLU finns också stöd för att arbeta med fakulte-
ternas kostnadsfördelning. Projektet har även utveck-
lat modulen för statistik med funktionen att räkna ut  
cost per use, det vill säga kostnaden för att ladda ner 
en artikel.

Startsidan för det nya ERM-systemet CoralLU.
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Nationellt bibliotekssamarbete för att digitalisera 
600 år av svenskt tryck

Att digitalisera det samlade svenska trycket, från 1400-talet 
till idag, är målet för samarbetet mellan Kungliga biblio-
teket och de fem materialtunga universitetsbiblioteken i 
Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Sam-
arbetet inleddes i januari 2020 med en avsiktsförklaring 
och under 2021 har projektet Digitalisering av det svenska 
trycket (DST) lagt grunden för ett långsiktigt digitalise-
ringsprogram.

Vi skulle kunna likna det som nu ska ske – överföringen 
av miljontals dokument från analogt medium till digitalt – 
med andra liknande skiften i textförmedlingens historia. 
Allt kom inte med när den västerländska bokens form 
och material gick från rulle till codex, och från papyrus till 
pergament.  Migreringen under 300-talet e. Kr. och några 
århundraden framöver blev en första flaskhals där mycket 
gick förlorat. All bokproduktion, som tidigare varit världs-
lig, flyttade in i kyrkans hägn och värderingar om vad som 
var viktig litteratur var inte alltid gemensamma. Ett andra 
stort skifte vad gäller grafisk teknik är från den handskrivna 
boken till den tryckta med början under 1400-talet. Det 
blev en andra flaskhals då återigen mycket valdes bort och 
därmed gick förlorat. Och nu, en tredje flaskhals. Ska vi 
lyckas få med oss allt eller måste vi återigen välja? 

Projektet började med en ambition och en förhopp-
ning om att Sverige skulle klara att digitalisera hela det  

Digitaliseringsprocessen – att överföra dokument från analogt 
medium till digitalt.
Foto: Gideon Horn

Läs avsiktsförklaringen om det digitalise-
rade svenska trycket på Kungliga biblio-
tekets webbplats (PDF, 92 kB).

FÖRSTÄRKT 
DIGITALISERING

I vårt uppdrag ingår att verka för att  
digitalt tillgängliggöra bibliotekets fysiska 
samlingar. 

Med målet förstärkt digitalisering vill vi 
utveckla och förstärka vår digitaliserings-
verksamhet för att öka den digitala till-
gängligheten till bibliotekets samlingar.

https://www.kb.se/download/18.7bef1f3916eca87a61b1094/1623150278073/Avsiktsforklaring-svenskt-tryck.pdf
https://www.kb.se/download/18.7bef1f3916eca87a61b1094/1623150278073/Avsiktsforklaring-svenskt-tryck.pdf
https://www.kb.se/download/18.7bef1f3916eca87a61b1094/1623150278073/Avsiktsforklaring-svenskt-tryck.pdf
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nationella trycket, liksom flera europeiska länder har 
gjort. Med gemensamma krafter har projektet under 
året i olika arbetsgrupper tagit en begynnande, konkret 
form trots projektets enorma omfattning. 

Projektledare är Karin Byström från Uppsala universi-
tetsbibliotek och arbetet är uppdelat i arbetsgrupper 
med representanter från de medverkande biblioteken.  
Arbetsgrupperna är produktion, tillgängliggörande,  
bibliotekssamarbete, nationell samverkan och finansie-
ring.

PRODUKTION 
Arbetsgruppen för produktion har tagit fram, imple-
menterat och dokumenterat gemensamma standarder 
för tillgängliggörande (som metadata, tekniska mini-
mikrav, fil- och bild-typer) i enlighet med etablerade 
nationella och internationella standarder. Gruppen har 
också tagit fram effektiva arbetsflöden för produktion 
och identifierat möjligheter och behov för att kunna 
skala upp verksamheten (som till exempel teknik,  
personal och lagring).

TILLGÄNGLIGGÖRANDE
Arbetsgruppen för tillgängliggörande har tydliggjort 
olika vägar för synliggörande och tillgängliggörande 
för olika syften och målgrupper. Ett resultat är en ny 
deldatabas i Libris, ”Digitaliserat svenskt material”,  

i vilken allt svenskt digitaliserat material kommer att vara 
sökbart. Tillgängliggörandegruppen har i samarbete 
med Libris och andra digitaliseringsaktörer även tittat 
på förenklad användning av digitaliserat material som 
forskningsdata med utgångspunkt i Kungliga bibliote-
kets tjänst data.kb.se som i framtiden ska kunna samla 
datakällor från olika håll. Gruppen försöker också lösa 
juridiska hinder för upphovsrättsskyddat material.

BIBLIOTEKSSAMARBETE
Samarbetsgruppen tar fram, implemen-
terar och dokumenterar effektiva 
arbetsformer för urval och 
prioriteringar (bibliotekens, 
forskares och allmänhetens) 
och metoder för uppföljning, 
planering och samarbete i 
urvalsfrågor. 

NATIONELL SAMVERKAN 
Arbetsgruppen för nationell samverkan 
identifierar möjliga samarbeten med 
andra aktörer för erfarenhetsutbyte och 
gemensamma standarder. Gruppen kommu-
nicerar med forskarsamhället kring behov och 
skapar anpassade kommunikationsplaner för olika  
intressenter, som lärosäten, forskare och finansiärer. 

Tre av tidskrifterna från perioden 1850–1900 som  
Universitetsbiblioteket kommer att digitalisera:  
Verlden och naturen, Land och folk samt Nordisk revy.
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Biblioteken kommer att börja med att digitalisera  
tidskrifter från perioden 1850–1900. Det är ett material, 
som är intressant för forskningen och för allmänheten. 

Materialet får genom digitaliseringen nya användnings-
områden och kan analyseras med nya metoder, något 
som kommer att vara till stor nytta för såväl forskning 
och utbildning som för det demokratiska samhället. 

De deltagande biblioteken bekostar initialt projektet, 
men externa finansiärer och statliga medel är avgörande 
för att det långsiktiga arbetet ska fungera.

Illustration ur tidskriften Verlden och naturen. Texten berättar att detta är ”en öfver tre fot lång gift-orm på Sumatra”. 

Läs om projektet Digitalisering av svenskt tryck 
på Universitetsbibliotekets webbplats.

https://www.ub.lu.se/om-universitetsbiblioteket/projekt/digitalisering-av-svenskt-tryck
https://www.ub.lu.se/om-universitetsbiblioteket/projekt/digitalisering-av-svenskt-tryck
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Digitalisering av kortkataloger 

Trots att Lunds universitet haft en digital biblioteks-
katalog sedan 1989 är en del av Universitetsbibliotekets 
samlingar inte synliga i den digitala bibliotekskatalogen 
LUBcat. Istället får materialet sökas i kortkataloger. Det 
gäller till exempel läromedel, personverser och kungliga 
förordningar. 

Det har länge funnits ett behov och en vilja att göra 
de viktiga och efterfrågade kortkatalogerna digitalt 
tillgängliga för våra användare. Under året kunde vi 
göra en kraftsamling och påbörja det arbetet inom 
ramen för ett pilotprojekt. En arbetsgrupp undersökte 
olika lösningar och tog fram rekommendationer för 
hur Universitetsbiblioteket kan tillgängliggöra ett antal 
prioriterade kataloger. 

Målsättningen är att alla kort i de prioriterade kata-
logerna ska vara sökbara i samma system som övriga 
samlingar. För att uppnå det behöver vi skanna korten 
och därefter tolka, transkribera, den inskannade texten. 
De flesta kort är skrivna med skrivmaskin, och för dem 
kan vi använda OCR-teknik (Optical Character Recogni-
tion) för textigenkänning av maskinskrift. 

En av de prioriterade kortkatalogerna är Katalog -1957, 
som med sina drygt 800 000 kort också är den mest  
omfångsrika. Katalog -1957, som innehåller material 
fram till och med 1957, är visserligen redan digitaliserad 
men svår att använda och många kort är svåra att läsa. 
Det beror på att en mikrofilmad version av katalogkorten 
är skannade i stället för originalkorten.

Katalog -1957 har en stor andel handskrivna kort. Idag 
finns möjlighet att med bra resultat maskintolka hand-
skrift med AI-tekniken HTR (Handwritten Text Recogni-
tion). Verktyget Transkribus använder den tekniken och 
i pilotprojektet fick arbetsgruppen möjlighet att testa 
verktyget med mycket lovande resultat.

Vår ambition är att indexera och visa den transkriberade 
korttexten tillsammans med den inskannade bilden av 
kortet i bibliotekskatalogen. Därmed ger vi möjlighet 
för användaren att ta del av all information som finns 
på varje katalogkort. Vi vill också bjuda in till medbor-
garforskning och göra det möjligt för våra användare att 
rätta feltranskriberingar.

Ett av de drygt 800 000 korten ur Katalog -1957 som ska skannas, tolkas och transkriberas.
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Digitalisering av film- och evenemangsaffischer

Under året slutförde vi ett pilotprojekt kring vår samling 
av filmaffischer. Projektet inventerade och sorterade 
samlingen och digitaliserade en utvald del filmaffischer 
tryckta mellan 1914 och 1942 och med okänd upphovs-
man. Drygt 2 200 affischer hann projektet digitalisera 

och publicera i Alvin som är en nationell plattform för 
digitaliserat kulturarv. 

Vi har även delat bildfilerna med Svensk Filmdatabas och 
på så sätt hjälpt dem att berika sitt digitala arkiv. 

Under året påbörjade vi även ett pilotprojekt som under-
söker metoder och tidsåtgång för att ta hand om och 
digitalisera samlingen av äldre evenemangsaffischer från 
1850 till 1950. Samlingen omfattar drygt hundratusen 
trycksaker, som ofta är på dåligt papper. Samlingen är 

Tre filmaffischer som digitaliserats och publicerats i den nationella plattformen för digitaliserat kulturarv, Alvin.
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helt osorterad. Den har länge haft olämplig förvaring 
och är därför i stort behov av bevarandeinsatser. Syftet 
med pilotprojektet är att ta fram underlag för en ansökan 
om projektmedel för omläggning, konservering och stabi-
lisering och digitalisering av delar av samlingen.

Pilotprojektet har ordnat affischerna efter en anpas-
sad variant av British Library’s Usability Rating med 
de fyra kategorierna Good, Fair, Poor och Unusable.  
Affischer i kategorierna Good och Fair kan vi hantera och 
digitalisera i befintligt skick. Affischer i kategorierna Poor 

och Unusable kräver konserveringsåtgärder. Affischerna 
får ny ändamålsenlig förvaring i aktomslag och kapslar 
(lådor), vilket förlänger materialets livslängd betydligt. 
Digitalisering och konservering kan sedan ske i den takt 
resurserna tillåter.

Evenemangsaffisch från 1909 vars skador åtgärdas av en av Universitetsbibliotekets konservatorer.
Foto: Gideon Horn
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MER ÖPPEN 
VETENSKAP

I vårt uppdrag ingår att stödja universi-
tetet med expertis i frågor som rör Open 
Access, bibliometri och forskningsdata.

I vårt uppdrag ingår också att äga  
och/eller förvalta samt utveckla system 
för att stödja och utveckla den veten-
skapliga kommunikationen vid Lunds 
universitet och, inom ramarna för  
systemförvaltningen, ansvara för utbild-
ning och support.

Med målet mer öppen vetenskap vill vi i 
samarbete med relevanta organ utveckla 
och säkra universitetets resa mot öppen 
vetenskap.

Open Access-policy för publikationer och 
konstnärliga verk

Lunds universitet var först i Sverige 2005 med att for-
mulera en open access-policy för lärosätet. Forskare vid 
universitetet skulle verka för att deras vetenskapliga  
publikationer kunde läsas fritt av alla, antingen genom  
publicering i de då relativt få open access-tidskrifter 
som gavs ut, eller genom så kallad parallellpublicering i 
ett öppet arkiv. Sedan dess har publiceringslandskapet 
förändrats, publiceringsmodellerna har utvecklats och 
ansvarsfördelningen förtydligats.

Idag ställer forskningsfinansiärer i hög utsträckning krav 
på att forskning ska vara publicerad med öppen tillgång, 
och majoriteten av tidskriftsförlag erbjuder olika lösningar 
för att forskare ska kunna möta dessa krav. 

I forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – 
kunskap och innovation för Sverige (2020/21:60) anser  
Regeringen att vetenskapliga publikationer, som är ett  
resultat av forskning som finansierats med offentliga 
medel, ska vara omedelbart öppet tillgängliga med verkan 
från 2021. Vidare pekar Regeringen på behovet av att 
lärosäten och forskningsfinansiärer tar fortsatt gemensamt 
ansvar för att verka för att den nationella riktningen för 
öppen tillgång följs och uppnås.

Lunds universitet tar också ansvar för öppen tillgång – i 
den strategiska planen under prioriterade områden lyfter 

universitetet fram att forskningsresultaten ska vara öppet 
tillgängliga.

Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna fick 
Universitetsbiblioteket hösten 2019 i uppdrag av rektor 
att revidera den tidigare policyn. Under 2020 formulerade 
vi ett förslag på en open access-policy för publikationer 
och konstnärliga verk. Efter synpunkter och förslag från  
fakulteter och berörda instanser kunde vi i våras presentera 
en ny policy för universitetets forskningsnämnd. Rektor 
beslutade om den nya policyn i juni i år.

Den nya policyn tar fasta på regeringens formulering om 
att också lärosätena har ansvar för att en omställning till 
öppen vetenskap ska realiseras. Policyn framhåller att: 
Lunds universitet ska verka för att öppen tillgång utgör 
normen för den vetenskapliga kommunikationen, och att 
inskränkningar i öppenheten utgör undantagen. 

Enligt policyn ska Lunds universitet erbjuda forskare verk-
samhetsnära stöd i frågor som rör open access-publicering 
och upphovsrätt och upprätthålla system som möjliggör 
öppen publicering. Forskarna i sin tur ska ansvara för att 
göra sina publikationer och konstnärliga verk open access i 
största möjliga utsträckning och att publikationer publice-
rade av universitetet görs fritt tillgängliga om inte särskilda 
skäl föreligger.

Läs Open access-policy för publikationer 
och konstnärliga verk på universitetets 
Medarbetarwebb (docx, 235 kB).

https://www.medarbetarwebben.lu.se/files/2021-09/Open-access-policy-for-publikationer-och-konstnarliga-verk.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/files/2021-09/Open-access-policy-for-publikationer-och-konstnarliga-verk.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/files/2021-09/Open-access-policy-for-publikationer-och-konstnarliga-verk.pdf
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Forskningsportal för ett universitet i världsklass  

Det forskarna lämnar efter sig blir det varaktiga inom 
akademin. Biblioteken indexerar forskningsoutput (det 
vill säga publikationer och konstnärliga forskningsut-
tryck) i tryckt och digitalt format i register och i databaser 
globalt. Den samlade, kompletta bilden av en forskar-
gärning är mer än det som vi kan placera på en hylla eller 
tilldela ett nummer i en serie. Mellan vem och vilka sker 
samarbeten, genom vilka kanaler blir forskningen kom-
municerad, vad händer just nu inom ett forskningsfält?

Lunds universitet ska vara ett universitet i världsklass. 
Ett sätt att vara det är att fånga upp och visa fram vår 
forskning genom att på ett samlat ställe ha information 
om alla våra forskare oavsett fakultet och disciplin. På 
så sätt skapar vi ett kollektivt CV, med information om 
den forskning som forskarna har bedrivit och bedriver 
just nu och som kanske kan visa på framtida forsknings-
områden.

Under hösten lanserade LUCRIS-förvaltningen, som är 
ett samarbete mellan Forskningsservice och Universitets-
biblioteket, en ny forskningsportal. Syftet med portalen 
är att lyfta fram data om forskare och forskning vid 
Lunds universitet och genom detta stärka bilden av ett 
universitet i världsklass. 

Informationen i forskningsportalen hämtas från LUCRIS 
(Lunds universitets Current Research Information System) 
som innehåller information om forskare, externfinansie-
ring av forskning och olika typer av forskningsresultat.  

Den nya forskningsportalen (som ersätter en äldre 
version) visar forskningsoutput, personprofiler och 
projektdata, men lyfter även fram externa samarbeten 
på person- och organisationsnivå. Det är en unik och 
eftertraktad tillgång att kunna visa, sammanföra och 
analysera externa samarbeten på olika nivåer och för 
olika materialtyper. Genom ett register med externa 
samarbeten kan Lunds universitet lyfta fram sin position 

lokalt, nationellt och internationellt oavsett forsknings-
disciplin. 

En ny funktionalitet i forskningsportalen lägger automa-
tiskt till ämnesord baserat på information i till exempel 
ett abstract. Ämnesord, eller så kallade Fingerprints, kan 
användas för att göra sökningar på teman över fakul-
tets- och disciplingränserna.

Illustration ur den nya forskningsportalen som visar ett exempel på en forskares samarbeten de senaste fem åren.
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Notiser

UTSTÄLLNINGAR UTANFÖR TEGNÉRSALEN
I november kunde överbibliotekarie Håkan Carlsson 
äntligen inviga den första utställningen sedan pande-
mins utbrott 2020. Utställningen bestod av två separata 
bokbandsutställningar, Bunden uti Lund och Nobelband 
2018–2020. 

Bunden uti Lund var en jurybedömd bokbandsutställning 
arrangerad av Bokhistoriska sällskapet, som bjöd in bok-

bindare att göra sina egna tolkningar av Björn Dals bok 
med samma namn. Boken, Bunden uti Lund, handlar 
om Berggrenska bokbinderiet i Lund, som var ett av de 
bokbinderier som Universitetsbiblioteket anlitade innan 
vi fick ett eget bokbinderi i huset. Bokbindarmästare 
Johanna Röjgård fick Bokhistoriska sällskapets pris för 
sitt band när utställningen premiärvisades tidigare under 
hösten. Johanna Röjgård var också på plats vid invig-
ningen på Universitetsbiblioteket och öppningstalade.

Nobelband 2018–2020 innehöll bokband med texter 
skrivna av nobelpristagarna i litteratur 2018–2020, det 
vill säga Olga Tokarczuk (Polen, 2018), Peter Handke 
(Österrike, 2019) och Louise Glück (USA, 2020). Nobel-
bandsutställningen var den elfte i ordningen och den 
första som visades utanför Stockholm. 

Nobelbandsutställningen är ett samarbete med Nobel-
muséet, Svenska Bokbinderiföreningen och Bokbindar-
mästareföreningen och syftet är att ge bokbindare en 
möjlighet att arbeta med aktuella utgivningar.

Löparna av nobelpristagaren Olga Tokarczuk 
(Polen, 2018). Bokbandet är tillverkat av Kristine 
Novika-Svensson och ställdes ut på utställningen 
Nobelband 2018–2020.
Foto: Gideon Horn

Invigningen lockade många besökare. Ficklampor fanns 
till utlåning så att detaljer i de utställda bokbanden 
skulle kunna urskiljas.
Foto: Marita Fagerlind
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UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS MÅLARBOK
Universitetsbiblioteket har sedan i höstas en egen  
målarbok som innehåller motiv från våra samlingar. I 
målarboken finns bibliska träsnitt, kistebrev, botaniska 
och zoologiska kopparstick, förgyllda handskrifter,  
medeltida klädedräkter, reklam- och filmaffischer, spel-
kort och mycket mer. 

En del av Universitetsbibliotekets uppdrag är att bevara 
och tillgängliggöra våra samlingar. I målarboken kan alla 
som vill, på ett lustfyllt sätt, ta del av ett axplock av motiv 
ur våra samlingar och lära sig att hitta i samlingarna.

I målarboken finns både bilderna som du kan färglägga 
och originalmotiven. Du kan också läsa om motivens 
ursprung och framställningstekniker.

De flesta bilder är digitaliserade och finns i Alvin, som 
är en nationell plattform för digitaliserat kulturarv. Via  
QR-koder i målarboken kan du se och läsa mer om moti-
ven och ladda ner högupplösta versioner av dem i Alvin. 

Vill du måla, lära dig mer om våra samlingar eller bara 
njuta av motiven i målarboken så finns den att köpa i 
informationsdisken på Universitetsbiblioteket.
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ODJURSKAMPANJ PÅ 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Att ta med mat in i Universitetsbiblioteket är inte tillåtet. 
Matrester och smulor kan locka till sig bland annat 
silverfiskar, som i sin tur gärna äter stärkelserika saker 
som papper, lim och böcker. Silverfiskarna kan göra stor 
skada på vårt gemensamma kulturarv.

För att göra våra besökare medvetna om kopplingen 
mellan matrester och smulor i biblioteket och skade-
djur skapade vi ett koncept med en gigantisk silverfisk i  
extrem närbild med uppmaningen ”Mata inte fiskarna!” 
och en informativ text. Konceptet använde vi i en fysisk 
och digital kampanj som bestod av en roll-up i foajén, 
bokmärken i alla beställda böcker, trycksaker på borden 
i biblioteket, webbinformation och inlägg på Instagram. 

Kampanjen genomförde vi för första gången i november 
och planen är att den ska återkomma i början av varje 
termin. MATA INTE

FISKARNA!
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HÅLLBAR CIRKULATION FÖR DUBBLETTER 
OCH AVHANDLINGAR
Förra året genomförde vi ett initiativ för att minska an-
talet böcker som vi gallrar och slänger. Istället för att 
direkt erbjuda fakulteterna de dubbletter som vi får  
genom pliktleveranserna, kontrollerar vi nu först hur vårt 
magasinsexemplar ser ut. Det har visat sig att vi behövde 
byta ut många av dessa böcker. De dubbletter som blir 
kvar får fakultetsbiblioteken titta på digitalt innan de 
väljer om de vill ta emot boken med boktransporten. 
Det är inte många böcker som vi i slutändan har behövt 
kasta − bra för miljön!   

Vi har också erbjudit fakulteterna avhandlingar från vårt 
lager, eller disslagret som vi kallar det – det engelska 
ordet för avhandling är dissertation och den akademiska 
världen förkortar ofta det med diss. Intresset för lunda-
dissar var större än vi trodde. Bland annat har vi kunnat 
hjälpa till med att komplettera Juridicums satsning på 
att digitalisera svensk juridisk litteratur. Arbetet ingår i 
det nationella projektet Juridikbok.se som syftar till att 
tillgängliggöra svensk juridisk litteratur digitalt.

Det så kallade disslagret i en av Universitetsbibliotekets depåer.
Foto: Gunilla Ohlsson



30

Ekonomi, fakta och siffror

Universitetsbibliotekets totala budgetram för 2021 
uppgick till 156 290 tkr med ett utfall på 162 573 tkr. 
Budgetramen är den tilldelning av intäkter som tillsam-
mans med budgeterade bidrag ska täcka årets kostnader 
exklusive de medel som har beslutats tas från myndig-
hetskapitalet. Kostnadssidans utfall på 165 461 tkr utgör 
1,65 % av Lunds universitets kostnader. 

INTÄKTER
Intäkterna uppgick efter periodiseringar till 162 573 tkr 
att jämföras med 158 670 tkr 2020. Ökningen på  
3 903 tkr består huvudsakligen av en större budgetram 
för elektronisk media samt pris- och löneuppräkning.  
E-medias budgetram ökades totalt sett med ca 2 600 
tkr vilket motsvarar 5,3 % av budgetramen för e-media. 
Utöver detta fick Universitetsbiblioteket en engångs-
utbetalning på 4 000 tkr för att täcka oförutsedda 
kostnadsökningar på transformativa avtal.

KOSTNADER
De totala kostnaderna ökade med 3 026 tkr från 2020 
och uppgick 2021 till 165 462 tkr. 

Ökningen består bland annat av utökningen av e-media-
budgeten samt beslutad användning av myndighets-
kapitalet. Från myndighetskapitalet användes ca 2 200 tkr 
för att täcka upp till 50 % i publiceringsfonden samt  
2 500 tkr för monografier. 
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Av engångssatsningarna från myndighetskapitalet åter-
står ca 8 900 tkr som planeras att användas under 2022 
och 2023.

Personalkostnaderna ökade med 4 465 tkr vilket mot-
svarar en ökning på 7,4 %. Ökningen består av en tjänst 
som förändrats och där motsvarande intäkt finns på 
intäktssidan samt den uppbokade löneuppräkningen.

Lokalkostnader och drift ligger på en jämn nivå. 

Avskrivningar och investeringar ligger stabilt och på 
samma nivå som tidigare år.
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PERSONAL
Universitetsbiblioteket hade den 31 mars 2021 100 per-
soner anställda, motsvarande 97 heltidstjänster. 

ANTALET BESÖK
Antalet fysiska besök har under 2021 fortsatt minska som 
en följd av rådande pandemi. Universitetsbiblioteket har 
gått från ca 100 000 besökare år 2020 till 88 593 år 
2021. De virtuella besöken ligger relativt konstant under 
de senaste åren.

LÅN AV FYSISKT MATERIAL
Fjärrinlån samt fjärrutlån från bibliotekets fysiska sam-
lingar ligger på samma nivå som tidigare eller sjunker 
något. Fjärrlånebeställningar på böcker har minskat då 
många beställningar numera omvandlas till inköp av 
e-böcker.

SAMMANSTÄLLNING AV EKONOMISKT UTFALL FÖR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

UB 2019 UB 2020 UB 2021

Kostnad fysiska medier 131 000 142 260 131 557

Kostnad e-medier 28 073 000 52 020 717 52 164 428

 varav databaser 6 483 000 6 488 464 6 563 246

 varav e-tidskrifter, e-tidningar och andra seriella publikationer 19 619 000 43 391 830 43 609 662

 varav e-böcker 1 971 000 2 140 423 1 991 520

Kostnad publiceringsavgifter 3 527 000 7 876 035 6 461 418

Kostnad lön 59 253 000 60 662 437 65 127 361

Kostnad för personalens kompetensutveckling 250 000 88 185 30 896

Kostnad lokaler 27 097 000 27 936 139 27 706 083

Övriga driftskostnader som inte ingår i ovanstående 16 822 000 13 710 000 13 839 000

Totala driftskostnader under kalenderåret 135 153 000 162 435 773 165 460 743

Intäkter anslag 138 585 000 152 748 000 156 815 000

Intäkt av projektmedel, bidrag, sponsring och gåvor 3 667 000 3 707 000 2 512 371

Intäkt av sålda bibliotekstjänster 807 000 1 811 000 2 739 412

Intäkt av försenings- och reservationsavgifter samt försäljning 905 000 404 000 506 564

Totalt antal kronor egengenererade intäkter 143 964 000 158 670 000 162 573 347
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Under 2019 var extrapersonal anställd på depå vilket speglas i kurvan.
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Universitetsbibliotekets uppdrag 

Universitetsbiblioteket ska:

• vara en universitetsgemensam resurs och en del av universitetets infrastruktur samt 
samverka med övriga bibliotek vid Lunds universitet.

 
• samverka med det omgivande samhället och medverka i lokala, nationella och inter-

nationella samarbeten för att utveckla och förbättra verksamhet och service.
 
• administrera och tillgängliggöra Lunds universitets samtliga e-resurser (databaser, 

e-tidskrifter och e-böcker). Häri ingår att administrera finansiering, inköp, licenshan-
tering och användningsstatistik.

 
• äga, förvalta och utveckla biblioteksrelaterade IT-system enligt Lunds universitets för-

valtningsmodell och, inom ramarna för systemförvaltningen, ansvara för utbildning 
och support.

 
• 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.

 
• stödja universitetet med expertis i frågor som rör Open Access, bibliometri och forsk-

ningsdata.

 
• ansvara för administrationen av de samarbeten som rör de universitetsgemensamma 

delarna av biblioteksverksamheten.

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

 
• förvärva, tillgängliggöra och bevara handskrifter, äldre tryck, specialsamlingar och 

arkiv.
 
• verka för att digitalt tillgängliggöra bibliotekets fysiska samlingar.
 
• organisera och förvalta depåer för tryckt material för biblioteken vid Lunds universitet.
 
• tillhandahålla anpassad biblioteksservice i form av öppna samlingar och fysisk och 

digital informationsservice.
 
• erbjuda en funktionell och attraktiv publik studie- och forskningsmiljö med läsplatser 

och grupprum.
 
• ingå i Lunds universitets kultursamverkan.
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Foto: Gideon Horn
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