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Inledning 
2016 har varit ett händelserikt år på biblioteket: Största delen av personalen på 
Vallabiblioteket har flyttat ut i paviljongen; magasinet Bokladan har flyttat från lokaler på 
Wahlbecks industriområde till Kärnhuset, campus Valla; rekrytering av en ny överbibliotekarie 
och helt nya typer av avtal med förlag. Samtidigt har den vanlig verksamheten fortsätt att 
utvecklas, med 100 % användarfokus. Det har varit ett år med utmaningar och tack vare ett 
stort engagemang från bibliotekets medarbetare har det blivit ett lyckat år. 
 

 

Universitetsbibliotekets organisation 
 
Universitetsbiblioteket (LiUB) är Linköpings universitets gemensamma resurs för vetenskap-
lig information, forskning och högre studier med en biblioteksextern styrelse, direkt under-
ställd rektor. LiUB:s primära målgrupper är studenter, forskare, lärare och annan personal 
vid LiU. Som offentligt bibliotek är LiUB även en viktig informationsresurs för det omgivande 
samhället och för det flexibla, livslånga lärandet. 
 
Det ständigt växande digitala biblioteket är, för universitetets studenter och anställda, 
tillgängligt dygnet runt, året runt, i regn och solsken. Den som vill besöka de fysiska lokalerna 
hittar Universitetsbiblioteket på fem olika platser, dvs. fyra bibliotek och ett gemensamt 
magasin för arkiverat material (Bokladan).  
Bibliotek finns vid LiU:s fyra campusområden: Campus Norrköpings bibliotek (CNB), 
Medicinska biblioteket (MB) på Campus US, Vallabiblioteket, Campus Valla och Byggmästare 
John Mattsons bibliotek (BJMB) vid Carl Malmsten Furniture Studies på Lidingö. 
Biblioteken har under terminstid som mest öppet 65 timmar per vecka, med reducerat öppet-
hållande under sommar och längre helger. Bokladan är öppen för besökare endast efter 
överenskommelse.  
 

Kort om 2016 på LiUB 

Campus LiU - Vägen till Studenthuset 
LiU:s satsning på Campus LiU, med Studenthuset som flaggskepp, har under året inneburit 
flera saker för biblioteket. En positiv del består i att tänka framåt och planera inför ett biblio-
tek som blir en stor och betydelsefull del i Studenthuset, med flera studentnära verksamheter 
som närmaste grannar. Några framåtblickande arbetsgrupper har redan börjat arbeta. 

Ombyggnation i D-huset  
Som ett led i Campus LiU-projektet har vid campus Valla betydande delar av hus D genom-
gått en stor ombyggnation. Bibliotekets bokhall och publika ytor samt ett fåtal tjänsterum har 
varit kvar i huset under tiden. Undervisningsrum har tömts och bibliotekets vaktmästeri har 
flyttat vilket ändrar trafikflöden i Vallabiblioteket. En så genomgripande ombyggnation 
påverkar naturligtvis arbetsmiljön både för studenter och anställda, med buller och andra 
störningar. Trots detta har antalet besök inte sjunkit nämnvärt, men studenterna har stannat 
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kvar kortare tid än förut. Kort sagt, man har gått in för att låna böcker men under den 
intensiva delen av byggstök i huset väljer man en lugnare studieplatser. En extra läsesal har 
under tiden funnits att tillgå i hus I. 

Paviljongen 
Under våren/sommaren lämnade nästan all personal sina tjänsterum i Hus D, och flyttade ut 
till en barack i två våningar väster om Vallabiblioteket. Drygt 50 personer, varav flertalet i 
öppna kontorslösningar, har sina arbetsplatser i de nya tillfälliga lokalerna. Flytten ut till 
paviljongen gick relativt smidigt. Personalen har kunnat acklimatisera sig. En del problem 
har uppdagats längs vägen men det mesta har kunnat lösas. Paviljongen kommer att utgöra 
personalens arbetsplats fram tills inflyttning i det nya Studenthuset som är beräknad till 
2019. 

Magasinet Bokladan flyttar till Kärnhuset.  
Under cirka tre intensiva veckor på senhösten flyttades Bokladan, dvs. bibliotekets magasin-
erade material, till Kärnhuset på Valla. Cirka 5 800 hyllmeter bestående av tidskrifter, 
böcker, rapporter och avhandlingar har transporterats. Ungefär sex personer arbetade med 
flytten som orsakades av att hyresavtalet sagts upp när värden hade andra planer för de 
gamla lokalerna.  

Rekrytering 
Biblioteksstyrelsen fick en ny ordförande när Roger Klinth tillträdde i augusti. Då vidtog ett 
intensivt arbete för att rekrytera en ny överbibliotekarie efter Margaretha Grahn som skulle 
avgå med pension vid årsskiftet. Detta var bokstavligt talat toppen av isberget. Rekrytering 
har varit en stor del av arbetet vid biblioteket senaste åren. Under 2016 rekryterades sju nya 
medarbetare, vilket är något mindre än 10 % av hela personalen. Rekrytering av nya med-
arbetare blir en stor och viktig del av arbetet även kommande år.  

Springer Compact 
Linköpings UB har anslutit sig till det nationella avtal som Kungliga biblioteket förhandlat 
fram med förlaget Springer. 32 organisationer ingår, däribland alla stora universitet. Avtalet 
är ett pilotprojekt som sträcker sig från andra halvåret 2016 till december 2018. Avtalet 
innebär att den enskilde forskaren som publicerar sig i Springers tidskrifter även har rätt att 
få sin artikel ”open acess” utan extra avgift eller fördröjning. För LiU innebär avtalet att 
många små författaravgifter från olika håll samordnas i och med biblioteksavtalet. För 
biblioteket innebär avtalet dock en större utgift eftersom kostnaden för licensavtalet med 
Springer blir högre totalt sett, under 2017 blir det en merkostnad på 39 936€ och under 2018 
56 398€. 

Kurs i akademiskt skrivande 
En kurs i akademiskt skrivande för bibliotekarier har påbörjats. Ett 20-tal personer deltar. 
Kursen leds av Christina Brage som är en erfaren bibliotekarie och skribent. Kursen består av 
fyra inledande seminarier där vetenskapsteori, forskningsprocess, språk och grammatik 
behandlas. I kursen ingår sedan att göra en mindre undersökning och att presentera resultatet 
i en artikel skriven på engelska. Det femte avslutande seminariet (våren 2017) kommer att ha 
formen av en intern konferens där deltagarna presenterar sina bidrag och där all personal är 
välkommen att delta.  
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Avsikten med kursen är att skapa bättre förståelse för biblioteksanvändarens situation 
samtidigt som vi synliggör bibliotekets verksamhet och personal. Avsikten är också att 
inspirera medarbetarna till fortsatt skrivande och vetenskaplig publicering.  

Användarmötet/UX 
I alla möten, fysiska såväl som digitala, mellan biblioteket och dess användare uppstår 
användarupplevelser (från engelskans ”user experience”, förkortat UX). Biblioteket utvecklar  
och förbättrar ständigt dessa genom att föra en dialog med, observera och involvera 
användarna. Under året har vi jobbat på olika sätt för att stärka och främja detta arbete. 
Organisatoriskt genom att sätta samman ett UX-metodstödsteam, operativt genom att 
fortsätta testa, utveckla och implementera olika etnografiska och användarcentrerade 
metoder. UX handlar om att vi ska tillhandahålla tjänster och service som är av värde för an-
vändarna. 

Synlighet och UX 
Under året har Anneli Friberg, funktionsansvarig för användarmötet/UX, synliggjort och 
spridit bibliotekets UX-arbete i olika sammanhang, både nationellt och internationellt, vid 
konferenser och workshops i Helsingfors, Köpenhamn, Göteborg, Lund och Arlington, VA, 
USA. Vi konstaterar att UX har blivit något av ett varumärke för LiUB. 

Hjälp vid läshinder 
Biblioteket försöker på olika sätt att informera studenter med läshinder om möjligheten att 
få kurslitteratur som talbok. Tjänsten Egen nedladdning i Legimus används allt mer. 
Biblioteket ansvarar för att registrera användare för tjänsten. Antalet nedladdningar av 
talböcker från Legimus, har ökat markant jämfört med 2015. Under 2016 har bibliotekets 
kontaktpersoner haft ett 90-tal personliga möten med studenter med olika former 
av läshinder. Det finns också ett väl inarbetat samarbete med universitetets 
koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning. 
Talsyntesprogrammet TorTalk, som LiU köpt campuslicens för, finns sedan februari till-
gängligt för studenter i Studentportalen. Behovet av att göra inläsningar lokalt har i stort sett 
förvunnit i och med detta. 

Webb 
Ett flertal större och mindre utvecklingsprojekt har pågått och pågår för att förbättra och 
förenkla användning av bibliotekswebben. Exempel: en funktion som möjliggör inloggning till 
e-resurser direkt från startsidan; ett projekt med syfte att hitta innovativa sätt att presentera 
katalogdata; förbättrad design för ett flertal databaser etc. En ny informationsarkitektur för 
LiU E-Press webbplats har tagits fram.  

Användbarhetstester 
Under 2016 har 7 användbarhetstester genomförts. Sökgränssnittet Publication Finder, en 
EBSCO-produkt som är integrerad med bibliotekets discovery-system EDS/UniSearch, 
testades två gånger innan lansering. Sökrutan på bibliotekets startsida och EDS har också 
testats två gånger, och i samverkan med LiU:s kommunikationsavdelning har LiU:s betasajt 
testats tre gånger. Testerna har lett till ett flertal justeringar och förbättringar och även 
fungerat som en brobyggare mellan biblioteket och Kommunikationsavdelningen. 
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Evenemang och sociala medier 
Biblioteket deltar regelmässigt i de arrangemang som LiU ordnar för att välkomna studenter, 
Kalasmottagning, Welcome Fair etc. Så även detta år. 
Vallabiblioteket strävar även efter att bli en fast station på Campusvandringen som 
studentsektionerna arrangerar för nya teknologer. Ett stort antal studenter besökte 
Vallabiblioteket under 2-3 intensiva dagar i augusti. Många anställda bidrog till att välkomna 
studenterna till deras bibliotek på Valla.  

Tre kvart på Bibblan 
Under vårterminen hölls två delar i seminarieserien ”Mobilteknik för att utveckla lärande: 
MOOC om mänskliga rättigheter” och ”Forskare och sociala medier”. Serien tog sedan paus 
pga. byggarbeten i hus D. 

Bokstafett 
Under 2016 har ett antal universitetsanställda delat med sig av läsupplevelser via bibliotekets 
hemsida och Facebook-sida. Bokstafetten avslutades i december med ett besök av Linköpings 
kommuns fristadsförfattare Housam al-Mosilli som under rubriken ”Poesi och yttrandefrihet” 
läste egna texter och berättade om hur det är att vara journalist och fri skribent i Syrien. Länk 
till Bokstafetten finns här.  
 
 
Öppet hus på Campus Norrköpingsbiblioteket (CNB) 
”Sitt kvar – bli klar” arrangerades en kväll i april. Representanter från studenthälsan, 
språkverkstaden, LiU-IT samt biblioteket deltog. Syftet var att hjälpa studenter att göra klart 
uppsatsarbete och annat. CNB hade extra öppet fram till 20.00 med ordinarie personal. 
Populärast var språkverkstaden samt referenshanteringshjälpen. 
1/9 höll CNB Öppet hus för att välkomna nya studenter.  
 

Samverkan 
 
Biblioteket ingår sedan lång tid i ett flertal regionala, nationella och internationella nätverk 
och organisationer. (Se bilaga B.) Att nätverka, dela med sig och samarbeta ligger djupt rotat i 
bibliotekstanken i Sverige. 
 

Samverkan kring Kungliga bibliotekets framtida samlingsuppdrag med Pliktleveranser 
i fokus  
Under året har pliktleveranserna varit mycket omdiskuterade. Hur ska de se ut i framtiden? 
Från Linköpings UB ser vi leveranserna som en förmån men skulle vilja ha möjlighet att avstå 
från kommersiellt tryck (reklam). En ståndpunkt som vi delar med flera pliktbibliotek. En av 
de saker som gör frågan komplex är att pliktleveranserna är reglerade i lag, en lag som nu ses 
över. Ett annat problem är den bristande tillgängligheten när det gäller e-material, vilken till 
exempel innebär att digitaliserade dagstidningar endast går att få tillgång till på Kungliga 
biblioteket. 

http://www.bibl.liu.se/evenemang/bokstafetten?l=sv
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Inom Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling1 bildades i början av 2016 en 
grupp med representanter bestående av medieansvariga från pliktbiblioteken och forskare från 
berörda lärosäten (Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund). 
Gruppens uppdrag är att ”med ett nationellt perspektiv stödja prioriteringar rörande 
pliktrelaterad insamling och vara rådgivande i frågor som rör strategisk insamling. Gruppen 
ska också driva frågor kring tillgängliggörande i syfte att främja forskningens kvalitet och för 
att möjliggöra analys av det insamlade materialet”.2 

 
Samverkan inom LiU 
 
Bibliotekets Redaktion och webbansvariga och har ett tätt samarbete med Kommunika-
tionsavdelningen vid LiU. Det gäller exempelvis genom Wikipediaprojektet, som ska 
inspirera forskare att skriva i Wikipedia, och informationsresursen Sociala medier för 
forskare. 
 
En medarbetare har varit adjungerad i Didacticums styrelse. 
 
En medarbetare, Anneli Friberg, funktionsansvarig för användarmötet, har delat sin tid 
mellan biblioteket (50 %) och universitetsförvaltningen (50 %). Studentavdelningen har varit 
primär uppdragsgivare.  

 

Ledning, finansiering och styrning av resurser  

Biblioteksstyrelsen  
Under 2016 fick biblioteksstyrelsen en ny ordförande, vicerektor Roger Klinth som tillträdde i 
augusti. Fram till dess var prorektor Karin Fälth-Magnusson ordförande.  Ledamöter: Magnus 
Borga, Tekniska högskolan; Cecilia Lindgren Utbildningsvetenskap; Fredrik Elinder (vt) och 
Margareta Bachrach-Lindström (ht) Medicinska fakulteten; Åsa Danielsson, Filosofisk 
fakultet. Ledamöter från studentkårerna har varit Lorena Persson (vt) och Linnéa Lundström, 
(StuFF), Ema Becirovic (vt) och Ina Jansson (ht), (LinTek) och Håkan Edler (vt) och Paulina 
Guillén (ht), (Consensus). 
Fackliga representanter: Eva-Lisa Holm Granath (SACO), Christina Demel (OFR/S). 
Övriga: Margaretha Grahn (adjungerad), Kristin Krantz (sekreterare). 
 
Styrelsen höll fem möten under 2016. För länk till biblioteksstyrelsens hemsida se:  
http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv 
 

Inriktningsdokument för LiUB 
Ett nytt styrdokument, ”Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek” som ska 
ligga till grund för det strategiska arbetet vid LiUB beslutades av rektor under hösten. 
Inriktningsdokumentet ska årligen kompletteras med löpande treåriga verksamhetsplaner 
                                                        
1 Ett forum som skapades av Kungliga biblioteket 2015 med syfte att skapa en plattform för 
biblioteksväsendet som främjar samverkan och kvalitetsutveckling. Plattformen ger biblioteken 
möjlighet att gemensamt lyfta frågor och behov.   
2 Kungliga biblioteket. Dnr 6.3-2016-1223 

http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv
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som definierar områden biblioteket kommer att ha särskilt fokus på under kommande år.  
Under 2016 arbetade biblioteket med två fokusområden: Synlighet och Det pedagogiska mötet. 
 
Länk till pdf-dokument: http://www.bibl.liu.se/om-
biblioteket/biblioteksstyrelsen/diverse/1.694564/InriktningsdokumentfrLinkpingsuniversite
tsbibliotek.pdf 
 

UB-dagar 
Under 2016 har biblioteket haft en UB-dag när större delen av personalen samlats för att arbeta 
med gemensamma uppgifter. 
 
Den 16 december var temat att presentera hur årets fokusområden, ”Synlighet” och ”Det 
pedagogiska mötet”, har manifesterats i olika projekt under året. C:a 75 personer deltog.  
Tillträdande överbibliotekarie David Lawrence presenterade sin programförklaring och 
avgående överbibliotekarie Margaretha Grahn summerade sina år vid LiU och vid biblioteket, 
och avtackades av personalen. 

Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet visar ett överskott på 2,8 mkr vilket är en positiv budgetavvikelse. 
Överskottet är tillfälligt och förklaringarna är främst ökade intäkter för fjärrlån, minskade 
hyror och färre heltidsekvivalenter – det senare en följd av försenad ersättningsrekrytering 
samt av sjukdom. Ingående medel 2017 uppgår till 3,9 mkr där 1,1 hänförs till en särskild 
satsning på media. 
 
Orsakerna till budgetläget är att efter ett tufft men väl genomfört effektiviseringsprogram, där 
exempelvis två bibliotek på Campus Valla blev ett, har såväl personalantal som lokalytor 
minskat. Full ekonomisk effekt av åtgärderna uppnåddes under 2016, och efter några 
besvärliga år visar LiUB åter ett resultat i balans.  
 

Personal, arbetsmiljö, lika villkor, miljö och kompetensutveckling 

Personal: bemanning & rekrytering  
Bemanning 2016-12-31: 
 

• 84 anställda (78,56 ackumulerat värde för heltidsekvivalenter)  
• Könsfördelning 23 män och 61 kvinnor 
• 4 personer var tidsbegränsat anställda, av dessa var; 1 person provanställd, 2 

personer hade vikariatsanställning med slutdatum 2016-12-31, 1 person hade 
vikariatsanställning med slutdatum 2017-06-30  

• 29 studentmedhjälpare 
 

• 1 anställd hade delpension under 2016 motsvarande 20 % 
• Under året gick 5 anställda i pension och en anställd avled 
• 2 tillsvidareanställning avslutades för övergång till annan extern anställning och 2 

tidsbegränsade projektanställningar avslutades    
• 7 rekryteringar genomfördes under året – två av rekryteringarna trädde i kraft i 

januari respektive mars 2017 

http://www.bibl.liu.se/om-biblioteket/biblioteksstyrelsen/diverse/1.694564/InriktningsdokumentfrLinkpingsuniversitetsbibliotek.pdf
http://www.bibl.liu.se/om-biblioteket/biblioteksstyrelsen/diverse/1.694564/InriktningsdokumentfrLinkpingsuniversitetsbibliotek.pdf
http://www.bibl.liu.se/om-biblioteket/biblioteksstyrelsen/diverse/1.694564/InriktningsdokumentfrLinkpingsuniversitetsbibliotek.pdf
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Bemanningsläget har genomgått stora förändringar under året till följd av pensioneringar 
och ersättningsrekrytering som genomförts för att täcka vakanser som uppkommit under 
2015 och 2016. Under hösten rekryterades David Lawrence till ny överbibliotekarie efter 
Margaretha Grahn som gick i pension 2016-12-31. I likhet med 2015 är bemanningsläget 
fortsatt pressat och ligger i marginalen till vad som är möjligt för att kunna bedriva den 
verksamhet som efterfrågas av universitetet, och samtidigt säkerställa en fungerande 
arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning för bibliotekets personal. Trots detta har LiUB, i 
jämförelse med övriga universitetet, haft låga tal avseende långtidssjukrivningar och 
korttidsfrånvaro under året. 

 

Arbetsmiljö 
Under 2016 har LiUB haft tre arbetsmiljöombud; Ann Wäster (MB), Åsa Falkerby (CNB) och 
vid Campus Valla Magnus Johansson, som ersatte Johan Toll.  
 

Lika villkor 
Under året har LiUB haft två Lika villkorsombud, Katarina Eriksson och Marie Didriksson.  
 

Miljöarbete 
Under större delen av 2016 har LiUB haft en miljösamordnare, Jenny Aspling Rydgren, CNB, 
och ett miljöombud/avfallsombud, Magnus Johansson. Ett uppdrag som miljösamordnare har 
varit vakant efter att Johan Toll tragiskt lämnade oss i maj 2016. Under året har Jenny Aspling 
Rydgren genomgått utbildning till miljörevisor. 
 

Kompetensutveckling samt resor och konferenser 
Vid LiUB råder ett klimat som är både aktivt och positivt till kompetensutveckling. De flesta 
medarbetarna deltar i flera kompetenshöjande dagar/kurser, både internt och externt. Under 
året har ett antal medarbetare deltagit i olika typer av kompetensutveckling i form av såväl 
kursdeltagande som resor, studiebesök och konferenser. Här nedan kommer ett axplock: 
 

12th Nordic Resource Sharing Conf., 
Köpenhamn  

Britt-Marie Kernell, Lars Griberg 

Academic Librarians Communicating,  
Maynooth uni, Irland 

Maria Svenningsson 

Bibliotek och upphovsrätt, Stockholm  Charlotte Kroon 
ChALS, Göteborg   Ran Jäger, Eva Sejmyr 
Creating knowledge, Reykjavik Kerstin Annerbo, Kajsa Gustafsson Åman 
DiVA-möten, Stockholm och Umeå Peter Berkesand 
Dewey-kurs, Stockholm Britt Omstedt, Jenny Aspling Rydgren 
EAHIL, Sevilla Elisavet Koutzamani 
Ebsco användarmöte, Stockholm Thomas Trakell 
ECIL Prag  Magdalena Öström, Marie-Louise Axelsson 
Fortbildningsdagar med. bibl, Lund  Magdalena Öström 
Forskningsbibliotekens pedagogiska roll, 
Norrköping 

Anna Pettersson, Kerstin Annerbo, Åsa Falkerby, 
Britt Omstedt, Jenny Aspling Rydgren 

ICERI, Sevilla  Christina Brage, Mikael Rosell, Kristin Krantz 
LIBER, Helsingfors Anneli Friberg 
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IFLA World conference, Columbus Ohio USA Britt Omstedt 
IFLA nätverksmöte, Stockholm Britt Omstedt 
Juridiken kring e-lärandet, Stockholm Britt Omstedt 
KIMHUB Sassa Persson, Maria Svenningsson 
Konsortiedagar, Stockholm Axel Tiderman, Ann-Marie Pettersson 
Library Assessment Conf., Arlington, VA, USA Anneli Friberg 
Libris inspirationsdag, Stockholm Karin Dahl Petersson 
LILAC, Dublin Per Eriksson, Peter Igelström 
MTM intro, Stockholm Magnus Andersson 
MTMs referensgrupp, Stockholm Solveig Lundin 
Mötesplats Open Access, Stockholm Axel Tiderman 
Mötesplats, Borås Anna Pettersson 
Nätverk lärandemiljöer, Stockholm  Magdalena Öström 
Nätverkskonferens, Jönköping Solveig Lundin 
Nätverksträff, Göteborg  Per Eriksson, Peter Igelström 
Nätverksträff, Karlstad Emma Burman, Kristin Krantz 
Nätverksträff, Lund Kerstin Annerbo, Eva Sofia Welander, K. Krantz 
Nätverksträff, KI Solna Peter Berkesand 
QQML 2016, London  Christina Brage, Per Eriksson, Anne Söderholm 
Reshape, Helsingfors  Marie-Louise Axelsson, Eva-Lisa Holm Granath, 

Kristin Krantz 
SELMATHON, Stockholm Christina Demel, Eva-Lisa Holm Granath 
SFIS Teknikdag, Norrköping Anna Pettersson, Anne Söderholm, Marita 

Olofsson, Margareta Dahlbäck m. fl. 
Svensk biblioteksförening Temadag, Linköping Charlotte Kroon, Åsa Falkerby 
Svensk biblioteksförening upphovsrätt, 
Stockholm 

Charlotte Kroon 

Symposium Artists Books, Linköping  Charlotte Kroon, Maria Grahn 
UXLib in a day, Köpenhamn,  Joakim Westerlund 

 
 

Publiceringar under året: 
Friberg, A. (2016), Continuous Usability Testing: The importance of Being Iterative When it Comes to 
Assessment and Development of the Library’s Digital Services, Part of: Proceedings of Library 
Assessment Conference Building Effective, Sustainable, Practical Assessment, October 31–November 
2, Arlington, Virginia, USA, 2016, pp. 1-8. 
 
Burman, E. & C. Brage, (2016), Implementing Floating Collections: To Float or to Sink? A case study, 
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 5: pp 201-209 
 
Brage, C., Burman, E. & A-M. Waldh, (2016), Peer Observation of Teaching in a Library: A Pilot Study, 
ICERI2016 Proceedings 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 
Seville, Spain, 14-16 November, 2016,  pp, 6827-6832 
 
Rosell, M. (2016), Noplagiat: Helps Students to Avoid Plagiarism and Copyright Issues, ICERI2016 
Proceedings 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, 
Spain, 14-16 November, 2016,  pp, 7390-7397 
 
Persson, S & Svenningsson, M. (2016), Librarians as Advocates of Social Media for Researchers: A 
Social Media Project Initiated by Linköping University Library, Sweden, New Review of Academic 
Librarianship, v22 n2-3, pp, 304-314  
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Bilaga A 

Blandad statistik – LiUB 2016  
Verksamhet/område 2014 2015 2016 

Omslutning LiU (tkr) 3 625 000 3 739 951 3 726 437 
Omslutning LiUB (tkr) 119 073 119 303 122 279 
LiUB i % av LiU 3,3 3,2 3,2 
Kostnad för lokaler LiUB (tkr) *1 24 910  24 101 24 057 
Årsarbetare LiU 3675 3703 3588 
Årsarbetare LiUB 91 79,9  *2 78,6 
Studenter 27 000 27 000 27 000 
Forskarstuderande 1 325 1 308 1 276 
Mediakostnader (tkr) 28 863 32 136 34 062 
Boklån tryckta böcker 473 786 435 247 432 552 
Nedladdade e-böcker *2 1 157 113 1 245 145 953 544 
Nedladdade tidskriftsartiklar i e-form *3 1 490 368 1 673 653 1 569 783 
Fjärrlån in - inkl. kopior 5 635 6178 5 139 
Fjärrlån ut - inkl. kopior 10 790 9245 9 049 
Antal böcker 690 935 685 459 679 790 
Antal e-böcker 259 366 275 962 281 610 
Antal tryckta tidskrifter 1 611 1 365 1 269 
Antal e-tidskrifter 13 520 14038 15 812 
Antal databaser 119 130 134 
Besökare/månad samtliga bibl. (terminstid) 75 567 66 138 69 071 
Besökare/dag i genomsnitt under terminstid 2 500 2 200 2 015 
Besök på bibliotekets webbplats *4   1 578 945 
Sittplatser publika utrymmen 1063 874 864 
Öppettider per vecka (timmar) 69 65 65 
Undervisningstimmar 1 513 1 225 1 396 
Antal deltagare i undervisning 10 543 8 711 10 236 
Boka bibliotekarie 764 508 365 
Mediainköp/student eller anställd (SEK) 941 1 047 1 114 

Tabell 1 
*1 För 2015 har bibliotekets ytor minskats, (B-huset, grupprum D-huset). - Städning ingår ej. 
*2 Från 2015 tas görs beräkning av heltidsekvivalent med hänsyn tagen till föräldraledighet, 
långtidssjukskrivning etc. 
Neddragning med fem bibliotekarietjänster som gjorts under året påverkar också siffran. 
*3 All redovisning av e-användning varierar beroende på leverantör, och innehåller därmed ett visst mått  
av osäkerhet. 
*4 Siffran redovisar endast besök på www.bibl.liu.se - ej underliggande sidor eller resurser.  

http://www.bibl.liu.se/
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LiUB – Kostnadsfördelning 2016 
 

 
Tabell 2 
Diagrammet visar 2016 års kostnadsfördelning på kategorierna personal, media,  
lokaler och övrigt. 
.  
  

Personal
43%

Media
30%

Lokaler
22%

Övrigt
5%

LiUB - Kostnadsfördelning 2016

Personal Media Lokaler Övrigt
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Bilaga B 

Samverkan i internationella och nationella biblioteksnätverk 

Medlemskap i internationella organisationer  
ARLIS Norden, IFLA Art Library Section 
DOAJ, Directory of Open Access Journals 
EAHIL European Association for Health Information and Libraries 
IATUL, International Association of Technological University Libraries 
IFLA, World Library and Information Congress 
LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche  
UKSG, United Kingdom Serials Group 
 

Representation i nationella organisationer 
Under Kungl. Biblioteket: 
Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling  
KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik 
SwePub 
SwePub MODS 
Arbetsgruppen för information och rådgivning inom programmet OpenAccess.se 
SUHF Forum för bibliotekschefer  
SUHF:s arbetsgrupper: Bibliometri 
DIVA:s expertgrupp 
Nätverket för Customer Experience, Sweden (CXSwe): (Samarbete mellan biblioteken på 
Chalmers, Lund univ., KI, Sveriges Lantbruksuniv. och LiU 
Nätverket för EDC-bibliotekarier 
Nätverket för ekonomi 
Nätverk för forskarservice 
Nätverk för forskningsbibliotekens pedagogiska roll 
Nätverket för juridik  
Nätverket för lärarutbildning  
Nätverket för medicin 
Nätverket för psykologibibliotekarier 
Nätverket för referenshanteringsprogram 
Nätverk för de akademiska bibliotekens kvalitetsarbete 
Nätverket för statistik 
KIMHUB (Nätverk f kommunikatörer vid Univ och Högskolebibliotek) 
 

Regional representation 
Länsbibliotek grupp bestående av bibliotekschefer i Östergötland 
Länsbibliotekets arbetsgrupp Fjärrlån och medieförsörjning 
Stiftbibliotekets vänner 
Svensk biblioteksförenings regionför. f. Östergötland och Jönköping 
Svensk förening för informationsspecialister, lokalavd. för Mellansverige. 
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