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Inledning 
2017 har varit ett år med en del förändringar. Ny ÖB började vid årsskiftet och en ny 
avdelningschef på Campus Vallabiblioteket i september. Planering för nya avdelningschefer 
för Medicinska Bibliotek och Publicerings Infrastruktur har pågått under senare delen av året. 
Vi har också fått nya ansvariga för Undervisning/kontakbibliotekarieskapet och Forsknings-
stöd. 
 
Studenthus Valla har varit en kristalliseringspunkt för nytt tänkande för hela biblioteket. 
Under sommaren flyttade vi en stor del av samlingen på Campus Vallabiblioteket till Bokladan 
för att skapa utrymme för flera studie-/läsplatser och även prova nya typer av studieplatser. 
Campus Norrköping Bibliotek skickade också en del av samlingen till Bokladan med samma 
syften. Sedan har det varit utveckling och provning av t.ex. Pop up-bibliotek, Digimaker, On-
Call bibliotekarie, och söktorget. 
 
Årets tema var Visa Värdet, som egentligen är en fortsättning av påbörjat arbete mot 
systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Ett år med stort engagemang från medarbetare! 
 

Universitetsbibliotekets organisation 
 
Linköpings universitetsbiblioteket (LiUB) är universitets gemensamma resurs för vetenskaplig 
information, forskning och högre studier med en biblioteksextern styrelse, direkt underställd 
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 sam-
hället och för det flexibla, livslånga lärandet. 
 
Det växande digitala biblioteket är tillgängligt dygnet runt, året runt, för universitetets 
studenter och anställda. Den som vill besöka de fysiska lokalerna hittar Universitetsbiblioteket 
på fyra platser, vilket innebär att det finns ett bibliotek vid varje campus: 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. Dessutom finns Bokladan, ett gemensamt magasin för arkiverat material, som 
numera är beläget inom Vallaområdet i det så kallade Kärnhuset. 
 
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 över-
enskommelse. 
 

Kort om 2017 på Linköping universitetsbibliotek  

Forskningsstöd & forskningskoordinator 
En ny befattning som forskningskoordinator tillsattes under året, vilket är en del av biblio-
tekets satsning på forskningsstöd. Under 2017 skedde stor utveckling inom open access och 
forskningsdata, bland annat som ett resultat av den nya forskningspropositionen. I ko-
ordinatorns uppgifter ingår bland annat intern samordning och utveckling av bibliotekets 
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forskningsstöd samt informationsarbete kring detsamma. Två nya verktyg, som siktar på att 
förenkla forskarens forskningsprocess, har tagits fram: ”LiU Journal Inspiration” underlättar 
för forskare att hitta lämpliga tidskrifter för publikation medan ”Survival guide” presenterar 
en rad metoder för att finna open access-artiklar. 

Bibliometri 
Bibliometrigruppen har, förutom att arbeta med de kontinuerliga uppdragen och analyserna, 
vidareutvecklat den standardiserade bibliometrianalysen för att öka användarvänligheten och 
nyttjandegraden. Dessutom har en representant från gruppen deltagit som lärare i en extern 
introduktionskurs om bibliometri samt medverkat som författare i en vetenskaplig artikel med 
en forskargrupp från LiU. 
 
Under året har E-press fått en ny vetenskaplig redaktör som, utöver det löpande arbetet med 
DiVA, även engagerat sig i tekniska lösningar för förlagets tidskrifter. Andra viktiga händelser 
är en omfattande och användartestad omstrukturering av E-press hemsida och införandet av 
personposter i DiVA.  

Plagierings- och referenshantering 
Plagierings- och referenshanteringsgruppens största fokus under hösten har varit att upp-
datera uppdragsbeskrivningen samt börja utarbeta en handlingsplan för följande år. Två med-
arbetare har även slutat och ersatts med ny personal. För övrigt har svaren från utvärderings-
formuläret i NoPlagiat för 2017 sammanställts och redovisats för gruppen samt på 
avdelningsmötet för Valla. 

Ny avdelningschef – CV 
Ann Tobin rekryterades i september som ny avdelningschef till Campus Valla-avdelningen, 
tillika bibliotekschef vid Vallabiblioteket, LiUB:s största fysiska bibliotek. Avgående avdel-
ningschef är Christina Brage som pensioneras och lämnar Linköpings universitet efter 46 år 
som LiU-anställd.  

Campus LiU - Vägen till Studenthuset och annat nytänk 

Fria ytor i Vallabiblioteket  
För att möta studenternas ofta uttryckta önskemål om fler studieplatser genomförde Valla-
biblioteket sommaren 2017 en större om- och utflyttning av olika typer av material. Processen 
inleddes i juni med att knappt 3 000 meter mindre frekvent använda böcker och tidskrifter 
överfördes till bibliotekets magasin i Kärnhuset. Detta arbete genomfördes under nio dagar 
med hjälp av Linköpings flyttningsbyrå, som också monterade ner ett stort antal av de tömda 
bokhyllorna. Därefter omfördelades under juli månad största delen av de återstående 
samlingarna (ca 3 300 meter). Detta medförde bland annat att det tidigare ”Skönlitteratur-
rummet” på plan 4 helt kunde tömmas och ge plats för ett Makerspace, samtidigt som den 
litteraturen och flera andra samlingar blev mer lättillgängliga.  
På de frilagda ytorna har nu för studenterna skapats ett stort antal nya studieplatser, i större 
och mindre grupper och av mycket olika karaktär, på samtliga våningsplan. En del av möblerna 
kommer från Återbruket; en del är nya bekväma sittmöbler som testas inför Studenthuset. Vad 
gäller möblering har vi fått god hjälp genom Lokalförsörjningsenhetens medverkan.  

Digital Lab & Makerspace 
Ett kombinerat Digital Lab och Makerspace har börjat iordningsställas på plan 4 i Valla-
biblioteket. En makerspace är ett rum för kreativitet och skapande där olika kategorier, både 
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studenter och anställda, kan mötas. Ibland handlar det om att visualisera något, ibland att 
kanske bygga en modell och testa en idé. I Makerspace kan en gränsöverskridande 
kunskapsdelning uppstå där bara fantasin sätter gränserna. Utrustning kan vara både hårt och 
mjukt byggmaterial, och bland annat kommer en 3D-skrivare att köpas in. 
 
 Verksamheten har inletts med internutbildning inom gruppen för Digital Lab, vilket innebar 
att inspiration och kunskap inhämtats bland annat genom föreläsningar, av interna och 
externa föreläsare, med deltagare både bland bibliotekspersonalen och övrig LiU-personal. 
Synpunkter har inhämtats från såväl studenter som LiU-anställda. Möbler från Återbruket 
skapar en kreativ känsla. Verksamheten ligger ännu i sin linda men kommer att stå för en 
spännande ny gren av bibliotekets verksamhet. Emma Burman är projektledare för DigiMaker-
satsningen. 
 

Pedagogiska springet 
På Vallabiblioteket startades projekt ”Pedagogiska springet” för att stärka den pedagogiska 
delen av mötet, när bibliotekarier möter användare till exempel vid disken i våra fysiska 
bibliotek. Biblioteksanvändaren har oftast mer nytta av att inte bli serverad svaret på frågan 
utan att få veta vägen dit, och på så sätt öka sin förmåga att självständigt använda bibliotekets 
resurser och söksystem. Detta rimmar också väl med den undervisning i informationssökning 
som biblioteket bidrar med i många av LiU:s program och kurser. Avsikten med projektet var 
också att förbereda medarbetare för nya förutsättningar i Studenthuset. Uppdraget var att 
tänka nytt, generera idéer och utforska olika metoder och arbetssätt för att befrämja ett bra 
möte med bibliotekets användare. Projektgruppen träffade studentgrupper och gjorde 
litteraturstudier. För att få inspiration och se hur andra bibliotek organiserar för mötet med 
användare gjordes ett antal studieresor (Eskilstuna & Västerås, KIB och Södertörns 
högskolebibliotek i Huddinge, Stockholms UB, Danmarks tekniska universitetsbibliotek 
(DTU) och det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, SAMF i Köpenhamn). Arbetet 
fortsatte sedan i tre spår: Ambulerande bibliotekarie (igångsatt under hösten), ”Söktorg” dvs. 
en separat station för sökfrågor där kontinuerlig handledning kan ges (igångsatt underhösten) 
och ett spår som gick ut på att förändra möbleringen av låne-/infodiskar för att underlätta det 
pedagogiska mötet och allmänt öka flexibiliteten i möte med biblioteksanvändare.  

Campus Norrköpingsbiblioteket  
För att kunna erbjuda fler grupparbetsplatser, vilket efterfrågats av studenter, och för att 
förtydliga ljudzonerna har ett ommöbleringsprojekt pågått på Campus Norrköpings bibliotek 
under året. SAB-samlingen flyttades till Bokladan och efter diverse rockader skapades ut-
rymme för 17 grupparbetsplatser. Möblerna till de nya grupparbetsplatserna hämtades från 
Återbruket. 

Kurs i akademiskt skrivande 
Den kurs i akademiskt skrivande för bibliotekarier som påbörjats 2016 avslutades i juni med 
en internkonferens. Vid konferensen höll Helen Fallon från Maynooth University Library ett 
föredrag om akademiskt skrivande och internationell publicering inom biblioteksområdet. 
Kursen har letts av Christina Brage, själv en erfaren skribent, och avsikten har varit att skapa 
bättre förståelse för biblioteksanvändarens situation samtidigt som man synliggör bibliotekets 
verksamhet och personal. Avsikten var också att inspirera medarbetarna till fortsatt skrivande 
och vetenskaplig publicering, vilket har givit ett gott resultat. Ett antal artiklar har skrivits, 
konferensbidrag har producerats och ännu fler arbeten har satts igång. Förhoppningsvis 
kommer skrivarkursen att få en fortsättning, och medarbetarnas vetenskapliga publicering 
kommer att öka. 
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Bergdahlpriset för pedagogiska insatser  
Eva Sofia Welander, avdelningschef vid Medicinska biblioteket tilldelades Bergdahlspriset för 
pedagogiska insatser från Medicinska fakulteten. Motivering: 
 
"Eva Sofia Welander har arbetat på Medicinska biblioteket sedan mitten på 1980-talet som 
kontaktbibliotekarie och sedermera som avdelningschef. 
 
Eva Sofia har alltid haft ett mycket nära samarbete med studenterna på Medicinska fakulteten då 
hon brinner för deras lärsituation. Hon har alltid strävat efter att biblioteket ska erbjuda en god 
lärmiljö vad gäller lokaler, tillgång till litteratur och undervisning i informationssökning som bidrar 
till studenternas lärande. 

Eva Sofia har också ett nära samarbete med forskare och lärare vid fakulteten samt med personal 
inom Region Östergötland bland annat genom undervisning i medicinsk informationssökning. 

Med sitt engagemang och sin uthållighet har Eva Sofia utvecklat Medicinska biblioteket till en 
hållbar och inspirerande lärandeplats." 

Användarmötet/UX 

Arbetet med att förbättra användarupplevelsen av biblioteket 
Som en del i bibliotekets systematiska kvalitetsarbete har vi, för att förbättra och kvalitetssäkra 
användarnas upplevelser av möten med biblioteket, de senaste åren arbetat med ux-metoder 
(the User Experience/UX). Detta arbete har fortsatt även 2017. Olika användarcentrerade 
metoder används, till exempel ”Love Letter/Break-up Letter”, där studenter skriver brev till 
biblioteket. I breven uttrycks både sådant som de upplever som positivt, men också 
frustrationer. Vi har också ställt ut White boards på alla biblioteken, där vi uppmanar våra 
besökare att ge feedback.  
 
Under hösten sammanställde vi synpunkter vi fått via brev och White boards, och i slutet av 
2017 skrev vi brev tillbaka till våra användare, där vi tackade för alla synpunkter vi fått som 
har hjälpt oss att förbättra bibliotekets lokaler och service. Så här såg brevet från CNB ut: 
http://www2.bibl.liu.se/dokument/brev/Brev_whiteboard_CNB_17-12-12.pdf 

Kvalitetsarbete och framtagande av checklista för Fråga biblioteket 
För vår tjänst Fråga biblioteket (FB) har vi under det gångna året tagit fram en checklista. 
Syftet har varit att kvalitetssäkra den så kallade inre kvaliteten på tjänsten, ”gör vi på rätt sätt”. 
Efter ingående interna diskussioner enades vi om fem kvalitetsparametrar. Pålitlighet, 
kompetens, tillgänglighet, kommunikation och rättelse är det som utgör kvalitet i tjänsten. 
Utifrån detta underlag skapas en checklista, vars funktionalitet kommer att utvärderas i slutet 
av 2018.  
 

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 mycket. Biblioteket 
ansvarar för att registrera användare för tjänsten. Antalet nedladdningar av talböcker från 
Legimus fortsätter att öka, och 2017 laddades 5091 böcker ned jämfört med 4567 föregående 
år. Under 2017 har bibliotekets kontaktpersoner haft ett drygt 90-tal personliga möten med 
studenter med olika former av läshinder. Gruppen har också utökats med en person för att 

http://www2.bibl.liu.se/dokument/brev/Brev_whiteboard_CNB_17-12-12.pdf
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bättre möta studenternas behov. Under året har medlemmar från gruppen deltagit i två nät-
verksträffar samt Svenska Daisykonsortiets konferens. Det finns också ett väl inarbetat sam-
arbete med universitetets koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning.  

Pop up-bibliotek 
För att nå ut till studenter och anställda, som inte i sin vardag hittar till biblioteket startades 
projektet pop up-bibliotek vid Campus Valla och Campus Norrköpings bibliotek. Tre bib-
lioteksvagnar designades och byggdes om till att bli fungerande mobila biblioteksdiskar. 
Avsikten är dels att marknadsföra biblioteket och dess värdefulla resurser, dels att fungera som 
en faktisk förlängning av det fysiska biblioteket. Pop up-biblioteket har blivit väldigt väl 
mottaget av de studenter och anställda vi pratat med på pop up-turerna. Att lämna biblioteks-
lokalen och söka upp potentiella biblioteksanvändare är en bra metod för att öka deras 
kunskap om biblioteket, och rent allmänt är det bra att vara där användaren är. Projekt-
gruppen bestod av fem-sex personer och i det konkreta arbetet med pop up-biblioteket har ett 
20-tal medarbetare deltagit. Att en studentmedhjälpare tidigt togs med i planeringar har i stor 
utsträckning bidragit till att projektet blev framgångsrikt.  

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 student-
sektionerna arrangerar för nya teknologer. Ett stort antal studenter besökte Vallabiblioteket 
under några intensiva dagar i augusti. Många anställda bidrog till att välkomna studenterna 
till deras bibliotek på Valla. En nyhet var att en studentmedhjälpare engagerats i detta arbete. 
Att en student berättar för de nya studenterna om biblioteket minskar avståndet tror vi.    

Tre kvart på Bibblan 
Bibliotekets föreläsningsserie Tre kvart på bibblan har haft tre tillfällen:  
”IS och propaganda” med Michael Crona, 20 januari. 
”Wikipedia och kvinnor” med Anna Söderström, Sara Läthén & Johanna Nählinder, 8 mars. 
”Svensk korruption- ett etiskt och mänskligt dilemma” med Anders Törnvall, 21 april. 
 
Öppet hus på Campus Norrköpingsbiblioteket (CNB) 
Årets Öppet hus hölls 5 september. Språkverkstaden och Studenthälsan deltog, men upplägget 
var lite annorlunda. Antalet besökare var ungefär lika stort som tidigare år. 
”Sitt kvar – bli klar”, pluggkväll på bibblan hölls 19 april. Deltog gjorde även studenthälsan, 
språkverkstaden och LiU-IT. Syftet var att hjälpa studenter att göra klart sina examensarbeten. 
Populärast var språkverkstaden samt referenshanteringshjälpen. 
 
Media: Tidskriftsavtal och öppen tillgång (open access) 
I mars anslöt sig biblioteket till ytterligare ett nationellt avtal rörande öppen tillgång till 
tidskriftsartiklar. Den här gången gäller det hybridtidskrifter utgivna av Institue of Physics 
(IoP) där återbetalning av upp till 90% av artikelkostnaden sker då ”corresponding author” är 
en LiU-affilierad forskare. Frågan om öppen tillgång till vetenskapliga tidskriftsartiklar tog 
ytterligare fart när förhandlingarna för nationella licensavtal, för elektroniska tidskrifter och 
databaser, inleddes under hösten. Nytt i förhandlingarna är nu att i varje nytt avtal eftersträvas 
en komponent om öppen tillgång.   

Media: Kartläggning av inköpsprocessen av tryckta böcker och e-böcker 
I linje med bibliotekets tema under 2017 ”visa värdet” undersöktes inköpsprocessen av 
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användarstyrt förvärv (där det finns en användare bakom som önskar boken). Meningen var 
att mäta tidsåtgången från beställning till tillgång samt att få en inblick i användarnas 
perspektiv på processen. 
Metoder som användes var samtal med berörda anställda inom biblioteket, intervjuer med 
användare samt statistik över inköpta böcker. Studien synliggjorde inköpsprocessen och visar 
bland annat på sårbarheten i att många personer är inblandade. Det tog ofta längre tid än 
förväntat att få tillgång till boken; något som vi måste se över möjligheterna till att förbättra. 
 
 
Media: Plikten under lupp! 
I september 2017 lämnade Kungliga biblioteket (KB) studien Plikten under lupp!1 till 
regeringen. Studien är skriven utifrån uppdrag i regleringsbrevet att se över pliktlag-
stiftningens roll. Studien kommer bland annat fram till att för att en förbättring av insamlandet 
av det elektroniska materialet ska kunna ske så måste det som levereras vara format- och 
medieoberoende (det är mycket elektroniskt material som inte är leveranspliktigt). Dessutom 
måste tillgängligheten underlättas: idag kan det mesta av det elektroniska materialet endast 
nås på plats i KB. En ljuspunkt för Linköpings UB är att det under hösten beslutades att även 
andra forskningsbibliotek, mot en avgift, ska få tillgång till svenska digitaliserade dags-
tidningar. 

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. Ett flertal av bibliotekets medarbetare ingår i professionella 
nätverk, främst inom landet. 

Erasmusutbyte 
Helen Fallon, Maynooth University Library, Dublin Irland gästade UB den 13 - 14 juni.  
Maria Svenningsson deltog i Erasmus Staff Mobility Week, Dublin, Irland, 26 – 30 juni. 

Samverkan inom LiU 
Biblioteket ingår på flera sätt i samverkan med andra delar av universitetet. Bland dessa kan 
nämnas att en medarbetare har varit adjungerad i Didacticums styrelse. 
 
Under året har Anneli Friberg, funktionsansvarig för UX/användarmötet, delat sin tjänst 
mellan biblioteket och universitetsförvaltningen, där hon har framför allt har haft uppdrag 
som varit relaterade till arbetet med ”En väg in till LiU”. 

 

Ledning, finansiering och styrning av resurser  

Biblioteksstyrelsen  
Under 2017 har biblioteksstyrelsen bestått av prorektor Roger Klinth, ordförande, och 
ledamöterna: Magnus Borga, Tekniska högskolan; Cecilia Lindgren/Andreas Fejes, 
Utbildningsvetenskap; Margareta Bachrach-Lindström, Medicinska fakulteten; Åsa 
Danielsson, Filosofiska fakulteten. Ledamöter från studentkårerna har varit Linnéa 

                                                        
1 Konstenius, Göran, Plikten under lupp! : En studie av pliktlagstiftningens roll, utformning och 
relevans i förhållande till medielandskapets utveckling [Elektronisk resurs], Kungl. biblioteket, 2017 
http://www.kb.se/Dokument/Pliktleverans/Rapporter/plikten_under_lupp_2017.pdf 
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Lundström (vt), Andreas Lind och Klara Bladh (ht) StuFF, Ina Jansson (vt) och Amanda 
Norberg (ht) LinTek och Paulina Guillén (vt) och Josefine Norlander (ht) Consensus. 
Fackliga representanter: Eva-Lisa Holm Granath och Emma Burman (SACO), Christina Demel 
(OFR/S). 
Övriga: David Lawrence (adjungerad), Kristin Krantz (sekreterare). 
 
Styrelsen höll fem sammanträden under 2017.  

Fokusområde Visa värdet och UB-dagar  
Under 2017 har biblioteket under rubriken ”Visa värdet” inlett ett systematiskt kvalitetsarbete 
som ska ha focus på det värde som biblioteket skapar. Värdet av LiUB:s verksamhet uppstår i 
den nytta biblioteket skapar för sina användare och för universitetet som uppdragsgivare. 
Tanken med 2017 års tema, ”Visa värdet”, är att ta arbetet med att värdera nytta och effektivitet 
ett steg vidare; att uppnå en systematisk och långsiktigt hållbar nyttovärdering av verksam-
heten. Det långsiktiga målet är givetvis att utveckla och förbättra bibliotekets hela verksamhet 
och härigenom också öka värdet av den nytta som skapas för användare och universitetet som 
helhet. En nyttovärdering kan ses som ”ett försök att kartlägga vilken kvalitativ och kvantitativ 
nytta en investering eller en verksamhet genererat för dem som verksamheten finns till för”; 
det vill säga, svara på frågor som exempelvis: gör vi rätt saker? Gör vi dem på rätt sätt? Upplevs 
verksamheten och resultatet av den som relevant? 
 
För att genomföra årets tema har biblioteket haft två UB-dagar när större delen av personalen 
aktivt har deltagit. Arbetet inleddes den 15 februari. Vid detta tillfälle föreläste två externa 
gäster (Elisabet Rundqvist och Viveka Nyström) om nyttovärdering och kvalitetsarbete. Denna 
dag blev ett avstamp för LiUB:s systematiska kvalitetsarbete. Teoretisk och metodologisk input 
gavs för att sätta igång arbetet. Vid UB-dagen den 11 oktober sammanfattades det 
kvalitetsarbete som dittills under året gjorts inom enskilda avdelningar, sektioner, funktions-
områden eller arbetsgrupper. Två inbjudna föreläsare (Cathrine Berggren från Mitt-
universitetets bibliotek och Jason Martin, doktorand vid LiU) bidrog till att ge ytterligare 
fördjupad kunskap om systematiskt kvalitetsarbete. 

Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet visar ett resultat på +4,9 mkr vilket är ett överskridande på +4,7 mkr. 
Förklaringarna är i huvudsak ökade intäkter av fjärrlån, ersättning för kostnader Open 
Access/Springer samt lägre personalkostnader. Personalkostnaderna är låga eftersom heltids-
ekvivalenterna underskrids då ersättningsrekryteringar tar tid, och sjukdom. Utfallet i 
heltidsekvivalenter uppgår till 76,4 jämfört med budget på cirka 79. UB:s bedömning är att 
underskottet i antal anställda är tillfälligt och eftersom flertalet tillsättningar är nu genomförda 
kommer 2018 att visa en annan kostnad.  
 
Det balanserade kapitalet används till utveckling som syftar till att gynna hela UB, bl.a. till 
planering av flytt till nya studenthuset men också till tester av nya koncept som active learning 
classroom (ALC), makerspace, digital scholarship lab, forskarlounge samt ”wall of fame”. 
 

Personal, arbetsmiljö, lika villkor, miljö och kompetensutveckling 

Personal: bemanning & rekrytering 
Bemanning 2017-12-31 

• 88 anställda (76,60 ackumulerat värde för heltidsekvivalenter)   



 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 
BIBLIOTEKSSTYRELSEN  

BSP 18/2.8 
DNR UB-2018-00024 

Verksamhetsberättelse 2017 
10(15) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 
 

 

• könsfördelning 25 män och 63 kvinnor  
• 4 personer var tidsbegränsat anställda, av dessa var: 3 personer provanställda, 1 person 

var vikariatsanställd (slutdatum 2018-02-28)  
• 29 studentmedhjälpare  
• 1 anställd hade 20% delpension  
• 2 anställda gick i pension under året 
• 3 anställda slutade under året för övergång till annan extern anställning  
• 7 rekryteringar har genomförts för ersättning av vakanser som uppkommit till följd av 

pensioneringar och avslut för övergång till annan anställning  
• två av rekryteringarna avsåg rekrytering av avdelningschefer till Campus Valla 

biblioteket (tillträde 2017-09-01) respektive Medicinska biblioteket (tillträde 2018-02-
01)  

Under 2017 har det skett stora förändringar inom LiUB:s personalgrupp till följd av personal-
rörlighet och avgångar. Rekryteringar har genomförts för att täcka upp vakanser som upp-
kommit under 2016 och 2017.  

Kontinuerligt arbete och samverkan pågår inom LiUB för att säkerställa en god arbetsmiljö, 
rimlig arbetsbelastning, väl fungerande bemanning och en långsiktig kompetensförsörjning 
som på ett bra sätt ska matcha de bibliotekstjänster som universitetet efterfrågar. 

I likhet med föregående år fortsätter LiUB att ha låga tal avseende långtidssjukrivningar och 
korttidsfrånvaro. Under året har tre arbetsmiljöombud och två lika villkorsombud varit 
verksamma på lokal nivå och som företrädare för biblioteket inom LiU:s samverkansorgan för 
arbetsmiljö och lika villkor. 

Arbetsmiljö 
Under 2017 har LiUB haft tre arbetsmiljöombud; Ann Wäster (MB), Åsa Falkerby (CNB) och 
vid Campus Valla Magnus Johansson.  
 

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

Miljöarbete 
Jenny Aspling Rydgren, CNB, har varit miljösamordnare och under året har även Benny 
Thorén trätt in i rollen som miljösamordnare. Magnus Johansson är miljöombud/avfalls-
ombud. 
 
Under 2017 har LiUB arbetat vidare utifrån Miljöhandlingsplanen 2016 - 2018 genom att öka 
kunskap om hållbar utveckling. På bibliotekets utställningsytor har information om bland 
annat FN:s Globala Mål 2030 lyfts fram. Internt har LiUB kommunicerat hur biblioteket kan 
bidra med lärande för hållbar utveckling. Vidare har LiUB försökt begränsa miljöpåverkan från 
tjänsteresor, dels genom fortsatt diskussion utifrån en enkät om resvanor inom tjänsten som 
genomfördes och dels genom att miljösamordnaren medverkar i projektgruppen REMM 
(REsfria Möten, i och mellan Myndigheter), som drivs av Trafikverket. LiUB har även sökt och 
erhållit medel ur Klimatkompensationsfonden, 50 tkr till utrustning för resfria möten samt 25 
tkr för utbildning gällande möteskulturer. 
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Bilaga A 

Blandad statistik – LiUB 2017 
Verksamhet/Område 2015 2016 2017 

Omslutning LiU uttryckt i kostnadsmassa (tkr)  3 739 951 3 762 437 3 805 666 
Omslutning LiUB uttryckt i kostnadsmassa (tkr) 117 349 119 476 121 197 
LiUB i % av LiU 3,2 3,2 3,2 
Kostnad för lokaler LiUB (tkr) 24 101 24 057 24 935 
Årsarbetare LiU 3703 3588 3 145 
Årsarbetare LiUB*1 79,9  78,6 76,6 
Studenter 27 000 27 000 27 000 
Forskarstuderande 1 308 1 276 1215 
Mediakostnader (tkr) 32 136 34 062 36 965 
Boklån tryckta böcker 435 247 432 552 414 622 
Nedladdade e-böcker 1 245 145 953 544 1 325 260 
Nedladdade tidskriftsartiklar i e-form *2 1 673 653 1 569 783 1 544 329 
Fjärrlån in - inkl. kopior 6178 5 139 4 745 
Fjärrlån ut - inkl. kopior 9245 9 049 10 302 
Antal böcker 685 459 679 790 682 064 
Antal e-böcker 275 962 281 610 310 026 
Antal tryckta tidskrifter 1 365 1 269 1220 
Antal e-tidskrifter 14 038 15 812 19 592 
Antal databaser 130 134 146 
Besökare/månad samtliga bibl. (terminstid) 66 138 69 071 59 100*3 
Besökare/dag i genomsnitt under terminstid 2 200 2 015 2 055*3 
Besök på bibliotekets webbplats*4  1 578 945 1 103 478 
Sittplatser publika utrymmen 874 864 998 
Öppettider per vecka (timmar) 65 65 65 
Undervisningstimmar 1 225 1 396 1306 
Antal deltagare i undervisning 8 711 10 236 10 981 
Boka bibliotekarie 508 365 265 
Medieinköp/student eller anställd (SEK) 1047 1114 1226 
 
Tabell 1 
*1 I beräkning av heltidsekvivalent är hänsyn taget till föräldraledighet, långtidssjukskrivning etc. 
*2 All redovisning av användning av digitala resurser varierar beroende på leverantör och över tid, och innehåller 
därmed ett visst mått av osäkerhet.  
*3 Siffran avser endast vårterminen. Mätning från september till december 2017 har ej kunnat göras. 
*4 Siffran redovisar besök på www.bibl.liu.se, (svensk & engelsk startsida) ej besök på underliggande sidor eller 
resurser.  

http://www.bibl.liu.se/
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LiUB – Kostnadsfördelning 2017 
 

 
 
Tabell 2 
Diagrammet visar 2017 års kostnadsfördelning på kategorierna personal, media, lokaler, övrigt och 
avskrivningar. 
  

Personal
43%

Media
30%

Lokaler
21%

Övrigt
5%

Avskrivningar
1%

LiUB - Kostnadsfördelning 2017

Personal Media Lokaler Övrigt Avskrivningar
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Bilaga B 

Kompetensutveckling, resor och konferenser 
Vid LiUB råder ett klimat som är positivt till kompetensutveckling. De flesta medarbetare 
deltar i och bidrar till 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. Nedan listas ett antal av dess: 

Akademiska bibliotekens kvalitetsarbete Kajsa Gustafsson Åman 
Arlis Norden, Helsingfors Charlotte Kroon 
ABK-nätverk  Kajsa Gustafsson Åman 
Bibliotek och upphovsrätt, Stockholm  Britt Omstedt 
ChALS, Göteborg Karin Dahl Petersson, Ellinor Krutholm, Kristin 

Krantz, Eva Sejmyr, Katarina Eriksson 
CXSwe-nätverket/Umeåkonferensen Anneli Friberg 
DiVA-möten,  Peter Berkesand 
Digital Humanities in Nordic Countries, Gbg Emma Burman 
EAHIL, Dublin Joakim Westerlund; Anna Maria Waldh 
Ebsco användarmöte, Luleå Thomas Trakell 
ECIL, Saint-Malo, Frankrike  Kajsa Gustafsson Åman, Christina Brage, 

Magdalena Öström, Marie-Louise Axelsson 
EDS nordig user group, Norrköping Eva Sejmyr, Anneli Friberg 
EUA expert group open science, Bryssel David Lawrence 
FOLIO day, Uppsala Eva Sejmyr 
Forskningsbibl.s pedagogiska roll, Örebro Anna Pettersson, Kerstin Annerbo, Joakim 

Westerlund 
Förvärvskonferens, KB, Stockholm Ann-Marie Pettersson, Carina Lindström, 

Marianne Plymoth 
ICERI, Sevilla  Christina Brage, Kajsa Gustafsson Åman 
IFLA WLIC, Wroclaw, Polen  Britt Omstedt 
IFLA nätverksmöte, Helsingborg Britt Omstedt 
Libris användardag, Stockholm Karin Dahl Petersson, Ran Jäger, Peter Karlsson, 

Christina Demel m fl 
LILAC, Swansea, UK Anna Pettersson, Kerstin Annerbo, B. Omstedt 
Medicinska bibliotekskonferensen, Stockholm Isolina Ek, Katarina Jonzon 
Medicinska fortbildningsdagar, Göteborg Lena Dunér, Magdalena Åkerlund, J Betmark 
Metrics-dagen, Stockholm Lovisa Östlund, Elisavet, Koutzamani 
Miljönätverk, Nudging…, Norrköping Jenny Aspling Rydgren 
MTM nationell referensgrupp, Stockholm Solverig Lundin 
Mötesplats Open Access, Karlstad Axel Tiderman 
Nationellt pliktmöte, Uppsala Rut Håkansson, Anneli Gottfridsson, Désirée 

Mateo, Carina Lindström 
Nätverk lärarutbildningsbibliotek, Kristianstad Åsa Falkerby, Kerstin Annerbo 
Nätverksmöte, Tidskriftssyst OJS, Växjö Edvin Erdtman 
Nätverksträff service och bemötande, Växjö Katarina Jonzon,  
NISSAG expertnätverk, sthlm Anna Pettersson 
SFIS Teknikdag, Norrköping Åsa Falkerby, Beatrice Rågård, Göran Lindgren 

Anna Pettersson m. fl. 
SFIS seminariedag om rekrytering, Lund Kristin Krantz 
SUHF ledarskapskurs ”Lust att leda på bibl.” Anna Bladh 
Sv biblioteksfören, bibl.kompetenser, Växjö Tania Lösche 
Sv biblioteksförening Forskardag, Sthlm Anna Pettersson 
Sv biblioteksförening Temadag, Linköping Åsa Falkerby,  
Sv Daisykonsortiets årliga konferens Katarina Eriksson 
UKSG, Harrogate, UK Maria Svenningsson 
Studiebesök DTU och SAMF, Köpenhamn Marie-Louise Axelsson, Bengt Nilsson, Emma 

Burman, Solveig Lundin m. fl.. 
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Publiceringar under 2017: 
 
Axelsson, M-L., Brage, C., Gustafsson Åman, K., Öström, M., (2017) Mind the Gap! Academic 
information literacy vs workforce information literacy. I: ICERI2017 Proceedings, 10th 
International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain. 16-18 
November, 2017, Seville: IATED , 2017. https://library.iated.org/view/AXELSSON2017MIN 
 
Brage, C. (2017), Becoming visible? Academic writing for librarians! In: ICERI2017 
Proceedings, 10th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, 
16-18 November, 2017, Seville, Spain, pp 1503-1507  (ISBN: 978-84-697-6957-7) 
 
Friberg, A. (2017), Why continuous usability testing can and should be part of regular 
library activity - from a UX librarian’s point of view, Revy v40 n1, pp 9-11 
http://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/5275  
 
Friberg, A. & Kågedal, A., (2017) Experience mapping (or the experience of delivering 
workshops at UXLibs3),  In: User experience in libraries: yearbook 2017 / [ed] Andy 
Priestner, Cambridge: UX Libraries, 2017, p. 191-194 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-143675 
 
Nylander, E., Österlund, L. & Fejes, A. (2017), Vocations and Learning 
https://doi.org/10.1007/s12186-017-9181-z publicerad som e-pub ahead of print.  
 
Persson, S. & Svenningsson, M. (2017). Librarians as advocates of social media for 
researchers: a social media project initiated by Linköping University Library, Sweden. I H. 
Fallon & G. Walton (Red.), Librarian as communicator: case studies and international 
perspectives (ss. 198-208). Abingdon: Routledge. Retrieved from 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-140191 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Blogginlägg på bloggen Academic Writing Librarians: Writing a peer-reviewed article for the 
first time and in a second language - how to succeed with both: 
http://academicwritinglibrarian.blogspot.se/2017/02/writing-peer-reviewed-article-for-
first.html#.Wo6KlKjOUuU (2017-02-13) 
 
Blogginlägg på bloggen libfocus: Report from Erasmus Library Staff Mobility Week Dublin 
2017 - a participants perspective: http://www.libfocus.com/2017/09/report-from-erasmus-
library-staff.html (2017-09-13)  

https://library.iated.org/view/AXELSSON2017MIN
http://rauli.cbs.dk/index.php/revy/article/view/5275
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-143675
https://doi.org/10.1007/s12186-017-9181-z
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-140191
http://academicwritinglibrarian.blogspot.se/2017/02/writing-peer-reviewed-article-for-first.html#.Wo6KlKjOUuU
http://academicwritinglibrarian.blogspot.se/2017/02/writing-peer-reviewed-article-for-first.html#.Wo6KlKjOUuU
http://www.libfocus.com/2017/09/report-from-erasmus-library-staff.html
http://www.libfocus.com/2017/09/report-from-erasmus-library-staff.html
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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 
EDC-bibliotekarier 
Nätverket ABK, Akademiska bibliotekens kvalitetsarbete  
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 
Nätverket för statistik 
KIMHUB (Nätverk f kommunikatörer vid Univ och Högskolebibliotek) 
 

Regional representation 
Länsbibliotekets arbetsgrupp Fjärrlån och medieförsörjning 
Stiftsbibliotekets vänner 
Svensk biblioteksförenings regionför. f. Östergötland och Jönköping 
Svensk förening för informationsspecialister, lokalavd. för Mellansverige. 
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