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Bemötandepolicy för Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) 
I alla dina kontakter med biblioteket, fysiska såväl som virtuella, kan du förvänta dig 
Engagemang 
Kompetens 
Professionalism 
Vänlighet 
För dig som biblioteksanvändare innebär det att vi alltid strävar efter att presentera en 
framkomlig lösning utan att kompromissa med vare sig innehåll eller kvalitet. Detta i linje 
med vår vision: Lärande och information utan begränsningar! 
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Inledning 
Då har återigen ett år förflutit och så här i backspegeln kan vi konstatera att det 
blev ett år med både upp- och nergångar, som i och för sig de flesta år är, men 2014 
blev en rejäl berg-och dalbana. Det första orosmolnet kom redan i januari då beslu-
tet om att allt IT-stöd skulle centraliseras redan från och med 1 maj. Biblioteket är 
extremt beroende av IT då detta är en integrerad del av det digitala biblioteket, så 
detta väckte förstås många frågor. Det digitala biblioteket används av såväl fors-
kare, lärare som studenter och är tillgängligt dygnet runt veckans alla dagar, så det 
gäller verkligen att detta fungerar och är användarvänligt. När det gäller ny IT-
organisation så återstår mycket arbete innan vi kan säga att allt fungerar. 
 
Nästa utmaning blev vår ekonomi då det stod klart att vi inte fick någon uppräkning 
av vår budget, med undantag för media. Vi har haft en krympande budget under ett 
antal år och samtidigt ökade kostnader. Detta fick som konsekvens att vi beslutade 
oss för att slå samman de båda biblioteken på Campus Valla till ett bibliotek. På 
detta sätt sparar vi såväl lokal- och städkostnader som en möjlighet att klara av att 
inte återbesätta ett antal pensionsavgångar. Detta har inneburit ett omfattande arbe-
te med att rensa och flytta böcker för att bereda plats.  
 
Men vi har också haft glädjeämnen. Biblioteket på Hälsouniversitet fick en rejäl 
ansiktslyftning efter påtryckningar av våra studenter som värnar om sitt bibliotek. 
Här krävdes det en arbetsinsats utöver det vanliga att snabbt tömma hela biblioteket 
och flytta till en tillfällig lokal och sedan samma snabba flytt tillbaka till fantastiskt 
fint renoverade lokaler. 
 
Tidigt under 2014 firade vi att ombyggnationen av biblioteket i Norrköping (CNB) 
äntligen var färdigt och hade fått en ny och fin entré och under hösten kom ytter-
ligare en förändring för CNB då avdelningschefen sade upp sig av privata skäl och 
som ny avdelningschef, efter en intern rekryteringsprocess, tillsattes Kajsa 
Gustafsson Åman som ny chef. 
 
Vi har också genomfört mycket uppskattade workshops om ”Mobil akademiker” 
och spännande publika föreläsningar kring olika ämnen. Under hösten arrangerades 
två halvdagar om Akademisk publicering. Detta kan ni läsa mer om längre fram. 
 
Så lämnar vi 2014 bakom oss och ser fram emot ett nytt spännande år. 
 
 
 
Margaretha Grahn, överbibliotekarie  
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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, men som offentligt bibliotek är UB även en informationsresurs för det omgivande sam-
hället och för det flexibla, livslånga lärandet. 
 
Universitetsbiblioteket bestod under 2014 av fem fysiska bibliotek, ett gemensamt magasin 
för arkiverat material (Bokladan) samt det ständigt växande digitala biblioteket. LiUB finns 
vid LiU:s fyra campusområden:  

• Campus Norrköpings bibliotek (CNB) 
• Hälsouniversitetets bibliotek (HUB) på Campus US  
• Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket (HumSam), Campus Valla 
• Teknisk-naturvetenskapliga biblioteket (TekNat), Campus Valla  
• Byggmästare John Mattsons bibliotek (BJMB) vid Carl Malmsten Furniture Studies på 

Lidingö. 
 
Biblioteken har under terminstid som mest öppet 69 timmar per vecka, med reducerat öppet-
hållande under sommar och jul. Bokladan är öppen för besökare endast efter 
överenskommelse. Det digitala biblioteket är, för universitetets studenter och anställda, 
tillgängligt dygnet runt, året runt. 

Blandade korta nyheter  

Biblioteksammanslagning: HumSam och TekNat blir ett 
Inför sammanslagningen av TekNat-biblioteket och HumSam-biblioteket, som tvingats fram 
av ekonomins krassa verklighet, arbetade inom Campus Valla-avdelningen fyra grupper som 
fokuserade på följande områden: Utrustning/möbler; Integration samlingar; Integration 
personalgrupper samt Systemfrågor mm. Dessa grupper har i sin tur bildat subgrupper t ex en 
som tittar på arbetsrutiner i låne- och informationsdisken.  
 
Ett gigantiskt arbete har under hösten utförts för att förbereda plats för TekNat:s boksamling 
och periodika dels genom tätpackning på HumSam-biblioteket och gallringsinsatser på de bå-
da biblioteken. Vidare har plats skapats i Bokladan för nästa steg i processen; att kunna här-
bärgera material som inte kommer att få plats i det nya biblioteket. Totalt har uppskattningsvis 
12 ton tidskrifter gallrats ut, i första hand från Bokladan och Campus Vallas bibliotek. 
 
Omflyttningar på HumSam av befintligt material, samt flyttning från HumSam till Bokladan 
och nu slutligen flyttning från TekNat till HumSam har inneburit att 7000 hyllmeter har fått 
byta plats. De beräkningar som gjordes inför dessa stora omflyttningar visade sig vara mycket 
exakta, och felade endast på knappt en halv hyllmeter. Under slutet av 2014 hann vi också 
med att förena två kursrefsamlingar till en enda, och två personer från TekNat kunde inta sitt 
nya arbetsrum. Campus Vallabiblioteket är på väg. 
 
TekNat-biblioteket stängde slutgiltigt den 12 december 2014.  
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Oktober: Hälsouniversitetets bibliotek får nya kläder i fina färger.  December: TekNat-biblioteket flyttar ut och lämnar tomma hyllor.  
 

Mobil akademiker 
 
Workshop-serien “Mobil akademiker” inleddes i december 2013 och blev snabbt en succé 
under våren 2014. Deltagarna har fått lära sig mer om mobila tjänster, molnet och hur man 
kan använda bibliotekets e-resurser på mobil eller surfplatta.  
  
Vi hade inledningsvis tänkt oss forskare som den primära målgruppen men intresset var stort 
även bland övriga LiU-anställda. Vi öppnade därför för alla anställda. Vi har haft deltagare 
från många olika institutioner med befattningar såsom professorer, administratörer, doktoran-
der, lektorer och studievägledare. Vi har under året mött över 160 deltagare på våra 25 work-
shops.  
  
Vi som har arbetat med “Mobil akademiker” är Sassa Persson och Maria Svenningsson. Jenny 
Betmark anslöt sig till oss under hösten 2014.  
 
 
Övriga nyheter i korthet 
Tillsammans med rektor organiserade PI två halvdagar (en i Linköping, en i Norrköping) om 
Akademisk Kommunikation, med talare från bl.a. Vetenskapsrådet och KB.  

Under 2014 utvecklades LiUB:s nya tjänst för forskare, ”Sociala medier och nätverk för 
forskare” i samarbete med IKT-studion och LiU:s kommunikations- och marknadsavdelning.  

Ansvar för organisationen av LiUs skyldigheter under e-pliktlagen har landat hos biblioteket 
där Peter Berkesand arbetat i nära samarbetet med KB. 

I oktober stod LiUB värd för nätverksmöte för KIMHUB, som består av kommunikatörer från 
universitets- och högskolebibliotek. Sassa Persson och Maria Svenningsson svarade för 
arrangemangen lokalt, och deltagare kom från hela Sverige. 

HUB återinvigs i oktober, efter omfattande renovering, med tal av rektor och medverkan av 
Consensus. 

Campus Norrköpings bibliotek får en ny avdelningschef, Kajsa Gustafsson Åman. 
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Kundmötet 2014 
I januari formulerades en bemötandepolicy för biblioteket. Som ett stöd i arbetet att leva upp 
till den har vi under året arbetat med att definiera ett antal baskompetenser som man skall ha 
och känna sig trygg med i mötet med våra användare för att kunna ge en god service. En cen–
tral del av kundmötet är kunden, eller användaren. Att ha god kunskap om vilka bibliotekets 
användare är och vilka olika behov och drivkrafter de har är både värdefullt och nödvändigt. 
Därför ägnades en väsentlig del av året åt att göra en djupare användaranalys. Den gjordes 
inom ramen för bibliotekets Webbstrategiprojekt, men resultatet från den har bäring även 
utanför en webbkontext.  
 
Syftet med användaranalysen var att få en bättre bild av, och djupare förståelse för, vilka 
bibliotekets användare är. Hur de ser på biblioteket och på vilket sätt de använder dess resur-
ser. För att ta reda på det gjordes djupintervjuer med tio anställda och sju studenter. När un-
derlaget från intervjuerna analyserats framträdde olika segment av användare som, för att de 
skall vara enklare att förhålla sig till, gjordes om till användarpersonor1.  
En av våra studentpersonor är Karl: 

      

BiLiWe 
Under hösten 2013 bildades en intern projektgrupp för att säkerställa bibliotekets deltagande 
och position i de tre stora LiU-övergripande projekten: Bilda, Lisam och Ny LiU-webb 2015. 
Gruppen kom att kallas BiLiWe (en akronym av de inledande bokstäverna i respektive 
projekt), och dess arbete under 2014 resulterade bland annat i att biblioteket försåg Bilda-
projektet med tekniska specifikationer så att den nya kursdatabasen (Bilda) skulle kunna göra 

1 persona = gestaltning av en typanvändare 
7 

 

                                                 

http://www.bibl.liu.se/om-biblioteket/om-biblioteket-hogerspalt/1.578725/Bemotandepolicy.pdf


  Verksamhetsberättelse 2014 

en biblioteksintegration. Gruppen har även haft en workshop med två av Lisams förvaltnings-
ledare där olika möjligheter till biblioteksnärvaro i Lisam presenterades. När det gäller Ny 
LiU-webb har vi numera en väletablerad kontakt och olika personer från biblioteket har under 
året deltagit i flera möten och workshops inom ramen för projektet. Biblioteket har även fasta 
representanter i ett antal viktiga grupper inom projektet. Gruppens uppdrag att positionera 
biblioteket i dessa projekt är därmed fullgjort, och därför upplöstes gruppen i november.           
 

Webb 2014 
Webbåret 2014 präglades framförallt av projektet Ny LiU-webb 2015. På biblioteket innebar 
det att det under våren och sommaren 2014 genomfördes ett webbstrategiprojekt, för att klar-
göra grunden och målen för bibliotekets webbarbete, med sikte på en ny webbplats under 
2015. En projektgrupp tillsattes, bestående av Gustav Bolin, Anneli Friberg och Eva Sejmyr, 
och en rad workshoppar och analyser genomfördes. Webbstrategin presenterades för bibliote-
kets ledningsgrupp och styrelse under sensommaren. Grundläggande syften, primära målgrup-
per och huvudbudskap för webbplatsen definierades i webbstrategin. Användarintervjuer ge-
nomfördes, då ett av delsyftena med projektet var att lära känna bibliotekets användare bättre, 
för att kunna skapa en mer behovs- och målgruppsanpassad webbplats. Så kallade personor, 
typanvändare, arbetades fram utifrån dessa intervjuer. Strategiarbetet resulterade också i att 
organisationen för webbarbetet på biblioteket, och de därtill hörande ansvaren, fastslogs. 
Bland annat inrättades ett webbråd för att stödja webbmaster i dennes beslutsfattande.  
 
Förberedelserna för en ny webbplats fortsatte under hösten, då bland annat en komplett inne-
hållsinventering av webbplatsen genomfördes, och en preliminär informationsarkitektur arbe-
tades fram. Som ett resultat av slutsatserna i strategin började även användbarhetstester av 
bibliotekets olika webbgränssnitt att genomföras på regelbunden basis utifrån think aloud-
metoden, vid vilka testdeltagare observeras när de interagerar med bibliotekets webbgräns-
snitt. Under hösten låg testernas fokus på bibliotekets så kallade discovery-tjänst. 
En uppdatering av bibliotekets startsida skedde i september för att förbättra navigeringen och 
anpassa startsidan till bibliotekets designpersona. 
 
Bibliotekets ämnesguider migrerades i december till en ny version av innehållshanterings-
systemet LibGuides. I samband med detta anpassades utseendet på guiderna till universitetets 
grafiska profil. Jenny Betmark och Klas Blomberg genomförde utbildningsinsatser med kon-
taktbibliotekarierna, och kontaktbibliotekarierna reviderade och anpassade innehållet i sina 
respektive ämnesguider inför lanseringen. 
 

Katalogen  
Tema: Samlingsvård med fokus på sammanslagning av två bibliotek och kommande ny- och 
ombyggnationer.  
 
Under 2014 har funnits extra resurs i form av en projektanställd bibliotekarie som gjort att 
arbetet med samlingsvård av både böcker och tidskrifter, främst på Campus Valla och i Bok-
ladan, kunnat intensifieras. Det arbetet har involverat en stor del av personalen, framförallt 
kontaktbibliotekarier och katalogisatörer, och haft hög prioritet. Även i samband med om-
byggnationen av Hälsouniversitetets bibliotek arbetades det intensivt med boksamlingen, allt 
för att ”avskaffa” den gamla SAB-uppställda samlingen.  
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Detta har lett till att ännu fler böcker under året klassificerats om enligt Dewey och alltså 
ställts upp i den ”nya” nummerindelade samlingen på våra bibliotek. Det har också lett till 
ökad utmönstring av inaktuella och ofräscha böcker. Makuleringen av böcker 2014 uppgick 
till ca 35500 exemplar, det är en betydligt högre siffra än föregående år. När det gäller 
tidskrifterna så har framförallt samlingarna av svenskt material gåtts igenom och bedömts 
under året. Totalt har utmönstrats ca 1000 m periodiskt material.  
 
Förutom ovanstående så arbetar den katalogiserande personalen vidare med det ordinarie ar-
betet med att tillgängliggöra nya tryckta och elektroniska resurser för våra användare. 

Media 
Relevant information för lärande och forskning. 
I förvärvet av medieresurser strävar vi efter att leva upp till intentionerna i den strategiska 
planen2 som säger att vi ska införskaffa relevant information för lärande och forskning och att 
förvärvspolicyn ska präglas av ett användarperspektiv. 
Under de senaste åren, och så även 2014, har vi haft en mediabudget som inneburit att vi med 
prisuppräkningar haft en ”status quo”-budget, det vill säga att vi för att kunna införskaffa nya 
resurser tvingats att se över vilka resurser som kan sägas upp för att ge ekonomiskt utrymme 
för dessa. 

Användningsstatistik 
En fördel med våra elektroniska resurser är att vi kan se hur mycket de används. Använd-
ningsstatistiken talar till exempel om hur många nerladdningar en tidskrift har. För att vi ska 
undersöka ytterligare om en tidskrift kanske bör sägas upp på grund av låg användning ser vi 
om kostnaden för varje nerladdad artikel överstiger 200 kronor. Om kostnaden är över 200 
kronor ska förnyat abonnemang motiveras, eftersom det då hade kunnat vara mer kostnads-
effektivt att i stället göra fjärrlån och beställa artikelkopior. I arbetet med detta spelar kontakt-
bibliotekarien en viktig roll i sin kontakt med berörd institution. Målet är att vi ska förvärva 
den litteratur och de sökverktyg som universitetets forskare och studenter behöver. För att vi 
ska kunna göra detta måste de abonnemang vi redan har utvärderas och eventuellt sägas upp 
för att ge utrymme för mer efterfrågade resurser. 
 
Kursbokspolicy 
Cirka 50 % av budgeten för tryckta böcker går till kurslitteratur. Under våren reviderades 
kursbokspolicyn med ändringen att alla kursböcker (som finns tillgängliga i tryckt form) ska 
ha ett tryckt referensexemplar på det Campus där kursen bedrivs. Tidigare har vi ansett att 
om boken finns elektroniskt så har det motsvarat det tryckta referensexemplaret. Ändringen är 
ett sätt att tillmötesgå studenters önskemål att på plats i biblioteket kunna läsa den tryckta 
boken och det har också den tekniska fördelen att vi i bibliotekskatalogen synliggör att det är 
kurslitteratur (vilket inte framgår av e-boken). 
 
Patron Driven Acquisition (PDA) – ett halvårsprojekt. 
Hösten 2013 inledde vi ett halvårsprojekt med Patron Driven Acquisition (PDA). PDA är ett 
sätt att förvärva elektroniska böcker som är helt användarstyrt. En stor mängd e-böcker expo-
neras i bibliotekskatalogen och köps in först när användarna är inne och läser dem. 

2 Strategisk plan för vetenskaplig informationsförsörjning 
2011-2015 http://www.bibl.liu.se/om-biblioteket/om-biblioteket-
hogerspalt/1.578729/liub_strategisk_plan_2011_2015.pdf 
 

9 
 

                                                 

http://www.bibl.liu.se/om-biblioteket/om-biblioteket-hogerspalt/1.578729/liub_strategisk_plan_2011_2015.pdf
http://www.bibl.liu.se/om-biblioteket/om-biblioteket-hogerspalt/1.578729/liub_strategisk_plan_2011_2015.pdf


  Verksamhetsberättelse 2014 

 
£20000 deponerades för inköpen och begränsades till ämnesområdena ekonomi, statsveten-
skap och medicin. I mars 2014 utvärderades projektet: 
Problem: Det förekom att böcker som vi hade sedan tidigare exponerades och köptes in 
(duplicering), trots att vi försökt undvika detta. Ett annat problem var att vi varit tydliga med 
att vi endast köpte in ”multi user” (= tre samtidiga användare), vilket fungerade i grundprofi-
len men inte senare i veckouppdateringarna. Ett ytterligare problem var dålig information om 
nerladdningsbarheten.   
Fördelar: Det var bra med ett fullt ut användarstyrt förvärv som dessutom är sömlöst för an-
vändarna. Det var en stor fördel att vi kunde göra en initial deposition och den ekonomiska 
uppföljningen fungerade utan problem. 
 

 
Tabell 1. Diagrammet visar hur kostnader för olika medietyper fördelats under de senaste 10 åren. Tryckt 
material i röda färger, elektroniskt material i gröna färger. Notera dock i sammanhanget att antalet tryckta 
böcker inte minskar på motsvarande sätt i absoluta tal. 
 
Alla våra biblioteksanvändare har tillgång till två bibliotek. Det ena biblioteket är byggt i 
betong, har böcker tryckta på papper, och stänger om kvällen och man måste färdas dit. Det 
andra biblioteket har bokstavligt talat inget tak och inga väggar. Det finns i din dator hela 
tiden, och i din mobil när du behöver det. Detta digitala bibliotek ökar ständigt i omfång. 
”Betongbiblioteket” minskar inte nämnvärt. Båda biblioteken kräver resurser för att fungera. 
Båda biblioteken kräver lika mycket arbete för att samlingarna, både de i papper och de 
digitala ska bli tillgängliga och navigerbara för sina användare. Elektroniskt material (e-

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2004 2007 2010 2012 2014

Mediautveckling  2004 - 2014 
mediakostnader i tkr

E-tidskrifter & Databaser E-böcker Tryckta prenumerationer Tryckta böcker

10 
 



  Verksamhetsberättelse 2014 

tidskrifter) förbrukade år 2001 endast 14 % av mediabudgeten. 2014 är motsvarande siffra  
93 % (e-tidskrifter och e-böcker).  
Biblioteken på Campus HU, Campus Valla och Campus Norrköping har tillsammans i -
medeltal cirka 76 000 fysiska besökare, en normal månad under terminstid. 2014 gjordes 
473 786 lån av tryckta böcker. Alltmer resurser går till det digitala biblioteket, men ”betong–
biblioteket”, platsen man måste färdas till är ändå inte på väg att försvinna. 
 
 

Publiceringens infrastruktur och LiU E-Press  
LiU:s beslut om en ny IT-organisation påverkade även den inre avdelningsstrukturen på bib-
lioteket så under året avvecklades IT-avdelningen och PI utökades med ett antal personer. 
Anders Fåk, Eva Sejmyr, Gustav Bolin, Eva-Lisa Granath and Anneli Friberg tillkom PI och 
Tomas Alexis gick i pension.  

Under 2014 skedde en ökning av antalet fulltexter och on-line-material på E-Press. I tabell 2 
nedan redovisas antalet publikationer totalt. 

 
Publikationstyp Antal 

2013 
Antal 
2014 

Studentuppsatser 9523 10500 
Doktorsavhandlingar 1439 1587 
Licentiatavhandlingar   480   550 
Forskningsartiklar 4040 5610 
Böcker/antologier     93   128 
Kapitel   256   300 
Rapporter 1539 1750 

Tabell 2. Antal publikationer under 2013 och 2014 
 
2014 var ytterligare ett rekordår för parallellpublicering med 1570 parallellpublicerade artik-
lar. Under året hade LiU cirka 1 900 000 nedladdningar av pdf-filer från DiVA. Detta är igen 
den högsta siffran inom DiVA-konsortiet. David Lawrence sitter fr.o.m. 2014 i DiVA:s strate-
gigrupp och han har även varit en del av KB:s Expertgrupp för Open Access, en del av Kung-
liga bibliotekets (KB) inflytandeinfrastruktur. Utöver vanliga bibliometriska analyser, har bib-
liometrigruppen levererat analyser inför Rektors besök på institutioner. Medarbetare från PI 
har även arbetat nära den pågående utvecklingen av SwePub.

 

Samverkan  

Lokal och regional samverkan 
Universitetsbiblioteket samarbetar med stadsbiblioteken i Norrköping och Linköping i vissa 
frågor rörande samlingsuppbyggnad. En representant från LiUB är ledamot i styrelsen för 
Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner. 
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Länsbiblioteket i Östergötland är en viktig samarbetspartner när det gäller strategiska biblio-
teksfrågor på ledningsnivå, så även både Linköpings och Norrköpings stadsbibliotek. Maria 
Svenningson är kontaktperson mellan LiUB och stadsbiblioteket.  
  
Bibliotekarier från LiUB ingår i de regionala styrelserna för Svensk biblioteksförening och 
Svensk förening för informationsspecialister. 
 

CUL blev Didacticum 
Under första halvåret har LiUB haft en adjungerad plats i CULs styrelse, med Kajsa 
Gustafsson Åman som adjungerad. Vid halvårsskiftet omvandlades CUL till Didacticum med 
en ny styrelse där biblioteket inte hade någon adjungering inledningsvis. Inför 2015 har 
biblioteket utlovats adjungering i Didacticums styrelse.  
 

Svensk biblioteksförening 
Svensk biblioteksförening har inrättat ett utvecklingsråd för en nationell biblioteksstrategi. 
Rådet består av nio ledamöter från olika bibliotekstyper, från olika delar av landet. Under 
2013 valdes Anneli Friberg in som ny ledamot i detta råd. Uppdraget är på två år. Länk till 
lista över utvecklingsrådets ledamöter. Under Biblioteksdagarna höll rådet i en workshop som 
Anneli Friberg var huvudansvarig för. 
   
 

Ledning, finansiering och styrning av resurser  

Styrelsen  
Under 2014 har ordförande varit Karin Fälth-Magnusson.  
Ledamöter: Magnus Borga (Tekniska högskolan), Thomas Östholm (Utbildningsvetenskap, 
UV), Karin Persson (Hälsouniversitetet), Helena Klöfver (Filosofisk fakultet, FF), Julius 
Nilsson (StuFF), Arvid Söderström/Linda Espling (LinTek), David Olander/John Lemchen 
(Consensus). 
Fackliga representanter: Eva-Lisa Holm Granath (SACO), Kajsa Gustafsson Åman (OFR/S). 
Övriga: Margaretha Grahn (adjungerad), Kristin Krantz (sekreterare). 
 
Styrelsen höll 7 möten under 2014. Se  
http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv 
 

LiU E-Press styrgrupp/Advisory Board  
I LiU E-Press styrgrupp är David Lawrence och Margaretha Grahn utsedda att delta vid styr-
gruppens möten som hålls fyra gånger per år. 

Ekonomi  
Bibliotekets resultat för 2014 visar ett bokfört underskott på -2,7 mkr. I resultatet ingår ett 
överskott på cirka +1 mkr för Didacticums verksamhet. Överskottet kommer flyttas från UB 
till IBL under 2015 enligt beslut och ingår inte heller i UBs budget för 2014. Egentligt resultat 
för UBs egen verksamhet uppgår därmed till -3,7 mkr vilket kan jämföras med en budget på  
-4,4 mkr.  

12 
 

http://www.biblioteksforeningen.org/om/rad-och-grupper/utvecklingsrad/
http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv


  Verksamhetsberättelse 2014 

 
Budgetavvikelse är alltså 0,7 mkr. Detta beror dels på att mediabudgeten underskrids med 1 
mkr, vilket i sin tur i huvudsak beror på valutakursdifferenser. Personalkostnaderna överskrids 
samtidigt med 400 tkr jämfört med budget beroende på att kostnader för gallringsverksamhet 
uppstår som personalkostnad men inte är budgeterad i ordinarie resultat eftersom den är till-
fällig, samt på en långtidssjukskrivning som inte till fullo ersatts.  
 
Ett omfattande besparingsarbete har inletts under hösten genom sammanslagning av vallabib-
lioteken. Detta kommer att innebära sänkta personalkostnader redan år 2015, med full effekt 
2016 då ett antal pensioneringar inte kommer att ersättas (5 st.). Även hyreskostnader och 
städkostnader påverkas kraftigt av sammanslagningen och sjunker med cirka 1,8 mkr. På kort 
sikt uppstår dock vissa ökade kostnader för transporter och vissa inköp. Sammanlagt hamnar 
besparingarna kring 5 mkr årligen. Tyvärr äts dessa upp av ständigt ökade lokalkostnader vil-
ket understryker vikten av fortsatta dialoger kring verksamhetens innehåll och finansiering.  
 
Vidare har en diskussion om avtalet mellan HUB och Landstinget inletts och en analys av 
tjänstedebitering utöver normal produktion är också påbörjad.  
 
Mediakostnaderna fortsätter att stiga och inför 2015 finns en oro för valutautveckling och för 
prisutveckling vilka bägge påverkar kostnadsbilden mycket kraftigt.  
 

Personal, arbetsmiljö, lika villkor och kompetensutveckling  

Personalfakta LiUB 2013 
Antalet heltidsanställda vid LiUB var vid årets slut 98 personer varav 2 personer är tjänstledi-
ga på heltid. Till detta tillkommer 7 personer som var tidsbegränsat förordnade, varav två 
provanställningar. Vi har nyanställt två personer under året varav två ersättningsrekryteringar. 
6 personer har delpension om sammanlagt 230 %. En visstidsanställning har avslutats med 
anledning av pension.  
 
Av de totalt 98 personer (91 heltidsekvivalenter) som hade en aktivt pågående anställning vid 
LiUB i december 2014 var 69 kvinnor och 28 män. Personalgruppen är fördelad enligt 
följande: bibliotekspersonal 84 personer (62 kvinnor och 22 män) Specialister som är fackut-
bildade inom andra områden än bibliotek (Överbibliotekarie, IT-personal, bibliometri, ekono-
mi, personalfrågor). samt övrig personal, vaktmästeri, administratör och projektanställd per-
sonal var vid årets slut 14 personer (8 kvinnor och 6 män).  
 
 

Arbetsmiljö 2014  

Under 2014 har LiUB haft tre arbetsmiljöombud; Ann Wäster (HUB), Kajsa Gustafsson 
Åman (CNB) och Johan Toll (CV). I slutet av året övergick arbetsmiljö-uppdraget vid CNB 
till Åsa Falkerby.  

Arbetsmiljöombuden har under året deltagit i centrala möten vid respektive campus. Arbets-
miljöfrågor har regelbundet diskuterats i LSG, och arbetsmiljöronder har genomförts vid 
samtliga avdelningar. 

13 
 



  Verksamhetsberättelse 2014 

Under året har det vid LiUB genomförts/planerats verksamhetsförändringar, som fått stora 
konsekvenser för arbetsmiljön.  

Centrala IT-organisationen förändrades helt våren 2014, vilket inneburit stora förändringar för 
LiUB och de personer som arbetar inom IT-området.  

Den allt kärvare ekonomiska situationen har lett till en sammanslagning av tidigare TekNat- 
och HumSam biblioteken, vilket fört med sig omflyttning av personal, samt omfattande arbete 
med omflyttning av inredning, böcker mm. Besparingar innebär också en personalminskning i 
form av utebliven ersättning av pensionsavgångar.  

I den fortsatta planeringen inför ett nytt Vallabibliotek har två av arbetsmiljöombuden deltagit 
i centrala arbetsgrupper.  

 

Lika villkor 
Under året har biblioteket haft två lika villkorsombud för biblioteket, Katarina Eriksson och 
Marie Didriksson.  

Studenter med läshinder  
Antalet användare av tjänsten “Egen nedladdning” har fortsatt att öka kraftigt. Egen 
nedladdning innebär att den som har rätt att låna talböcker också har rätt att själv ladda ned 
både talböcker och e-textböcker direkt från katalogen legimus.se vid Myndigheten för 
tillgängliga mediers (MTM). Biblioteket registrerar användaren för tjänsten “Egen 
nedladdning”. Under året har vi registrerat 76 användare där merparten är nya användare och 
ett fåtal är redan registrerade användare som har bytt bibliotekstillhörighet. Även 
nedladdningen av talböcker från Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) katalog 
Legimus har ökat. 
 
2014 har bibliotekets kontaktpersoner för läshinderfrågor fört statistik över möten och 
mailkontakter med studenter med läshinder. Framför allt har det handlat om att informera om 
appen Legimus, tjänsten Egen nedladdning, och läsprogram samt registrera användare för 
Egen nedladdning. Men statistiken visar också att vi får en stor mängd teknikfrågor som är 
relaterade till ovanstående. 
 
Under året som gått har vi administrerat ett stort antal lokala inläsningar av artiklar, enstaka 
bokkapitel och kompendier. Dock kan man se en liten minskning från året innan. 
 
Vi har arbetat med att försöka finna alternativa sätt att använda talsyntes på nätresurser av 
olika slag t ex genom att använda SpeakIt och Foxvox (fritt tillgängliga verktyg i webbläsarna 
Google Chrome respektive Firefox). 
 
Biblioteket har sedan hösten 2014 en representant i MTMs referensgrupp Universitet- och 
högskolor. 
 
Under året har vi arbetat med att uppgradera och delvis byta ut programvara på bibliotekets 
syn- och taldatorer. 
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Kompetensutveckling samt Resor och konferenser 
Vid LiUB råder ett klimat som är både aktivt och positivt till kompetensutveckling och de 
flesta medarbetarna deltar i flertalet olika 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. Exempelvis kan 
nämnas att två yngre medarbetare från LiUB deltar i SUHF:s utbildningsprogram för framtida 
chefsförsörjning. Ur övrig kompetensutveckling, studieresor etc kommer här ett axplock: 
 

• 6th Int Integrity & Plagiarism Conf. Newcastle, UK Mikael Rosell 
• Arlis Norden, Reykjavik Maria Grahn, CV 

 Beatrice Rågård, CV 
• Arlis Norden, Umeå  Maria Grahn, CV   

 Charlotte Kroon, CV 
• Biblioteksdagarna i Umeå.  Sassa Persson  

 Anneli Friberg  
• Bok & Bibliotek, Göteborg  Britt-Marie Kernell, CV 

 Göran Lindgren, CV 
 Bernt Håkansson, CV m fl 

• Centrum för lättläst, kurs, Linköping  Peter Igelström, CV 
• Discovery Tools, Stockholm,  Mikael Rosell, CV 

 Kajsa Gustafsson Åman 
• DDK-möte, Stockholm  Bo Jernberg, CV 
• Dewey användarmöte, Stockholm  Karin Dahl Pettersson, CNB 
• DiVA-möten, Uppsala/Karlstad Peter Berkesand 

 Eva-Lisa Holm Granath 
 Håkan Andersson 

• EAHIL 2014 European Ass Health Information and Libraries Lisbeth Höög, HUB  
 Margareta Dahlbäck, CNB 

• EIRA-dagarna, Stockholm  Margareta Dahlbäck, CNB 
 Rebecka Strömsten, CNB 

• ELAG 2014, Bath, UK Eva Sejmyr, PI 
 Anders Fåk, PI 

• Forskningsbibliotekens nya roller, Stockholm Ett tiotal deltagare från LIUB  
• Fördjupningskurs Dewey, Stockholm  Anna-Maria Waldh, CV 

 Rebecka Strömsten, CNB 
• IFLA satellite meeting, Limerick  Christina Brage, CV 

 Marie-Louise Axelsson, CV 
 Ingmarie Malmberg, CV 

• Internet Librarian International 2014, London Lena Hagberg, MF 
• SirsiDynix’ användarkonferens, Bristol, UK Klas Blomberg, CV 
• Online Information 2014, London Sassa Persson, CNB 

 Charlotte Kroon, CV 
 Maria Svenningsson, MF 

• Preventing Plagiarism Conference, Örebro univ.  Maria Svenningsson, MF  
• Riksdagskunskap, Stockholm  Peter Igelström, CV 

 Anne Söderholm, CNB 
• Möten m utv.rådet f nationell bibl.strategi, Sthlm  Anneli Friberg, CV 
• NU2014/Universitetspedagogisk konf. Umeå  Mikael Rosell 
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 Kajsa Gustafsson Åman 
• Kulturarvsdag, Linköping  Göran Lindgren, CV 
• LIBRIS inspirationsdagar, Stockholm  Peter Karlsson, CV 

 Christina Demel, CNB 
 Johan Toll, PI, m fl deltagare 

• LILAC, Sheffield, UK  Magdalena Öström, CV  
 Christina Brage, CV 

• MTM studiedag, Södertörn Åsa Falkerby, CNB 
• Nätverksträff psykologibibliotekarier, Örebro Marie-Louise Axelsson, CV 
• Nätverket för forskarstöd, Halmstad Kristin Krantz, LiUB 
• Nätverksträff lärarutbildningsbibliotek, Halmstad Solveig Lundin, CV 

 Marie Wiberg, CV 
• Nätverksmöte ekonomi, Lund  Per Eriksson, CV 

 Peter Igelström, CV 
• Nätverksträff informationskompetens, Uppsala  Marie-Louise Axelsson, CV  
• Nätverksträff undervisare, Göteborg  Marie-Louise Axelsson, CV 
• Nätverksträff f forskningsbibliotekets ped. roll, Anna Pettersson, CNB 

 Kajsa Gustafsson Åman, CNB 
• Nätverksträff NISSAG, Gävle  Anna Pettersson, CNB 
• Nätverksträff för lärarutbildningsbibliotek, Halmstad Kerstin Annerbo, CNB 

 Åsa Falkerby, CNB 
• Nätverksmöte KIMHUB, Umeå  Sassa Persson, CNB 
• Svensk biblioteksförening Temadag, Linköping  Marie-Louise Axelsson, CV 

 Magdalena Öström, CV 
• SBs nätverk för jämställdhet, Göteborg  Marie Didriksson, CNB 

 Katarina Eriksson, MF 
• SFIS-Teknikdag Norrköping Beatrice Rågård, CV 

 Göran Lindgren, m fl deltagare 
• SFIS vårkonferens, Stockholm Kajsa Gustafsson Åman, CNB 

 Magdalena Öström, CV 
• UK Serials Group, Harrowgate, UK Eva Lisa Holm Granath; MF 

 Kristin Krantz, LiUB  
• WebCoast, Göteborg, knytkonferens/unconference Anneli Friberg, CV 

 Maria Svenningsson, MF 
 Sassa Persson, CNB 
 

Gemensamma studieresor från avdelningarna: 
• Studieresa till Åbo akademi, personal från Campus Vallas bibliotek: Bo Jernberg, Bernt 

Håkansson, Göran Lindgren, Christina Brage, Anneli Friberg, Ingmarie Malmberg, 
Rosmari Malmgård, Emma Burman, Anna-Maria Waldh, Britt-Marie Kernell, 
Beatrice Rågård, Magdalena Öström, Marie Wallin, Bengt Nilsson. 

• Studieresa till Göteborg, (Medicinska biblioteken Sahlgrenska m fl bibliotek) för 
personal från HUB 

• Studieresa till Växjö och Kalmar 2-3/6 för personal från CNB 
• Studieresa Grythyttan/Falun. För personal vid Campus Valla: Solveig Lundin, Pia 

Milberg, Klas Blomberg, Per Eriksson, Peter Igelström, Joakim Westerlund 
• Studieresa till Stockholm. Personal från MF besökte bibl vid KI, SU och Södertörn. 

Dessutom har flera medarbetare deltagit i ett antal utbildningar arrangerade inom LiU av 
CUL/Didacticum.  
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Bilaga A Statistik  
 

 
Tabell 3  
 
 

 
Tabell 4 
 

 
Tabell 5  
 

48%

24%

22%

5%

1%

Kostnadsfördelning 2014
Personal Media Lokaler Övrigt Avskrivningar

29%

18%

48%

5%

Utlån 2014
fördelning per bibliotek

CNB HUB HumSam TekNat

21%

21%
46%

12%

Besök 2014 
fördelning per bibliotek
CNB HUB HumSam TekNat

17 
 



 

 
 

Verksamhetsberättelse 2014 
BSK 15/2.6 

Dnr. UB-2015-00009 
18(20) 

 
Ekonomisk redovisning   

Verksamhetsuppföljning 2004 2013 2014 
Omslutning LiU (tkr) 2 469 535 3 479 000 3 625 000 
Omslutning LiUB (tkr) 91 640 116 122 119 073 
LiUB i % av LiU 3,7  3,3 3,3 
Årsarbetare LiU 3 343 3 697 3675  
Årsarbetare LiUB  93 89 91 
Studenter 26 757 27900 27 000  
Forskarstuderande 1418 1 308 1 325 
Mediakostnader 21 160 27 950 28 863 
Boklån tryckta böcker  779 884 522 686 473 786 
Nedladdade e-böcker 1)   1 048 948  1 157 113 
Nedladdade tidskriftsartiklar i e-form 2) 582 421  1 364 403 1 490 368 
Fjärrlån in - inkl. kopior 24 137 5 850 5 635 
Fjärrlån ut - inkl. kopior  26 972 11 557 10 790 
Antal böcker  694 184 715 095  690 935 
Antal e-böcker 20 490 240 039 259 366 
Antal tryckta tidskrifter 3 900 1 780 1 611  
Antal e-tidskrifter 8 599 13 171 13 520 
Antal databaser 155 127 119 
Besökare per månad samtliga bibliotek (under terminstid)  76 000 75 567 
Besökare per dag i genomsnitt under terminstid 3 100 2 500 2 500 
Sittplatser publika utrymmen 1009 1 060 1063 
Öppettider per vecka (timmar) 64,5 69 69 
Undervisningstimmar 2 064 1 530 1 513 
Antal deltagare i undervisning   10 482 10 543  
Boklån tryckta böcker per årsarbetare LiUB 8 386 5 873 5 206 
Mediainköp per student eller anställd (SEK) 703 884 941 
Bokinköp vid UB jfr med LiU totalt 3) 46,80% 44 % 39 % 
Pren. (exkl. e-paket) vid UB jfr m LiU totalt 89,40% 59,80% 54,90% 

Tabell 6 
1) All redovisning av e-användning varierar beroende på leverantör, och innehåller därmed ett visst mått av 
osäkerhet.  
Obs att från 2013 gäller ny standard för beräkning (från Kungl. bibliotek), där t ex kapitel/artikel i 
fulltextdatabaser ingår. 
2) All redovisning av e-användning varierar beroende på leverantör. 
3) Avser tryckta böcker 
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Bilaga B Samverkan i internationella och nationella biblioteks-
nätverk  
 
Redaktionsmedlemmar 
Margaretha Grahn var aktiv i International Editorial Board och hade under 2014 uppdrag som 
granskare (reviewer) i International Refereed Journal Problems in Music Pedagogy. 
 
Agneta Lantz hade under 2014 uppdrag som granskare (reviewer) i tidskriften Journal of 
Education, Informatics and Cybernetics (JEIC), http://www.JournalEIC.com 
 
Presentationer vid nationella och internationella konferenser 
Presentation av paper, INTED 2014, Sevilla. Christina Brage och Magdalena Öström. 
 
NU2014, Umeå. UPP-gruppens Alumniundersökning presenterades av Kajsa Gustafsson 
Åman och Mikael Rosell.  
 
Nätverksträff för forskningsbibliotekets pedagogiska roll, Uppsala. Kajsa Gustafsson Åman 
presenterade UPP-gruppens Alumniundersökning. 
 
Presentation av paper, Georgia International Information Literacy Conference, Savannah.  
Christina Brage och Magdalena Öström 
 

Publiceringar 
Christina Brage & Agneta Lantz, (2014), TRANSFERRING INFORMATION LITERACY SKILLS 
FROM HIGHER EDUCATION INTO WORK-PLACE INFORMATION LITERACY CONTEXTS, 
In: Proceedings of the 8th International Technology, Education and Development Conference, 
Valencia, Spain. 10-12 March, 2014, pp 6177-6182, IATED 2014 

Christina Brage, Marie-Louise Axelsson & Magdalena Öström, (2014), Teachers as school 
librarians!? A case study from Sweden, In: ICERI 2014, 7th International Conference of 
Education, Research and Innovation, Seville, 17 – 19 November, Proceedings, pp 6264-6270 
IATED 2014 

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: 
Arbetsgruppen för pliktleveransfrågor: Ann Dagnell 
SAMSA, Sammanslutning av Metalib/SFX-användare: Eva Sejmyr 
SwePub: Eva Sejmyr och Johan Toll 
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Arbetsgruppen för information och rådgivning inom programmet OpenAccess.se: David 
Lawrence 
SUHF Forum för bibliotekschefer: Margaretha Grahn  
SUHF:s arbetsgrupper:Bibliometri: Ingegerd Baurén 

 
DIVA:s expertgrupp: Peter Berkesand och Håkan Andersson, suppl. Johan Toll 
Nätverket för EDC-bibliotekarier: Magdalena Öström 
Nätverket för ekonomi: Per Eriksson 
Nätverk för forskarservice Kristin Krantz 
Nätverket för juridik: Magdalena Öström  
Nätverket för lärarutbildning: Kerstin Annerbo, Solveig Lundin  
Nätverket för medicin: Eva Sofia Svensson 
Nätverket för psykologibibliotekarier: Marie-Louise Axelsson 
Nätverket för referenshanteringsprogram: Jenny Betmark 
Nätverket för statistik: Ing-Marie Malmberg 
KIMHUB (Nätverk f kommunikatörer vid Univ och Högskolebibl). Sassa Persson, Gustav 
Bolin, Kristin Krantz och Maria Svenningsson 
 
Svensk biblioteksförenings nätverk för jämställdhet: Katarina Eriksson, Marie Dikriksson 
Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för en nationell biblioteksstrategi: Anneli Friberg: 
ledamot fram till och med halvårsskiftet 2014, då rådets arbete avslutades. 
SFIS - Svensk förening för informationsspecialister, Kristin Krantz styrelseledamot från mars 
2014 

  
Regional representation 
Länsbibliotek grupp bestående av bibliotekschefer i Östergötland: Margaretha Grahn 
Länsbibliotekets arbetsgrupp Fjärrlån och medieförsörjning: Lars Griberg 
Stiftbibliotekets vänner: Ing-Marie Malmberg 
Svensk biblioteksförenings regionför. f. Östergötland och Jönköping: Anna Pettersson, 
sekreterare, Lena Hagberg, ledamot och Anneli Friberg, valberedning.  
Svensk förening för informationsspecialister, lokalavd. för Mellansverige: Kajsa Gustafsson 
Åman, (ordf), Bo Jernberg, Elisabet Antonsson och Kristin Krantz, kassör. 
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