
 

 
 

Verksamhetsberättelse 2013 
BSK 14/2.6 

 
1(26) 

 
 

                     
                Verksamhetsberättelse LiUB                                         

                                                                        2013 

 

 

 

 



  Verksamhetsberättelse 2013 

  

 

 

 

 

Bildmaterialet har tidigare publicerats på bibliotekets Facebook-sida 
Omslagsbild: Teckning av Charlotte Kroon. Bilden illustrerar andelen e-media av den totala 
mediabudgeten för 2013. 
  

2 
 



  Verksamhetsberättelse 2013 

INLEDNING .......................................................................................................................................... 5 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ORGANISATION .................................................................... 6 
BLANDADE KORTA NYHETER ...................................................................................................... 6 

MARKNADSFÖRING BLIR KOMMUNIKATION ....................................................................................... 6 
BIBLIOTEKET I SOCIALA MEDIER ......................................................................................................... 6 
MOBIL AKADEMIKER ........................................................................................................................... 6 
FÄNGSLANDE FORSKNING PÅ FEMTON MINUTER ................................................................................ 7 
ÅRETS INFORMATIONSSPECIALIST 2013 ............................................................................................. 7 

KUNDMÖTET – NYTT FUNKTIONSOMRÅDE ............................................................................ 7 
BILIWE .................................................................................................................................................. 8 
WEBB ..................................................................................................................................................... 8 
VEM VILL BLI VÄN MED ETT BIBLIOTEK? - LIUB I SOCIALA MEDIER. ......................... 9 

VALUTALÄGE, NY LÄNKSERVER OCH E-BÖCKER .............................................................................. 10 
PATRON DRIVEN AQUISITION (PDA) ................................................................................................ 11 

LIU E-PRESS OCH STÖDFUNKTIONER FÖR FORSKARE OCH STUDENTER ................. 12 
LIU E-PRESS...................................................................................................................................... 12 
DIVERSE INITIATIV ............................................................................................................................ 12 

OA-monografier ............................................................................................................... 12 
CrossCheck ....................................................................................................................... 13 
Plagiering självstudieguide. ............................................................................................. 13 
Bibliometri ........................................................................................................................ 13 

ILW- INFORMATION LITERACY WEEK ................................................................................... 13 
UNDERVISNING PÅ VETENSKAPLIG GRUND – SKOLBIBLIOTEKETS ROLL ................ 13 
CENTRUM FÖR BIBLIOTEKS- OCH IT-PEDAGOGIK (CEBIT) ............................................ 14 
SAMVERKAN ..................................................................................................................................... 16 

LOKAL OCH REGIONAL SAMVERKAN ................................................................................................ 16 
CUL .................................................................................................................................. 16 

NATIONELL SAMVERKAN .................................................................................................................. 16 
Front 2014 ........................................................................................................................ 16 
SFIS Årets informationsspecialist 2013 ........................................................................... 17 
Svensk biblioteksförening ................................................................................................. 17 

LEDNING, FINANSIERING OCH STYRNING AV RESURSER ................................................ 17 
STYRELSEN ........................................................................................................................................ 17 
LIU E-PRESS STYRGRUPP/ADVISORY BOARD ................................................................................... 17 
EKONOMI ........................................................................................................................................... 18 

PERSONAL, ARBETSMILJÖ, LIKA VILLKOR OCH KOMPETENSUTVECKLING .......... 18 
PERSONALFAKTA LIUB 2013 ............................................................................................................ 18 
ARBETSMILJÖ 2013 ........................................................................................................................... 18 
MILJÖ 2013 ....................................................................................................................................... 19 
LIKA VILLKOR ................................................................................................................................... 19 

Studenter med läshinder ................................................................................................... 19 
KOMPETENSUTVECKLING ................................................................................................................. 19 

BESÖK projektet .............................................................................................................. 19 
RESOR OCH KONFERENSER ................................................................................................................ 20 

ERASMUS ........................................................................................................................ 20 
ÖVRIG KOMPETENSUTVECKLING ...................................................................................................... 20 

BILAGA A STATISTIK ..................................................................................................................... 23 

3 
 



  Verksamhetsberättelse 2013 

BILAGA B SAMVERKAN I INTERNATIONELLA OCH NATIONELLA 
BIBLIOTEKSNÄTVERK .................................................................................................................. 25 

PUBLICERINGAR ................................................................................................................................ 25 
MEDLEMSKAP I INTERNATIONELLA ORGANISATIONER ..................................................................... 25 

 
 
 

4 
 



  Verksamhetsberättelse 2013 

  

Inledning 
2013 års verksamhetsberättelse har vi gett temat: Varje år är förändringens år. Framtiden 
kommer aldrig – men dit är vi alltid på väg. 
  
Återigen har ett händelserikt år gått där vi bland annat börjat drömma om ”framtidens biblio-
tek”. Den 10-11 juni var samtlig personal samlad till ett internat i Vadstena där vi arbetade i 
olika grupper utifrån följande frågeställningar: 
Vilka är LiUB:s användare? 
Vilka behov tror vi att LiUB:s olika användare har? 
Vilka resurser och kompetenser kommer att behövas inom LiUB för att möta olika användares 
behov? 
Vilken yttre påverkan kommer vi inom LiUB att vara beroende av? 
 Vi fick ett mycket omfattande och gediget material att utgå ifrån i vårt fortsatta plane-
ringsarbete och på personaldagen den 6 december presenterades de väsentligaste framtidstan-
karna från detta internat. Den 6 december hade vi även bjudit in två föreläsare, en från Karo-
linska institutets bibliotek och en från Stockholms universitetsbibliotek, som talade över temat 
”förändringsarbete” ur lite olika perspektiv. Vår egen kompetens inom området, Agneta 
Lantz, höll också en föreläsning denna dag med titeln: Förbättringskunskap ur ett biblioteks-
perspektiv. 
 För att kunna arbeta med framtiden för våra ögon har vi även genomfört en verksam-
hets- och kompetensanalys av nuläget inom LiUB.  
 2013 har också präglats av en omfattande ombyggnation av biblioteket på campus Norr-
köping, vilket skulle skett under sommaren 2013 men som dessvärre inte blev klart förrän en 
bit in i januari 2014. Detta påverkade förstås verksamheten mycket påtagligt under hösten 
2013, men med uppfinningsrikedom och tålamod hos personalen så lyckades de klara ett öp-
pethållande av såväl bibliotek som service. 
 Vi hörde till de enheter som genomförde lönesättande samtal i lönerevisionen hösten 
2013. Vi var alla positivt överraskade över hur bra detta gick och har med oss många nyttiga 
erfarenheter inför kommande lönerevisioner.  
 Med denna verksamhetsberättelse lägger vi 2013 till handlingarna och ser fram emot ett 
spännande 2014 med nya utmaningar. 
 
 
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 består av fem fysiska bibliotek, ett gemensamt magasin för arki-
verat 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 tim/vecka, med reducerat öppethållande 
under sommar och jul. Bokladan har från vårterminen 2013 hållits öppen för besökare endast 
efter överenskommelse. Det digitala biblioteket är, för universitetets studenter och anställda, 
tillgängligt dygnet runt, året runt. 

Blandade korta nyheter  

Marknadsföring blir kommunikation 
Funktionsområdet marknadsföring har ändrat omfattning och bytt namn till ”Kommunika-
tion”. Redaktionen är som tidigare områdets viktigaste arbetsgrupp. Att arbeta med hela kom-
munikationsområdet ger möjligheter till överblick och ett förbättrat helhetstänkande inom om-
rådet. Ändringen ägde rum i december 2013.  

Biblioteket i sociala medier 
Biblioteket öppnade en Facebook-sida den 1 mars 2013. Twitter-kontot används mera konsek-
vent och aktivt än tidigare. Ett Instagram-konto har skapats. Blogg finns som en möjlighet 
som vi tills vidare avvaktar med. Detta är resultatet av den utredning som blev klar hösten 
2012, vars uppgift var att rekommendera ett förhållningssätt till sociala medier. 

Mobil akademiker 
Under sommaren 2013 kom ett önskemål från en forskare vid LiU om att anordna workshops 
om mobila tjänster för akademiker. Personen hade sett att liknande arrangemang hade erbju-
dits vid Uppsala universitetsbibliotek. En arbetsgrupp bildades bestående av Maria 
Svenningsson som arbetar med elektroniska resurser och Sassa Persson som arbetar med so-
ciala medier. Vi tog kontakt med Uppsala för att få reda på mer om deras upplägg och det re-
sulterade i att vi bestämde oss för att planera in egna workshops för anställda på Linköpings 
universitet. 
 De första tillfällena anordnades i december på HumSam-biblioteket och blev snabbt 
fullbokade. Det märktes att det fanns ett stort behov av att veta mer om tjänster såsom sociala 
medier, molntjänster och elektroniska resurser. Antalet deltagare var begränsat till tio perso-
ner vilket visade sig vara lyckat eftersom det fanns utrymme till både frågor och aktivt delta-
gande.  
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Fängslande forskning på femton minuter 
En populärvetenskaplig föreläsningsserie 
där doktorander från Tekniska fakulteten 
berättar om sin spännande forskning inled-
des under hösten. LiU-studenter och an-
ställda kunde tillsammans med allmän-
heten få höra om forskning på gener hos 
tamhöns och djungelhöns, om tårtbak på 
atomnivå och nanosmå porösa material och 
mycket annat. För att nå optimal spridning 
utanför Tek Fak hölls föreläsningarna på 
HumSam-biblioteket. Monica Westman 
Svenselius satte ihop programmet utifrån 
den kurs i populärvetenskaplig framstäl-
lning som doktoranderna nyligen avslutat. 
 Förhoppningsvis kan Fängslande 
forskning på femton minuter bli ett åter-
kommande inslag i LiUB:s fasta program. 
Denna inspirerande föreläsningsserie i bib-
lioteksmiljö är bra marknadsföring för alla 
inblandade parter. Biblioteket utgör en 
fantastisk arena för både väntade och 
oväntade möten, såväl mellan människor 
från LiU:s olika delar, som mellan LiU och 
samhället utanför. 

 

 

Årets informationsspecialist 2013 
2013 utsågs Kajsa Gustafsson Åman till Årets informationsspecialist av SFIS Svensk förening 
för informationsspecialister. 
 

Kundmötet – nytt funktionsområde 
Från och med 2013 har biblioteket ett nytt funktionsområde som kallas Kundmötet. Det finns 
en funktionsansvarig för detta funktionsområde, samt en Kundmötesgrupp som består av 
bland annat systembibliotekarier och lånechefer från de olika biblioteken. Syftet med att in-
rätta funktionsområde Kundmötet var att skapa en sammanhållen struktur för kundmötesrela-
terade frågor. Eftersom det finns medarbetare inom hela organisationen som jobbar både i 
bibliotekets fysiska diskar och med den virtuella referenstjänsten (chatten) finns det ett behov 
av att skapa en samsyn och ett stöd för bland annat vårt kundbemötande. Under det gångna 
året, framför allt under hösten, jobbade Kundmötesgruppen därför med en bemötandesatsning 
för hela biblioteket. 
 Bemötandesatsningen innefattade dels en inspirationsföreläsning med Karin Sundström, 
från Regionbibliotek Stockholm, dels två workshops för att formulera riktlinjer för kundmö-
tet. Drygt 50 personer lyssnade på föreläsningen. För att så många som möjligt skulle ges 
möjlighet att delta gavs samma föreläsning vid två olika tillfällen. Nästan 30 personer deltog i 
någon av workshoparna. Resultatet av dessa blev ”Checklista för bemötande på LiUB – 
Kunden i fokus”. Syftet med checklistan är att den ska fungera som ett konkret arbetsmaterial 
och stöd i det fortsatta interna arbetet med bemötandefrågor.   
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 En annan nyhet som har koppling till kundmötet är den webbaserade grupprumsbok-
ningen. Under det gångna året har bibliotekets grupprum nämligen blivit bokningsbara via 
TimeEdit, som är LiU:s lokalbokningssystem.  

BiLiWe 
Under 2013 konkretiserades tre stora LiU-övergripande projekt: Bilda, Lisam och Ny LiU-
webb 2015. För att systematiskt och strategiskt kunna följa dessa projekt, samt utreda och sä-
kerställa bibliotekets deltagande och position i dessa, bildades en intern projektgrupp under 
hösten. Gruppen kallas BiLiWe (en akronym av de inledande bokstäverna i respektive pro-
jekt), och förutom fyra bibliotekarier, varav en har rollen som projektkoordinator, består grup-
pen av två personer från bibliotekets ledningsgrupp.  
 Gruppen, eller delar av den, hade under hösten ett eller flera möten med projektledarna 
för alla tre projekten.  
 Lisam är en del av det pedagogiska språnget, och ett stort projekt som genomförs i fyra 
delprojekt: interaktiv lärmiljö, Studentportal, intranät för studenter och intranät för anställda. 
Det som har realiserats under hösten (men som ännu är under utveckling) är den interaktiva 
lärmiljö som har ersatt lärplattformen It’s Learning. Det är dock inte att betrakta som en tradi-
tionell lärplattform, utan en samarbetsplattform. Lisam är en strategisk fråga för biblioteket, 
eftersom det kan komma att bli gränssnittet för flera av bibliotekets viktiga IT-system. Det är 
också viktigt för biblioteket att finnas där studenterna och lärarna är. En av frågorna som 
BiLiWe-gruppen diskuterade mycket under hösten var därför: ”På vilket sätt bör biblioteket 
visa sin närvaro i Lisam?” 
 Bilda är en annan strategisk fråga för biblioteket i allmänhet, och LiU i synnerhet. Bilda 
ska bli LiU:s nya kursdatabas, det vill säga en bas för all masterdata om kurser och program 
på LiU. Här ska kurserna och programmen kunna beskrivas på ett standardiserat sätt på både 
svenska och engelska. Bilda är ett stort projekt som går tvärsöver alla enheter/fakulteter. Bilda 
kommer att vara en intern databas, med användargränssnitt för framför allt lärare och admi-
nistratörer. Bilda kommer att kommunicera med Ladok, TimeEdit, MoveOn och andra LiU-
system, via SESAM (LiU:s integrationsplattform). Den fråga som BiLiWe-gruppen har drivit 
under hösten gentemot detta projekt är att den nya kursdatabasen ska vara så pass öppen att 
den ska kunna kommunicera med bibliotekets system.  
 Ny LiU-webb2015 är ett projekt som syftar till att ta fram en ny extern webbplats för 
hela universitetet. Målet är att den nya webben ska vara användarvänlig, målgruppsanpassad 
och tillgänglig. Inom projektet har två referensgrupper bildats, en med fokus på produkten och 
en med fokus på förvaltningen. Biblioteket är representerat i båda dessa grupper, vilket är ett 
konkret resultat av gruppens proaktiva arbete.  

Webb 
Bibliotekets Discovery-tjänst, EDS (lokalt benämnd UniSearch), är nu integrerad med och 
förstahandsvalet i sökrutan på bibliotekets startsida. Det är ett viktigt symboliskt steg i ambi-
tionen att bibliotekets resurser ska vara sökbara genom ett sökgränssnitt och presenteras i en 
gemensam träfflista, för att underlätta sökupplevelsen för bibliotekets användare. 
 Bibliotekets grupprum är för första gången bokningsbara på webben, genom det univer-
sitetsgemensamma bokningssystemet TimeEdit. 
 Boka en bibliotekarie-formuläret är uppdaterat. Det är nu enklare och rakare, och en ka-
lenderfunktion har tillkommit. 
 Första halvåret 2013 innebar först och främst ett intensivt arbete med att omgestalta 
bibliotekswebbens startsida. Den bärande tanken med den nya versionen av startsidan har 
varit att skapa en känsla av överblick och klarhet, till exempel genom en tydligare horisontell 
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gestaltning än tidigare. Avdelningen ”Studera i biblioteket” har i samband med detta tillkom-
mit. Bibliotekets chatt är nu tillgänglig direkt från startsidan, för att underlätta vägen in till 
biblioteket för den som vill ställa en fråga eller komma i kontakt med oss. Även öppettider 
finns nu omedelbart tillgängliga på startsidan, och ”Nya böcker”, en widget i nederkant på 
startsidan, visar nyinförskaffade böcker på biblioteket. 
 I september publicerades en ny version av tidskriftslistan. Listan är flyttad till en ny da-
tabas och har uppdaterats utseendemässigt. 
 Ett arbete för att göra om kontaktbibliotekariesidan har påbörjats och beräknas vara 
klart under första halvåret 2014. Den ska i samband med detta knytas närmare till ämnesguid-
erna. Ämnesguiderna kommer att flyttas in i en ny version av LibGuides och då även anpassas 
till universitetets grafiska profil. Tidsramen för detta arbete påverkas av när biblioteket får 
tillgång till en sajt i det nya LibGuides-systemet. 
 De ansvariga för bibliotekets olika funktionsområden och överbibliotekarien har till-
sammans i workshop-form i gruppen för Funktionsansvar och Omvärldsbevakning (FO-
gruppen) arbetat fram en så kallad designpersona för bibliotekets webb. En designpersona 
tjänar syftet att underlätta för biblioteket att uttrycka sig på önskat vis i kontakten med sina 
användare, och att göra det enhetligt och konsekvent. Den skapar förutsättningar för en orga-
nisation att genom sin design kommunicera på ett professionellt och samtidigt personligt vis, 
för att på bästa sätt möta och engagera användarna. En designpersona är en slags ideal-
gestaltning av den egna organisationen i form av en person; hur man önskar att man borde 
agera och framstå i sin kommunikation. Kärnan i designpersonan är dess egenskaper eller 
karaktärsdrag, vilka också fungerar som ledord i det praktiska webbarbetet. Dessa ledord är 
för bibliotekets designpersona: 
Trovärdig 
Tillmötesgående 
Kompetent 
Pedagogisk 
Vänlig 
Engagerad 
Personlig 
Dessa drag är tänkta att speglas i all kommunikation, alltså i ord, bild, ljud etcetera, och man 
definierar bland annat röst och ett ”visuellt lexikon” i sammanställningen av sin persona. 
Designpersonan skapades för att användas i webbarbetet, men resultatet är användbart inom 
alla områden som har med externt riktad kommunikation att göra. 
 

Vem vill bli vän med ett bibliotek? - LiUB i sociala medier.  
Hur väl passar en offentlig institution, ett bibliotek in i den privata sfären på Facebook? 
Eftersom det är omöjligt att säga hade etablering i sociala medier fått vänta, och om LiUB 
skulle bli en vän att gilla på Facebook var med andra ord långt ifrån säkert. Ett Twitter-konto 
hade LiUB haft sedan februari 2009, men detta hade fört en tynande tillvaro och haft en alltför 
ojämn periodicitet och inte varit en flitigt använd kommunikationskanal. För att undersöka 
fakta och föreslå framtida förhållningssätt till sociala medier hade under 2012 några av 
bibliotekets anställda tittat närmare på frågan. I sin rapport "De händer nu" presenterade de 
som förslag att biblioteket skulle finnas i Facebook, och öka närvaron på Twitter. 

Bibliotekets Facebook-sida öppnade den första mars 2013. Avsikten är att ha ytterligare 
en kontaktyta mot våra användare där man kan ha en mera spontan och otvungen kommunika-
tion med användare, och kanske dessutom nå flera av bibliotekets "icke-användare". ”Biblio-
teket ska vara där studenterna är” upprepades som ett mantra när vi i början fick frågor om 
varför ett bibliotek ska finnas på Facebook. Innehållet är både lättsamt och matnyttigt, och 
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troligtvis är det just blandningen som är det unika. Efter nio månader på Fejan hade vi vid 
årsskiftet c:a 440 vänner, som får bibliotekets uppdateringar c:a 3 gånger per vecka. 

  
Bibliotekets twitterflöde har också skötts mera målmedvetet och där kommunicerar vi 

med externa och interna användare, forskare och studenter och ibland andra bibliotek. Alla 
nyheter som presenteras på bibliotekets officiella hemsida sänds också via Twitter och når på 
så sätt en vidare krets. Kommunikationen ökar med närvaron och biblioteket finns mera aktivt 
inom nära räckhåll i flera människors telefoner och surfplattor. ”Biblioteket är din vän och 
finns alltid vid din sida”.  

Sociala medier-gruppen finns under Redaktionens paraply. Gruppen som arbetar med 
Facebook representerar olika delar av LiUB både geografiskt och verksamhetsmässigt, och 
består av Sassa Persson (huvudansvarig för LiUB:s sociala medier), Charlotte Kroon, Désirée 
Mateo, Anna-Karin Malmborg och Kristin Krantz. Twittrare är Sassa och Kristin.  

Följ gärna bibliotekets Twitter, https://twitter.com/LiU_Bibliotek och bli vän med bibliote-
ket på Facebook, https://www.facebook.com/linkopingsuniversitetsbibliotek 

 

Media 

Valutaläge, ny länkserver och e-böcker 
Förvärvet av media styrs av den budget vi har och hur valutaläget är. Vi handlar framförallt i 
dollar och euro och priset på valutorna har stor inverkan på hur mycket vi kan köpa in.  En 
kronas höjning av euron kan betyda en kostnadsökning på cirka 1,5 miljoner kronor. Året som 
gått har varit ett gynnsamt år ur vår synvinkel; tack vare de låga valutorna har vi kunnat 
tillgodose många önskemål från forskare, lärare och studenter. 
 Största delen av budgeten går till elektroniska resurser och varje år laddas över en mil-
jon fulltextdokument ner via biblioteket. För att administrera detta och göra det så enkelt som 
möjligt för användaren att komma åt våra digitala media har biblioteket en länkserver. En 
länkserver länkar vidare till fulltextversionen av en artikel som hittats i UniSearch, våra data-
baser eller, till exempel, Google Scholar. 
 Under hösten bytte biblioteket leverantör, vilket medförde en del administrativt arbete. 
Den 16 december presenterades den nya versionen och för användaren innebar det ett nytt ut-
seende på länkservermenyn, mellansidan där användaren hittar länkarna till fulltexten och an-
nan information om referensen.   
 E-böcker fortsätter att vinna mark men vi ser också alltfler begränsningar från leveran-
törernas sida. Begreppet ”multi user” som från början innebar obegränsad tillgång till en e-
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bok, innebär idag, i de flesta fall, tre samtidiga användare. Det blir också allt vanligare med 
”single user” vilket innebär att endast en person i taget kan läsa boken. Det innebär att den i 
mångt och mycket liknar hur vi hanterar en tryckt bok och vi måste köpa till flera exemplar 
(licenser) för att tillgodose behoven. 

Patron Driven Aquisition (PDA) 
Förutom av budgeten så styrs förvärvet också av kvalitet och användarnas behov. Alltmer av 
det som köps är rent användarstyrt. 
 För att utveckla det användarstyrda förvärvet ytterligare har vi under 2013 inlett ett pro-
jekt med Patron-Driven Aquisition (PDA). PDA är en modell som har blivit allt vanligare bå-
de nationellt och internationellt. Modellen går ut på att en stor mängd e-böcker exponeras i 
den vanliga bibliotekskatalogen men köps in först då användaren läser dem.  
 Många olika modeller av PDA erbjuds på marknaden men vi är bundna av vår upphand-
lade leverantör, Coutts (Ingram Content Group). I den modell, som vi nu har, kan läsaren 
bläddra i en bok en gång utan att något händer men vid andra läsningen blir det ett köp. 
£20000 har deponerats för detta och vi har, inledningsvis, begränsat det till ämnesområdena 
ekonomi, statsvetenskap och medicin.  
 Syftet med projektet är att utveckla bättre service genom ökat användarinflytande men 
också att testa hur våra interna arbetsflöden och system fungerar med PDA. Projektet kommer 
att utvärderas i mars 2014. 
 

 
Tabell 1. Diagrammet visar den inbördes relationen för hur medel fördelats på olika mediatyper under de 
senaste 12 åren. Tryckt material i blå färger, elektroniskt material i röda färger. Notera dock i sammanhanget 
att antalet tryckta böcker inte minskar nämnvärt i absoluta tal. 
 
Det digitala bibliotekets ökade omfång, förändringen från papper till digitala format, illustre-
ras tydligt i diagrammet ovan. I biblioteksvärlden betyder det rent konkret att det finns ett 
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fysiskt bibliotek, och ett lika stort och lika resurskrävande bibliotek som är helt virtuellt. 
Elektroniskt material (e-tidskrifter) förbrukade år 2001 endast 14 % av mediabudgeten. 2013 
är motsvarande siffra 88,99% (e-tidskrifter och e-böcker). Det digitala biblioteket ökar, 
medan det ”analoga biblioteket”, biblioteket som fysisk plats, fortfarande finns kvar och 
används i stor utsträckning. Biblioteken på Campus HU, Campus Valla och Campus 
Norrköping har tillsammans i genomsnitt strax under 80 000 fysiska besökare en normal 
månad under terminstid. 2013 gjordes 522 686 lån av tryckta böcker, vilket faktiskt är en 
marginell ökning mot 2012. Detta ska jämföras med de 617 000 boklån som gjordes år 2001.  
 Det digitala, det gränslösa biblioteket, biblioteket 24/7 (dvs. tillgängligt 24 timmar per 
dygn, 7 dagar i veckan), ökar i tillgänglighet och omfång men det fysiska biblioteket är 
fortfarande efterfrågat av LiU:s studenter och anställda och minskar inte i betydelse. 
Biblioteket som plats är inte på väg att försvinna. 
 

LiU E-Press och stödfunktioner för forskare och studenter 

LiU E-Press 
Under 2013 skedde en ökning av antalet fulltexter och on-line-material på E-Press. Nedan 
redovisas antalet publikationer totalt. 
 
Publikationstyp Antal 
Studentuppsatser 9523 
Doktorsavhandlingar 1439 
Licentiatavhandlingar   480 
Forskningsartiklar 4040 
Böcker/antologier     93 
Kapitel   256 
Rapporter 1539 
Tabell 2. Antal publicerade publikationer 
 
Under 2013 har ITN flyttat över de flesta av de exjobb som fanns i deras lokala system. Den 
processen fortsätter automatiskt i framtiden.  
 2013 var ytterligare ett rekordår för parallellpublicering med 1102 parallellpublicerade 
artiklar. Under 2013 hade LiU cirka 2 000 000 nedladdningar av pdf-filer från DiVA. Detta är 
en fortsatt betydande ökning jämfört med året innan och igen den högsta siffran inom DiVA-
konsortiet . 
 LiU E-Press e-publicerade en ny tidskrift: De Ethica (Chefredaktör: Brenda Almond). 

Diverse initiativ 

OA-monografier 
Linköping University Electronic Press ledde ett projekt finansierat (~1 000 000 SEK) av 
Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga biblioteket, med deltagare från 
Lunds, Göteborgs, Stockholms och Uppsalas universitet med syfte att föreslå en nationell 
lösning av frågor rörande akademisk bokpublicering i Sverige. Slutrapporten (på engelska) 
om projektet blev offentlig i augusti.  
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CrossCheck 
Under hösten 2013 lanserade LiUBs plagieringsgrupp en tjänst där avhandlingar och andra 
akademiska texter kan kontrolleras för plagiering. Tjänsten baseras på iThenticate systemet 
och ger genom CrossRef  tillgång till de flesta publikationer som finns i CrossRef. Författare 
skickar en fil till plagieringsgruppen som kör kontrollen och sen träffar författaren.  

Plagiering självstudieguide.  
Under hösten 2013, utvecklade LiUBs plagieringsgrupp en självstudieguide för att hjälpa stu-
denter att undvika plagiering. Guiden utvecklades i nära samarbete med Prorektorn och Dis-
ciplinnämnden på Linköpings universitet. 

Bibliometri 
Under hösten fick bibliometrigruppen ett stort uppdrag som innebar att de skulle ta fram ana-
lyser för HU:s Research Evaluation 2014 (RE14), som handlade om analyser för ungefär180 
personer på Hälsouniversitetet. De årliga institutionsanalyserna utökades 2013 så att hela av-
delningar var inkluderade. Detta har lett till ett ökat antal träffar med forskargrupper. Under 
2013 förekom ett stort antal förfrågningar av analyser baserade på individnivå t.ex. LiU:s kon-
traktsprofessorer och forskningsassistenter (FoAss).  
 

ILW- Information Literacy Week  
 
Under april 2013 lanserade bibliotekets UPP-grupp (LiUB:s arbetsgrupp för att utveckla an-
vändarutbildning och bibliotekspedagogisk kompetensutveckling inom LiUB) på försök 
Information Literacy Week (informationskompetensvecka). Inspirationen kom från  
Storbritannien där man prövat detta tidigare 
med gott resultat. Vi hade en tanke om att 
under mindre formella former arrangera 
workshopar för studenter som var i färd 
med att skriva uppsats. En av anledningar 
till denna satsning var att vi ofta fick frågor 
i våra låne- och informationsdiskar som 
kretsade runt uppsatsskrivande. 
Workshoparna hade drop-in karaktär och 
dit kunde studenterna komma utan anmälan. 
För att locka studenterna till dessa arrange-
mang placerade vi oss ute på olika ställen 
och på olika klockslag både på Campus 
Valla och på Campus Norrköping och 
delade ut informationsblad till förbipas-
serande studenter. Detta gjorde vi samma 
vecka som workshoparna gick av stapeln.  
 

 

Undervisning på vetenskaplig grund – Skolbibliotekets roll 
Under 2013 startade två nya uppdragsutbildningar på 7,5 hp. Kurserna gavs på kvartsfart och 
var förlagda till Jönköping respektive Katrineholm. Antalet deltagare var från början 25 per-
soner i Katrineholm och 20 i Jönköping. Under kursens gång har det varit några avhopp av 
olika skäl, dels har man haft en hög arbetsbelastning ute på skolorna och dels har några bytt 
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tjänst. I Katrineholm har 16 personer blivit klara med kursen. Ytterligare två personer där 
kommer att examineras i augusti 2014. I Jönköping kommer de första att examineras i juni 
2014.  
 Deltagarna i kurserna är en blandning av lärare som på en del av sin tjänst sköter skol-
biblioteket, bibliotekspedagoger och skolbibliotekarier. Syftet med kursen är att deltagarna 
ska utveckla sina pedagogiska och digitala kompetenser i perspektivet livslångt lärande. Detta 
innebär att vi lagt stor vikt vid frågan om vilka kompetenser pedagoger och bibliotekarier be-
höver nu och inför framtiden liksom på begreppen informationskompetens och lärande. Vi har 
också satsat mycket på att undervisa om informationssökning i olika sammanhang. Kursens 
övergripande tema har varit: Att forska i den egna praktiken, Skolan som avancerad kun-
skapsorganisation, Hur kunskap kan väljas, organiseras och presenteras, Det goda lärandet – 
självstyrt lärande – att stödja andras lärande, Olika lärstilar, Informellt lärande via sociala me-
dier, Mobilt lärande, Skolbiblioteket som pedagogisk resurs, Avancerad informationssökning, 
Fria vetenskapliga resurser på nätet (Open Access), Plagiering och fusk, Upphovsrätt och 
creative commons samt Informationskompetens och källkritik. Återkopplingen från deltagar-
na har mestadels varit mycket positiv. En förhoppning från bibliotekets sida är att fler kom-
muner önskar samma undervisning. 
 

Centrum för Biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT) 
 
Föreståndare: Förste bibliotekarie, FD Agneta Lantz 
CeBITs kursutbud fortsatte under 2013 att utgöra ett viktigt komplement till LiUs program-
utbud. Kurserna är av tvärvetenskaplig karaktär med fokus på informationskompetensens roll 
i olika sektorer av samhället. Kurserna gavs både som campuskurser och som webbaserade 
distanskurser med utnyttjande av kursplattformen It’s learning och dess efterföljare LISAM. 
Kursutbudet var under året följande: 

• Förbättringskunskap, lärande och informationskompetens (7, 5 hp, VT13, ST13, HT13)  
• Förbättringskunskap: Att initiera, leda och handleda förbättringsprocesser (7, 5 hp, 

VT13, HT13). 
• Hälsofrämjande organisationer (30 hp, halvfart, VT13, HT13) 
• Information, kunskap och vetenskap (7, 5 hp, kvartsfart, avancerad nivå, VT13, HT13). 
• Informationskompetens i praktik och teori (7, 5 hp, VT13, ST13) 
• Informationskompetens och lärande (15 hp, halvfart, VT13) 
• Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv (15 hp, VT13, HT13).  
• Samhällskommunikation – medborgaren i informationssamhället (15 hp, halvfart, 

HT13) 

Kurserna i förbättringskunskap fokuserar på lärandestyrt förbättringsarbete och kvalitets-
driven verksamhetsutveckling, där informationskompetens utgör en viktig förutsättning. 
Dessa kurser har lockat såväl studenter vid samtliga fakulteter inom LiU, som yrkesverksam-
ma i olika myndigheter, kommuner, landsting och företag. Det finns idag ett mycket stort be-
hov av fort- och vidareutbildning inom området kvalitetsutveckling inom kommuner, lands-
ting, myndigheter och i näringslivet i stort. Det blir även allt viktigare att studenter har denna 
kunskap när man är klar med sin utbildning och lämnar universitetet. Centrala teman i kurser-
na är teorier, modeller, metoder och verktyg i och för förbättringskunskap, teorier och strate-
gier vad gäller lärandestyrt förändringsarbete, informationskompetens/Information Literacy 
och omvärldsanalys kopplat till förbättringsprocesser, lärande utvärdering, organisatoriskt lä-
rande, grupprocesser och förändringspsykologi relaterat till medarbetar-, ledar- och handle-
darrollen. 
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 Hälsofrämjande organisationer fokuserar på, att med informationskompetens och om-
världsbevakning som bas, kunna utveckla en evidensbaserad praktik och bedriva pedagogiskt 
förändrings- och förbättringsarbete ur ett hälsofrämjande perspektiv inom olika arenor. 
Information, kunskap och vetenskap samt Informationskompetens i praktik och teori behand-
lar informationssökningens roll relaterat till forskningsprocessen och vänder sig till studenter, 
som behöver insikt i den vetenskapliga kommunikationsprocessen inför kommande uppsatsar-
bete eller forskningsprojekt. Examinationsuppgiften består av att bevaka forskningen inom ett 
eget valt forskningsområde och att sammanställa en kunskapsöversikt över detsamma.  
 Informationskompetens och lärande har fokus på kunskap och lärande i informations-
samhället, där den fortsatta IKT-utvecklingen ställer nya krav på såväl utbildning som utbild-
ningsformer för att förbereda för ett livslångt lärande. Förmågan att söka, kritiskt granska och 
utnyttja relevant information är i detta sammanhang central, liksom kunskapen om nya me-
diers roll i dagens och framtidens lärande. Kursen behandlar teoretiska perspektiv och meto-
der som främjar utveckling av informationskompetens (Information Literacy) och Translite-
racy. 
 Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv syftar till att ge deltagarna 
teoretiska perspektiv på, kunskap om effektiva strategier för och praktiska erfarenheter av om-
världsanalys, dvs inhämtning och användning av information om händelser, trender och rela-
tioner i en organisations externa omgivning.  
 Samhällskommunikation – medborgaren i informationssamhället fokuserar på samhälls-
kommunikationen i vårt moderna informationssamhälle ur ett multi- och interdisciplinärt per-
spektiv. Centrala teman i kursen utgör elektronisk demokrati, elektronisk förvaltning med fo-
kus på informations- och kommunikationsteknikens inklusive sociala mediers möjlighet att 
stimulera samhällskommunikationen och den demokratiska processen. 
 Informationskompetens/Information Literacy och Transliteracy relateras till samhälls-
kommunikationen och ses som en nödvändig basberedskap för att fullt ut kunna delta i den 
samhälleliga dialogen. 
 
Nytt fjärrlånesystem  
Sedan många år har LiUB använt fjärrlånesystemet Saga som har drivits av Karolinska Insti-
tutets Bibliotek (KIB) som en konsortielösning tillsammans med 13 universitets- och hög-
skolebibliotek i Sverige. Tyvärr beslutade KIB att stänga Saga-systemet till slutet av 2013. 
Saga-biblioteken diskuterade under 2012/13 olika möjliga lösningar för ersättning till Saga 
där den mest rimliga vore att KB hade tagit en central roll men så blev det inte. Det visade sig 
också, av olika skäl, svårt att samarbeta mellan Saga-biblioteken om en ny gemensam lösning 
vilket dessvärre ledde till att många av biblioteken under året tvingades att utveckla egna 
systemlösningar för fjärrlånehanteringen. 

Vi lyckades under hösten 2013 att ta fram en lösning som bygger på Libris Fjärrlåns nya 
APIer i kombination med vårt lokala bibliotekssystem. Den bärande idén vi hade var att inte 
skapa ett nytt gränssnitt för användarna utan istället använda befintliga funktioner i vårt lokala 
bibliotekssystem och det nya webbgränssnittet i Libris Fjärrlån. Det angreppssättet innebar att 
vi sparade mycket utvecklingsarbete genom att använda all funktionalitet som redan fanns i 
bibliotekssystemet.  

Efter hårt och engagerat arbete av flera inblandade var det nya systemet klart att sättas i 
drift vid årsskiftet, helt enligt planen. 
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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. 
 Länsbiblioteket i Östergötland är en viktig samarbetspartner när det gäller strategiska 
biblioteksfrågor på ledningsnivå, så även både Linköpings och Norrköpings stadsbibliotek. 
Maria Svenningson är kontaktperson mellan LiUB och stadsbiblioteket.  
 Projektet, Bibliotekspersonal i E-län samverkar för ökad kompetens (BESÖK), som 
beviljats 5,6 miljoner ur Europeiska socialfonden, för att identifiera och genomföra kompe-
tensutvecklingsinsatser för samtlig personal inom biblioteken i Östergötlands län. Projektet 
har medfört rikliga kontakter med regionens bibliotek. Margaretha Grahn har varit medlem av 
styrgruppen för projektet, och Marie-Louise Axelsson har varit medlem av projektgruppen. 
Flera andra bibliotekarier från LiUB har deltagit i planering av och/eller genomförande av in-
satser genom BESÖK. Projektet pågick till december 2013. 
 Bibliotekarier från LiUB ingår i de regionala styrelserna för Svensk biblioteksförening 
och Svensk förening för informationsspecialister. 
 

CUL 
Under året har LiUB haft en adjungerad plats i CULs styrelse. Platsen har bevakats av Kajsa 
Gustafsson Åman. CUL har under året inlett arbetet med att omvandlas till Didacticum. CULs 
styrelse hade fyra protokollförda sammanträden under året. 
 

Nationell samverkan  

Front 2014 
Det nationella samarbetsprojektet, FRONT2014, där biblioteket har deltagit, avslutades i maj 
2013. Inom projektet, initierat av Chalmers, gjorde 17 universitet- och högskolebibliotek sam-
tidigt en översyn av sina arbetsflöden och arbetsredskap. I fokus var bibliotekens systemarki-
tektur, det vill säga den informationstekniska infrastrukturen och strategier för dess framtid. 
Målet med projektet var att tillsammans undersöka, värdera och jämföra erfarenheter och be-
hov angående framtidens biblioteksnära system.   
 Arbetet har präglats av vår syn på biblioteket som ett viktigt stöd för universitetets 
kärnprocesser i form av vetenskaplig informationsförsörjning. För att kunna vara detta stöd 
måste vi tillgängliggöra resurser för användarens informationsbehov på ett bra och effektivt 
sätt. 
 Biblioteks informationstekniska infrastruktur är omfattande och komplex, vilket gör det 
svårt att avgöra var den börjar och var den slutar. Det finns till exempel många ”stödsystem” 
eller back end-system som förser front end-systemen med data. Under projekttiden har vi, i 
varierande omfattning, arbetat med tio utvalda system. Arbetet med att utvärdera våra system 
är dock en kontinuerlig process som vi kommer att fortsätta med även efter det att 
FRONT2014 har avslutats. Inom projektet lyftes även frågan om den digitala arbetsmiljön 
något som biblioteket kommer att arbeta vidare med. Biblioteket har under 2013 varit repre-
senterat i styrelsen för EDS Nordic. EDS Nordic är en sammanslutning av svenska och norska 
användare av EBSCO Discovery Service. 
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SFIS Årets informationsspecialist 2013 
Svensk Förening för Informationsspecialister, nationell yrkesförening, utser varje år en infor-
mationsspecialist. Att bli utsedd till detta är givetvis en stor ära. Föreningen presenterar själv 
kraven på årets informationsspecialist såhär: ”Med nytänkande, kompetens och kvalitet som 
fokus skapar Årets informationsspecialist mervärde för den organisation där hon eller han 
verkar”. 2013 utsågs Kajsa Gustafsson Åman, med motiveringen 

”Årets Informationsspecialist 2013 är Kajsa Gustafsson Åman, kontaktbibliotekarie på Linköpings 
universitetsbibliotek, Campus Norrköping. Rollen som kontaktbibliotekarie innebär mycket undervisning 
i informationssökning samt litteraturbevakning och Kajsa är en engagerad undervisare med en 
föredömligt god och nära kontakt med de lärare, forskare och studenter som hon möter. Hennes intresse 
och engagemang för frågor som rör information literacy kommer många till gagn – både studenter och 
kollegor – bland annat genom arbetet kring Information Literacy Week.  Hon är också medlem i den s.k. 
UPP-gruppen vars uppdrag är att driva och utveckla användarutbildning och bibliotekspedagogisk 
kompetensutveckling inom Linköpings universitetsbibliotek. 
 Kajsa har flera centrala uppdrag på biblioteket, som sträcker sig utanför den ”undervisarroll” hon har 
gentemot studenterna. Hon är kontaktbibliotekarie gentemot Miljövetarprogrammet och hennes intresse 
för miljöfrågor yttrar sig bland annat i att hon är ett av bibliotekets arbetsmiljöombud och att hon sitter 
med i bibliotekets miljögrupp. 
 Kajsa har även ett mångårigt engagemang i SFIS Mellan där hon särskilt haft en drivande roll i de 
uppskattade årliga teknikdagarna.” 
http://www.sfis.nu/om/nyheter/arets-informationsspecialist-2013 (läst 2014-03-20) 

 

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. 
 Svensk Biblioteksförening beviljade Anneli Friberg ett resestipendium för att kunna 
delta i IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) i 
Singapore. Här finns hennes rapport från konferensen.  
 

Ledning, finansiering och styrning av resurser  

Styrelsen  
Under 2013 har ordförande varit Karin Fälth-Magnusson.  
Ledamöter: Magnus Borga (Tekniska högskolan), Thomas Östholm (Utbildningsvetenskap, 
UV), Karin Persson (Hälsouniversitetet), Helena Klöfver (Filosofisk fakultet, FF), Cristobal 
Ubilla/Julius Nilsson (StuFF), Mika Lindahl/Arvid Söderström (LinTek), David Olander 
(Consensus). 
Fackliga representanter: Eva-Lisa Holm Granath (SACO), Kajsa Gustafsson Åman (OFR/S). 
Övriga: Margaretha Grahn (adjungerad), Kristin Krantz (sekreterare). 
 
Styrelsen höll 5 möten under 2013. 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. 
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Ekonomi  
Bibliotekets resultat för verksamhetsåret 2013 uppgår till -3.465 tkr vilket är enligt budget    
som visar ett planerat underskott på -3,8 mkr. Vid halvårsbokslutet justerades prognosen till   
-4,6 mkr. I det sistnämnda resultatet ingår dock en, av förvaltningsdirektören, under året sär-
skilt beslutad satsning på prioriterad gallringsverksamhet med en beräknad kostnad på 1 mkr 
(2 visstidsanställda personer under ett år). Dessa personer började sin anställning 1 januari 
2014 och kostnaden kommer således att formellt uppstå på resultaträkningen för 2014. Med 
andra ord följer UB såväl budget som prognos väl.  
 Ingående kapital 2013 uppgick till 6.847 tkr varav överskott från 2012 ingick med 2.119 
tkr. Kapitalet efter resultat 2013 uppgår därmed till 3.383 tkr. I kapitalet ingår en riktad 
donation till Carl Malmsten med sammanlagt cirka 450 tkr samt medel för akademisk 
återhämtning ÖB med cirka 275 tkr. Tas dessa bort innebär det att det verkligt disponibla 
kapitalet uppgår till 2.658 tkr.      
 Budget för 2014 uppgår till -4,4 mkr med reservation för ännu högre personalkostnader 
än vad som budgeterats (lönerörelsen har blivit dyrare än väntat p.g.a. lönekartläggningen). 
Detta innebär att UB vid slutet av 2014 kommer att ha ett negativt kapital: IB 2,7 mkr minus 1 
mkr gallringsverksamhet plus årets resultat -4,4 mkr => -2,7 mkr.  

UB är i huvudsak definierad som central overhead vilket innebär att resultatet bara i 
mycket lite skala hänförs till grundutbildning/forskning. Dock bör utfallet fristående kurser 
kommenteras: Söktrycket har varit mycket högt och utfallet därmed positivt. Tyvärr syns inte 
detta i resultaträkningen för 2013 eftersom den nya, centralt beslutade, budgetmodellen för 
anslagshantering innebär fasta resurser per budgetår. Från och med 1 juli 2014 avvecklas den-
na kursverksamhet helt och UB blir en renodlad overhead-enhet.  

Kostnaderna för media är ett problematiskt område och vi ser ständigt ökande kostnader 
för all e-media. Förvärvsbudgeten är sammanlagt 27,9 mkr av 116 mkr i total omsättning. 
Huvuddelen av dessa resurser är elektroniska. Lägger man dessutom till de system, samt de 
personella resurser, som krävs för hantering av dessa resurser så är kostnaderna ännu högre. 
Den finansiella diskussionen framledes har alltså en mycket stark koppling till LiUs behov av 
media. 

 
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 3 personer som var tidsbegränsat förordnade, varav en 
provanställning. Vi har nyanställt tre personer under året varav en ersättningsrekrytering och 
två nytillkomna rekryteringar. 6 personer har delpension om sammanlagt 230 %. En anställd 
har gått i pension under året. 
 Av de totalt 98 personer (94 heltidsekvivalenter) som hade en aktivt pågående anställ-
ning vid LiUB i december 2013 var 67 kvinnor och 31 män. Personalgruppen är fördelad en-
ligt följande: bibliotekspersonal 82 personer (60 kvinnor och 18 män) 14 st specialister som är 
fackutbildade inom andra områden än bibliotek (Överbibliotekarie, IT-personal, bibliometri, 
ekonomi, personalfrågor) varav 9 män och 5 kvinnor. 6 st övrig personal, vaktmästeri, 
administratör och projektanställd personal inom PI 4 män och 2 kvinnor.  

Arbetsmiljö 2013 
Under 2013 har LiUB haft tre arbetsmiljöombud, Ann Wäster (HUB), Kajsa Gustafsson 
Åman (CNB) och Johan Toll (CV). Arbetsmiljöarbetet har under 2013 diskuterats i LSG vid 
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varje möte. Under året har två tillbudsanmälningar och fyra arbetsskadeanmälningar gjorts. 
Handlingsplan för arbetsmiljön har tagits fram i samarbete med arbetsmiljöombuden. 

Miljö 2013 
Under 2012 har LiUB haft två miljösamordnare, Johan Toll och Kajsa Gustafsson Åman, och 
ett avfallsombud, Magnus Johansson. Miljögruppen har som tidigare haft informella arbets-
möten under året och även varit representerad i alla formella centrala miljö-möten vid LiU. 
 Johan Toll och Kajsa Gustafsson Åman har deltagit i fortsatt utbildning av interna miljöre-
visorer, samt deltagit i planeringsmöten för kommande revisioner. 
 Under året har en ny tre-årig miljöhandlingsplan tagits fram för 2013-2015. Planen föl-
jer motsvarande handlingsplan för LiU centralt. 
 Utifrån en målsättning i handlingsplanen har miljögruppen tagit fram en enkät rörande 
miljöarbetet vid LiUB. Enkäten har distribuerats till all bibliotekspersonal via LiUBs intranät 
och resultatet kommer att behandlas under början av 2014.  

Lika villkor 
I mars 2013 utsågs två nya lika villkorsombud för biblioteket, Katarina Eriksson och Marie 
Didriksson. Under året har en ny lokal handlingsplan gällande 2013-2015 för lika villkor 
utarbetats. Ombuden har också arbetat med att bygga upp en ny intranätsida för lika villkor. 

Studenter med läshinder  
Enligt beslut av MTM - Myndigheten för tillgängliga medier (tidigare Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket) sker sedan september 2013 all registrering av nya studenter med läshinder 
endast på biblioteket. Det innebär att biblioteket fått ensamt ansvar för att universitetet följer 
de regler som gäller för talbokslån och beställning av ny kurslitteratur.  

Användningen av tjänsten egen nedladdning har ökat kraftigt under året. Vi har registre-
rat närmare 100 nya studenter och antalet nedladdningar från MTM:s katalog Legimus har 
ökat med 45 %. 

I maj introducerade MTM den nya läsappen Legimus, vilken färdigställdes i tre steg. I 
och med att den inte var en färdig app från början, innebar det en del merarbete för LiUB:s 
kontaktpersoner med hjälp till studenter. Allt sammantaget ställer det fortsatt stora krav på 
vårt tekniska kunnande då MTM lagt ansvaret för all support på biblioteken. Under året som 
gått har LiUB administrerat ett stort antal lokala inläsningar av enstaka bokkapitel, artiklar 
och kompendier. 

Kompetensutveckling 

BESÖK projektet 
Den 31 december 2013 avslutades BESÖK, Bibliotekspersonal i E-län Samverkar för Ökad 
Kompetens. Projektet startade i september 2011 efter att ha tilldelats nästan 5,7 miljoner kr av 
Europeiska socialfonden för att kompetensutveckla medarbetarna på 15 bibliotek i Östergöt-
land. Förutom universitetsbiblioteket deltog länets 13 folkbibliotek och länsbiblioteket (pro-
jektägare). 
 Sedan de officiella premiärdagarna 29-31 maj 2012 har fler än 100 kursdagar genom-
förts. Det har handlat om biblioteksrummet, teknik, marknadsföring, bemötande, pedagogisk 
handledning och mängder av andra områden. Kursrapporter, inklusive utvärderingar, har kon-
tinuerligt publicerats i bloggen projektbesok.se. 
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 Till dessa tillkommer dussintals individuella insatser – specialistutbildningar, konfe-
rensdeltagande mm – som varje bibliotek har fått möjlighet att göra som komplement till de 
gemensamma kurserna. 
 Våren 2013 genomfördes tre välplanerade studieresor till många bibliotek i Danmark, 
Nederländerna och Storbritannien. Den utförliga dokumentationen från dessa finns både på 
BESÖK:s webbplats och via tre bloggar (besokholland.tumblr.com, 
besokdanmark.tumblr.com och besokengland.tumblr.com). Sammanlagt var antalet resenärer 
75, de flesta från länets kommunbibliotek. Universitetsbiblioteket hade 11 deltagande i resor-
na. Kristin Krantz och Anneli Friberg ingick i arbetsgrupper som planerade studieresorna till 
utvalda bibliotek. 
 I mer än 50 olika insatser har 72 anställda vid universitetsbiblioteket deltagit samman-
taget under de år projektet pågått. Förutom själva kompetensutvecklingen är en av de stora 
vinsterna med projektet samverkan med Östergötlands länsbibliotek, kommunbiblioteken och 
Handikappföreningarna Östergötland. De sistnämnda har hjälpt projektet att förbättra 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 
 Fördelarna med att samverka om kompetensutveckling har varit tydliga – det möjliggör 
fler, större och bättre utbildningar på ett kostnadseffektivt sätt, och personalen runtom i länet 
kan lära av varandra, både formellt och informellt. Bibliotekscheferna har därför beslutat att 
fortsätta samarbeta om utbildningsfrågor även efter BESÖK:s slut. 
 

Resor och konferenser 
 
IFLA 
I augusti deltog två medarbetare i den stora internationella konferensen, IFLA (The Interna-
tional Federation of Library Associations and Institutions) då denna var förlagd till Singapore.  

ERASMUS 
Två medarbetare har deltagit i Erasmus-finansierade utbyten. Klas Blomberg gjorde en 
månadslång studieresa till Syddansk universitetsbibliotek i Odense, Danmark, och Gustav 
Bolin gjorde en tvåveckors jobbskuggning på Brunel University Library, Uxbridge, 
Storbritannien.  

Övrig kompetensutveckling 
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.  
Ett axplock: 

• Erasmusutbyte: Syddansk univ. Bibliotek, Odense Klas Blomberg 
• Erasmus: Jobbskuggning Brunel University Library Gustav Bolin 
• Online Information Show 2013, London Charlotte Kroon 

 Sassa Persson, 
 Maria Svenningsson 

• IFLA, Singapore Anneli Friberg 
 Kristin Krantz 

• EAHIL 2013 European Ass Health Information and Libraries Magdalena Åkerlund 
 Margareta Dahlbäck 
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 Eva Sofia Svensson 
 Isolina Ek 

• ELAG 2013, Ghent Belgien Anders Fåk  
 Eva Sejmyr 

• SirsiDynix’ användarkonferens, Brighton, UK Anders Fåk 
 Klas Blomberg 

• Nationell konf om fjärrlån, resursdeln… Lena Hagberg 
• Dewey-användarmöte i Stockholm  Eva-Lisa Holm Granath 
• UK Serials Group, Bournemouth Anna Bladh 

 Ingmarie Malmberg 
 Axel Tiderman 

• European Dewey Users Group, Oslo Eva-Lisa Holm Granath 
• Biblioteksdagarna, Örebro Anneli Friberg 
• Front 2014, slutkonferens, Göteborg Anna Bladh 

 Eva Sejmyr 
 Anneli Friberg 

• Creating Knowledge VII, Lund Magdalena Öström 
 Marie-Louise Axelsson m fl 

• Förvärvsnätverksdag, Göteborg Anna Bladh 
• KIB-möte (om Saga) Lars Griberg 
• Användningsstat. teori & praktik,  Ann-Marie Pettersson, 

 Axel Tiderman 
• ”Alla pratar UX"…metoder & verktyg. Eva-Lisa Holm Granath 
• SFIS-Teknikdag om OER, Norrköping Kristin Krantz m fl 
• SFIS vårkonferens, Malmö Anna Pettersson 

 David Lawrence 
 Kristin Krantz 

• Möte med utv.rådet för nationell bibl.strategi,  Anneli Friberg, 
Stockholm 

• RDA-konferens 18/9 Ann-Marie Pettersson  m fl 
• SB Forskardagen 2013, Stockholm Emma Burman, 

 Christina Brage 
 Marie-Louise Axelsson 
 Magdalena Öström 

• Nätverksträff Örebro Kontaktbibliotekarier sociologi mm Katarina Eriksson 
 Beatrice Rågård 

• Nätverksträff, teknikbibliotek, Uppsala Joakim Westerlund 
 Maria Grahn 

• Träff ekonomi- & statistiknätverk, Uppsala Per Eriksson  
 Peter Igelström 

• ”Jävla skitsystem”, Stockholm om digital arbetsmiljö Anna Bladh 
 Anneli Friberg 
 Eva Sejmyr 

• Libris: Saga-möten, Stockholm Lars Griberg 
 Lena Hagberg 

• Svenska Daisykonsortiets konferens, Stockholm Katarina Eriksson 
• Pliktbiblioteksmöte, SUB Stockholm Ann Dagnell m fl 
• E-boksdagen Ann-Marie Pettersson 
• Arlis Norden, Köpenhamn Maria Grahn 
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• WebCoast, Göteborg Anneli Friberg 
• Photoshop-kurs två dagar, Linköping Peter Karlsson 
• EDC Årsmöte, Stockholm Magdalena Öström, 

 
 
LiU-utbildningar 
Medarbetare har exempelvis deltagit i följande: 
Nyfiken på ledarskap 
Mentorskapsprogrammet 
LISAM-kurs CUL 
IKT-dagen 17/10 LIU 
LiU: Polopolykurs  
Skapa innehåll på webben 
 
BESÖKprojektet 
Medarbetare har under 2013 exempelvis deltagit i: 
• BESÖK: Studieresor till utvalda bibliotek i Europa: England, Holland och Danmark - 12 

medarbetare har deltagit. 
• Ledarskap och rekrytering 
• Kommunikationsplanering 
• Bibliotekets framtid 
• Agera - i och utanför biblioteket 
• Samtal som handledning 
• Biblioteksengelska 
• Svenska ämnesord  
• Webben som resurs för utbildning och livslångt lärande  
• Strategisk omvärldsbevakning 
• Storytelling (marknadsföring) 
• Kommunikationsplan 
• iPhone/iPad som arbetsredskap  
• Äldre samlingar och bevarande  
• Att mötas online - möjligheter via Adobe Connect 
• Vetenskaplig kommunikation och metoder i det praktiska biblioteksarbetet 
• Hot på jobbet 
• Att skapa en attraktiv biblioteksmiljö  
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Bilaga A Statistik  
 

 
Tabell 3  
 
 

 
Tabell 4 
 

 
Tabell 5 *Besöksdata för CNB sept - nov 2013 saknas pga 
ombyggnation, varför mätperioden avviker från kalenderår. 
 

46% 

24% 

23% 

6% 

1% 

Kostnadsfördelning LiUB 2013 
Personal Media Lokaler Övrigt Avskrivningar

29% 

19% 

47% 

5% 

Utlån fördelning per bibliotek 
2013 

CNB HUB HumSam TekNat

18% 

24% 
46% 

12% 

Besök fördelning per bibliotek 
sept 2012 - aug 2013*  

CNB HUB HumSam TekNat
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Ekonomisk redovisning  

Verksamhetsuppföljning 2000 2012 2013 
Omslutning LiU (tkr) 2 072 235 3 323 000 3 479 000 
Omslutning LiUB (tkr) 81 711 111 170 116 122 
LiUB i % av LiU 3,9 3,3 3,3 
Årsarbetare LiU 3016 3655 3 697 
Årsarbetare LiUB 95 88 89 
Studenter 20 778 27 300 27900 
Forskarstuderande 1 379 1 367 1 308 
Mediakostnader 1) 18 364 26 900 27 950 
Boklån tryckta böcker  617 073 521 508 522 686 
Nedladdade e-böcker 2)   389 631 1 048 948  
Nedladdade tidskriftsartiklar i e-form 3)  1 025 141  1 364 403 
Fjärrinlån inkl. kopior 24 137 6 297 5 850 
Fjärrutlån inkl. kopior  26 972 11 610 11 557 
Antal böcker  625 700 718 310 715 095  
Antal e-böcker  128 001 240 039 
Antal tryckta tidskrifter 4 750 1 860 1 780 
Antal e-tidskrifter 5 000 15 733 13 171 
Antal databaser   132 127 
Besökare per månad samtliga bibliotek under terminstid 84 000 76 000 
Besökare per dag i genomsnitt under terminstid 2 800 2 500 
Sittplatser publika utrymmen 1 200 1 051 1 060 
Öppettider per vecka (timmar) 68,5 69 69 
Undervisningstimmar  1 658 1 530 
Antal deltagare i undervisning   10 066 10 482 
Boklån tryckta böcker per årsarbetare 
LiUB 6 496 5 926 5 873 

Lån o/e artikel per student eller anställd 26 62 93 
Mediainköp per student eller anställd 
(SEK) 772 864 884 

Bokinköp vid UB jfr med LiU totalt 4) 45 % 39 % 44 % 
Pren. (exkl. e-paket) vid UB jfr med LiU 
totalt 88,5% 62,7% 59,8% 
1) Summan för 2012 är korrigerad från 28 184 tkr, där valutakompensation ej är krediterad.  
2) 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. 
3) All redovisning av e-användning varierar beroende på leverantör. 
4) 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 2013 uppdrag som 
granskare (reviewer) i International Refereed Journal Problems in Music Pedagogy. 
 
Agneta Lantz hade under 2013 uppdrag som granskare (reviewer) i tidskriften Journal of 
Education, Informatics and Cybernetics (JEIC), http://www.JournalEIC.com 
 
Presentationer vid nationella och internationella konferenser 
 
Åman, Kajsa Gustafsson (2013) Information literacy progression within the Environmental 
science program at Linköping University. Creating knowledge VII, august 2013, Lund 
 
Christina Brage och Kajsa Gustafsson Åman. (2013) Is it possible to support workplace 
information literacy already at university? LILAC mars 2013, Manchester 
 
Christina Brage, Presentation av paper ECIL, Istanbul 
 
Christina Brage, Presentation av paper EISTA 2013, Orlando 
 
Klas Blomberg, presentation av system för kravhantering, SirsiDynix användarmöte, Brighton 

Publiceringar 
Lantz, A. & Brage, C. (2013 a), A Re-Conceptualisation of Information Literacy in 
Accordance with New Social Media Contexts, In: Proceedings of the 7th International Multi-
Conference on Society, Cybernetics and Informatics, July 9th – 12th, 2013, Orlando Fl., pp. 
217-222, Orlando: IMSCI 

Lantz, A. & Brage, C. (2013 b), Applied Information Literacy and Learning: Curriculum 
Development for the Next Decade, In: S. Kurbanoğlu, et al (ed.), Worldwide Commonalities 
and Challenges in Information Literacy Research and Practice, (Communications in 
Computers and Information Science, 397), pp. 359 – 365, New York: Springer 
 
Åman, Kajsa Gustafsson (2013) Information literacy progression within the Environmental 
science program at Linköping University. Nordic Journal of Information Literacy in Higher 
Education. Vol. 5. Nr. 1. https://noril.uib.no/index.php/noril/article/view/183/28 [Acc 
20131216] 

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  

25 
 

http://www.journaleic.com/
https://noril.uib.no/index.php/noril/article/view/183/28


  Verksamhetsberättelse 2013 

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 
Styrgrupp för Dewey-projektet: Eva-Lisa Holm Granath 
SwePub: Johan Toll 
SwePub MODS: Johan Toll 
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, suppl. Johan Toll 
Nätverket för EDC-bibliotekarier: Magdalena Öström 
Nätverket för ekonomi: Per Eriksson 
Nätverket för juridik: Magdalena Öström  
Nätverket för lärarutbildning: Rolf Ennerberg, Kerstin Annerbo 
Nätverket för medicin: Eva Sofia Svensson 
Nätverket för psykologibibliotekarier: Marie-Louise Axelsson 
Nätverket för referenshanteringsprogram: Jenny Betmark 
Nätverket för statistik: Ing-Marie Malmberg 
Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för en nationell biblioteksstrategi: Anneli Friberg  

 
Regional representation 
Länsbibliotek grupp bestående av bibliotekschefer i Östergötland: Margaretha Grahn 
Länsbibliotekets arbetsgrupp Fjärrlån och medieförsörjning: Lars Griberg 
Styrgruppen för projektet BESÖK: Margaretha Grahn 
Projektgruppen för projektet BESÖK: Marie-Louise Axelsson 
Stiftbibliotekets vänner: Ing-Marie Malmberg 
Svensk biblioteksförenings regionför. f. Östergötland och Jönköping: Anneli Friberg, kassör 
till 14 mars, Anna Pettersson, sekreterare och Lena Hagberg, ledamot.  
Svensk förening för informationsspecialister, lokalavd. för Mellansverige: Kajsa Gustafsson 
Åman, ordf, Bo Jernberg och Kristin Krantz, kassör. 
 

 
Anteckning av en slöjdstudent med stort förtroende  
för biblioteket, i samband med utställning på HumSam.  
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