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Biblioteket – Vision och synlighet 
Förra årets verksamhetsberättelse hade som tema ”Biblioteket – så mycket mer” och 

underrubriken var ”Det ni inte ser”. Under 2012 har vi arbetat med att ta fram en vision för 

biblioteket. Detta har skett vid två tillfällen tillsammans med all personal. Det första tillfället 

låg i april och det sista i december. Däremellan arbetade både ledningsgruppen och de olika 

avdelningarna vidare med alla förslag. Detta ledde till att vi nu fastställt vår vision som är  

 

LiUB – Lärande & Information Utan Begränsningar. 

 

Utifrån detta har vi också gemensamt arbetat fram en handlingsplan för 2013. 

 

En annan sak som vi också ägnat en hel del tid åt under 2012 är att gå igenom alla grupper 

som finns inom UB och sett till att gallra, sortera, gruppera för att få en struktur samt att alla 

grupper har ett tydligt uppdrag. Vi har även sett över meriteringstrappan och andra 

instruktioner.  

Under 2012 kom också förslaget att Biblioteken i D- och B-husen eventuellt ska bli ett 

bibliotek och förslagsvis flytta in i ett om-och tillbyggt Origo. Inga beslut är dock tagna än i 

skrivande stund, men tankarna på en framtida flytt har satt i gång ett febrilt arbete inom 

biblioteket. Rektor har tillsatt en styrgrupp för detta arbete där ÖB är ordförande och Matilda 

Henebäck är projektledare. I gruppen finns också några representanter för de anställda på 

biblioteket samt studeranderepresentanter. På biblioteket tillsatte vi snabbt sex undergrupper 

som skulle tänka kring vilka behov som finns inför en kommande flytt när det gäller, 

kundmötet, undervisning, samlingarna, arbetsplatsen/personal, arbetsplatsen/studenter, 

forskare och lärare samt samgåendet ”två bibliotek blir ett”. 

 

Under 2012 blev det byte på posten som biträdande överbibliotekarie på grund av 

pensionering. Samtidigt lades ansvaret för marknadsföring på den nya biträdande. Hon har 

arbetat med att skapa en smidig organisation för arbetet med marknadsföring. Positionen som 

marknadsföringsansvarig hade varit vakant under en period och ett nytt sätt att angripa 

uppgiften behövdes. I samband med detta tillkom Redaktionen som är en löst sammansatt 

grupp med personer med olika specialiteter och inriktning som gemensamt arbetar med att 

synliggöra biblioteket och marknadsföra bibliotekets olika tjänster.  

 

 

Margaretha Grahn, överbibliotekarie  
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Universitetsbibliotekets organisation 

Universitetsbiblioteket (LiUB) är Linköpings universitets gemensamma resurs för 

vetenskaplig information, forskning och högre studier med en biblioteksextern styrelse, direkt 

underställd rektor. LiUB:s primära målgrupper är studenter, forskare, lärare och annan 

personal vid LiU, men som offentligt bibliotek är UB även en informationsresurs för det 

omgivande samhället och för det flexibla, livslånga lärandet. 

 

Universitetsbiblioteket består 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 tim/vecka, med reducerat öppethållande 

under sommar och jul. Bokladan har hållits öppen 2 tim, 2 dagar/vecka. Det digitala biblio-

teket är, för universitetets studenter och anställda, tillgängligt dygnet runt, året runt. 

 
TekNat-biblioteket 
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Blandade nyheter i sammanfattning 

”Discoverysystem”  

Ett discoverysystem har upphandlats för att förenkla för bibliotekets användare att snabbt och 

smidigt nå så gott som samtliga bibliotekets resurser. Discovery-systemet innebär en enhetlig 

sökingång till bibliotekets resurser, böcker så väl som tidskriftsartiklar och databaser, och 

kommer att vara förstahandsval i sökrutan på bibliotekets startsida. En beta-version av 

systemet har varit tillgänglig under året och användningen har stadigt ökat. För att genomföra 

upphandlingen av systemet har biblioteket under 2012 fortsatt samarbetet med Stockholms 

universitetsbibliotek. En gemensam upphandling har genomförts och i december träffades ett 

2-årsavtal med EBSCO angående EBSCO Discovery Services. EBSCO Discovery Services 

används även av Lunds universitetsbibliotek och ett samarbete kring teknik och utveckling 

har inletts.  

 

Ny enhet för marknadsföring:  
Redaktionen 
Redaktionen bildades tidigt 2012 för att 

arbeta med att i olika sammanhang 

synliggöra att biblioteket är en fantastisk 

”gratis” resurs som består av så mycket mer 

än böcker. Redaktionen bildades i samband 

med att Kristin Krantz blev funktions-

ansvarig för bibliotekets marknadsföring. 

Arbetet med marknadsföring behövde få en 

struktur och flera personer behövde in-

volveras i arbetet. Det måste också bli tydligt 

för bibliotekets personal vart man vänder sig 

med dessa ärenden. En gemensam mejladress 

skapades för att underlätta kontakter.  

De medarbetare som deltar i Redaktionens 

arbete har olika specialiteter som passar inom 

området, exempelvis webb, språk, foto, 

design etc. Under det första året hinner man 

till och med att omorganisera sig för att 

kunna arbeta än smidigare. Redaktionsarbetet 

delas i följande områden: Att framställa 

informationsmaterial, Att bevaka och 

förmedla nyheter, Sociala medier, Att arbeta 

med program & utställningar, TV & bild-

skärmar, Uppsökande verksamhet och 

institutionskontakter. Grupperna arbetar med 

olika inriktning, och flera personer arbetar 

med mer än ett område: Redaktionens med-

lemmar arbetar olika mycket i redaktionen, 

men ingen arbetar heltid med marknads-

föring. 

                

. 
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Biblioteket i Sociala medier 

Ska LiUB finnas i sociala medier eller inte. I så fall, vad ska kommuniceras där, och hur ska 

det göras? Vem eller vilka är målgrupp? Sedan tidigt 2009 har LiUB en twitterflöde 

https://twitter.com/LiU_Bibliotek som fört en understundom något tynande tillvaro. Förutom 

detta har LiUB inte använt sig av sociala medier över huvudet taget. För att ta reda på om 

dessa kommunikationskanaler är något att satsa på för ett universitetsbibliotek som LiUB 

tillsattes under året en utredning med målsättning att föreslå bibliotekets framtida policy i 

sociala medier. Om man inte är först ut på banan kan man i alla fall ta reda på varför man ska 

vara där. De fyra skribenterna Gustav Bolin, Christina Demel, Sassa Persson och Anne 

Söderholm presenterade i november sin rapport De händer nu - Om det fortsatta användandet 

av sociala medier på Linköpings universitetsbibliotek. Rapporten rekommenderar bland annat 

LiUB att öppna en Facebook-sida för kommunikation med användare den vägen också. 

Biblioteksråd på Campus Norrköpings Bibliotek 

Biblioteksrådet drog igång på CNB efter några år i träda. Under året hade vi fyra möten. 

Samtliga på biblioteket. I Biblioteksrådet sitter representanter från StuFF, LinTek, Consensus, 

ISV, ITN, ISAK och Tema. Syftet med Biblioteksrådet är att erbjuda ett forum för dialog 

kring bibliotekssamverkan i Norrköping. Rådet fungerar också som ett forum för 

informationsutbyte – åt båda hållen. Som universitetsbibliotek vill vi erbjuda en bra studie- 

och arbetsmiljö för LiU:s studenter och personal. Våra samlingar ska spegla de utbildningar 

som ges och den forskning som bedrivs på LiU. För att vi ska veta om vi är på rätt väg, är det 

viktigt att vi fångar upp de synpunkter som finns när det gäller vår verksamhet. 

Biblioteksrådet är ett bra komplement till NSI. 

 

Snabbare hantering av krav och fakturor 

”Vet ni om att det inte är någon idé att köa på böcker. Man får dem ändå aldrig” sa en student 

lite surt. För att snabba upp cirkulationen har LiUB under året utvecklat en automatisk rutin 

för fakturahantering i samband med försenade böcker. LiUB har också höjt försenings-

avgiften. Syftet är att fler böcker ska återlämnas i tid och snabbare nå nästa låntagare. 

Åtgärderna har så långt vi kan se haft önskvärd effekt. En positiv bieffekt är att låntagare nu 

kan ha kontakt med sitt vanliga bibliotek, oavsett vid vilket av LiUB:s bibliotek boken är 

lånad. 

 

 

Nya utlånings- och återlämningsmaskiner 

Under året har LiUB installerat nya utlånings- och återlämningsmaskiner. De nya 

utlåningsmaskinerna har läsare för Mifare-chipen på LiU-korten istället för streckkodsläsare 

som tidigare.  De nya utlåningsmaskinerna finns på HumSam-biblioteket, TekNat, 

Hälsouniversitets bibliotek och på Campus Norrköpings bibliotek. 

 

https://twitter.com/LiU_Bibliotek
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Återlämningsmaskiner med sortering har installerats på HumSam-biblioteket, Campus 

Norrköping och Hälsouniversitets bibliotek. HumSam har flera sorteringsfack och 

Hälsouniversitets har två.  

 
 

Både utlånings- och återlämningsmaskinerna kan nu ge låne- resp. återlämningskvitton per e-

post om låntagaren så önskar. E-postadressen hämtas i så fall automatiskt från 

bibliotekssystemet. 

 

Fortbildningskurser arrangerade av Hälsouniversitetets bibliotek 

År 2011 ansökte och fick LiUB medel från Kungliga biblioteket för att genomföra 

fortbildningskurser för medicinska bibliotekarier under 2012. Projektledare var 

avdelningschefen vid Hälsouniversitetets bibliotek Eva Sofia Svensson. Dessa kurser 

genomförs sedan några år tillbaka vid något av de stora medicinska biblioteken i Sverige och 

2012 var det Linköpings tur att planera och arrangera kurserna vilka genomförders under 

vecka 48. 
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Fortbildningskurserna gick av stapeln 27-29 november på Hälsouniversitets bibliotek, vid 

Universitetssjukhuset i Linköping. Sammanlagt erbjöds fem halvdagskurser under dessa tre 

dagar: 

 Bibliometri och strategisk publicering, lärare från LiUB 

 Litteratursökning som en del av arbetet med systematiska översikter – hur arbetar 

informationsspecialisterna på SBU, lärare från SBU 

 EndNote – grundkurs, lärare från AlfaSoft 

 Medicinska ämnesord (MeSH) för sökning och indexering, lärare från KI 

universitetsbibliotek 

 PubMed - grundläggande kurs, lärare från LiUB 

De flesta deltagarna kom från sjukhusbibliotek men även universitets- och högskolebibliotek 

var representerade. Totalt gjordes 83 anmälningar till kurserna av sammanlagt 45 deltagare. 

Detta innebär att många anmälde sig till flera av kurserna. För att underlätta möten mellan 

kollegor erbjöd vi alla att delta i gemensamma luncher och middagar dessa dagar. 

Utvärderingarna var mycket positiva och vid frågan ”motsvarade kursen dina 

förväntningar/behov?” fick kurserna i genomsnitt 4,5 (5 står för mycket väl). 

 

 

Nytt klassifikations- och hylluppställningssystem  
Deweyprojektet går vidare 

 

Projektet med att byta klassifikations- och hylluppställningssystem från det svenska 

alfabetiska SAB till det internationella numeriska Dewey-systemet (Dewey Decimal 

Classification), på svenska kallat DDK, har fortsatt under 2012. I december 2012 var ca 20% 

av UB:s böcker uppställda enligt DDK, det innebär närmare 100.000 volymer. 

 

Många delar av projektet är nu i normaldrift, t ex att alla nya böcker klassificeras och ställs 

upp enligt DDK. Den växande ”NYA BOKSAMLINGEN” innebär mycket arbete med 

successiva förskjutningar och omflyttningar i biblioteken. Under året har arbetet med att föra 

över referensböckerna till den nya samlingen slutförts, det har även inneburit en välbehövlig 

genomgång och gallring av referensböckerna. 

 

Projektgruppen har haft tre möten under året och har då diskuterat fortsatta prioriteringar. Det 

gäller framför allt att se till att de mest använda böckerna hamnar i den nya samlingen. De 

extra resurser under året, motsvarande 100 % i ca 9 månader, som projektet fått har varit 

välbehövliga. Men det har ändå inte funnits möjligheter att kunna göra om alla återlämnade 

”SAB-böcker”. Arbetet följs kontinuerligt upp via både veckovisa och kvartalsvisa 

statistikuttag. Under året har facklitteraturen för barn gjorts om till DDK. Däremot finns 

förnärvarande inga planer på att ändra uppställning för skönlitteraturen, varken den för vuxna 

eller den för barn. 
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Mediamarknaden 

Media  

Den digitala samlingen fortsätter att växa och under 2012 gick 90% av mediabudgeten till 

elektroniska böcker och tidskrifter. E-böckerna bidrar starkt till ökningen; e-bokssamlingen ökade 

med 25% till 128000 titlar. 

 

Samtidigt som e-bokssamlingen växer så har problem med utlån av den digitala boken diskuterats 

på nationell nivå under året.Svenska förläggareföreningen presenterade under våren 2012 ett 

förslag på ett licenssystem – för bibliotek- som på många sätt jämställde e-böcker med fysiska 

böcker, där e-böcker bara kan lånas ut till en person i taget. Förslaget har mött hård kritik från 

folkbiblioteken. En del svenska förlag har också krävt en karenstid på e-böcker på tre månader, 

innan de kan göras tillgängliga för biblioteksutlån. 

 

LiUB:s e-bokssamling är med få undantag på engelska. E-Lib, som är den svenska e-bokssamling 

som folkbiblioteken erbjuder, har en, för oss, oacceptabel kostnadsmodell, som innebär att boken 

blir dyrare ju mer den lånas ut. Den har dessutom ett begränsat utbud av facklitteratur. 

 

Att e-böcker behandlas som om de vore fysiska, d v s att endast en person i taget kan låna en bok, 

har även universitetsbiblioteken fått erfara under året: Flera förlag har dragit tillbaka möjligheten 

med ”multi-user-licenses” med flera samtidiga användare och erbjuder i stället ”single-user-

licences”. 

 

Användarstyrt förvärv och PDA 

Inköp av media -både tryckt och elektroniskt- styrs av behov och kvalitet. 

Användarnas önskemål står i fokus för våra prioriteringar vid förvärv av litteraur, tidskrifter och 

databaser. Forskares och studenters behov fångas bland annat upp av våra kontaktbibliotekarier. 

Även fjärrinlån ersätts av köp när de uppfyller de kvalitetskrav som LiUB har på den litteratur 

som tas in i samlingarna. 

 

Den modell av användarstyrt förvärv av e-böcker, som även i Sverige fått beteckningen PDA 

(Patron Driven Acquisition), har varit föremål för mycket diskussion både internationellt och 

nationellt under 2012. 

 

PDA är en förvärvsmetod som många e-boksleverantörer erbjuder akademiska bibliotek. Det 

är en modell som ger användarna större inflytande över vilka e-böcker som köps in till 

biblioteket. Metoden går ut på att biblioteket exponerar en större samling, icke ägda e-böcker 

i bibliotekskatalogen. Efter ett visst antal lån kan ett köp genereras. Grundtanken är att köpa 

in litteratur som verkligen används och efterfrågas. Problemen med PDA är bland annat de 

olika kostnadsmodeller som leverantörerna erbjuder. Det är vanligt förekommande att lånen 

kostar 10-15% av bokens kostnad, vilket innebär att böckerna i många fall blir dyrare än om 

man köper dem direkt.  

 

Under 2012 bedrevs ett KB-finansierat projekt kring PDA och i december publicerades en 

rapport: 

”Patron-driven acquisition (PDA) som förvärvsmetod på universitets- och högskolebibliotek”. 
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Rapporten kommer att vara en av de faktorer som kommer att ligga till grund för hur LiUB 

ska förhålla sig till denna förvärvsmetod. Den 24 april 2012 arrangerades en PDA-dag för 

anställda inom biblioteket. Inbjuden var bland andra projektledaren Karin Byström. 

 

 

 
Diagrammet visar den inbördes relationen för hur medel fördelats på olika mediatyper under de 

senaste 12 åren. Tryckt material i röda markering, elektroniskt material i blå/gröna färger. 
 

Paradigmskiftet i biblioteksvärlden, förändringen från papper till digitala format, framgår av 

diagrammet ovan. Elektroniskt material (e-tidskrifter) förbrukade år 2001 endast 14 % av 

mediabudgeten. 2012 är motsvarande siffra 82% (e-tidskrifter och e-böcker). Den digitala 

världen kräver att biblioteken anpassar sig den nya miljön. Samtidigt finns det fysiska 

biblioteket kvar och används i nästan samma utsträckning som tidigare. Biblioteken på 

Campus HU, Campus Valla och Campus Norrköping har tillsammans i genomsnitt bortåt 

90 000 besökare en normal månad under terminstid. I år ökade de fysiska boklånen lite 

blygsamt men dock. År 2000 gjordes 617 000 boklån av fysiska böcker, och år 2012 var 

motsvarande siffra 521 508.  

 

Det tryckta materialet ser ut att finnas kvar under överskådlig tid framöver, och även om man 

kan förutspå att det digitala kommer att ta över så kan man se att det fysiska biblioteket har 

fortsatt hög användningen. Det digitala biblioteket ökar LiUB:s totala omfång på ett markant 

sätt och når på så sätt långt utanför bibliotekets fysiska väggar och öppettider.  
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LiU E-Press och stödfunktioner för forskare och studenter 

PI Utveckling och Aktiviteter, 2012 

Organisation 

Lovisa Österlund anställdes vid Publiceringens Infrastruktur (PI) med uppgift att på heltid 

arbeta med bibliometri, som gör det möjligt för PI att utföra analyseringar av rankningssystem 

för världens alla universitet. 

LiU E-Press 

Under 2012 skedde en ökning av antalet fulltexter och on-line-material på E-Press.  

Nedan redovisas antalet publikationer totalt. 

 

Publikationstyp Antal 

Studentuppsatser 8181 

Doktorsavhandlingar 1279 

Licentiatavhandlingar   408 

Forskningsartiklar 2938 

Böcker/antologier     81 

Kapitel   225 

Rapporter   570 

Tabell 1. Antal publicerade publikationer 

 

Under senare delen av 2012 beslutade universitetsbiblioteket att upphöra med katalog-

iseringen av tryckta studentarbeten samtidigt som man gjorde institutionerna medvetna om 

den relativt låga elektroniska publiceringen av studentarbeten (räknat i procenttal av det totala 

antalet). Det finns förhoppningar att detta kommer att resultera i en ökad elektronisk 

publicering av studentarbeten under 2013 och i framtiden. 

 

2012 var ytterligare ett rekordår för parallellpublicering med 963 parallellpublicerade artiklar. 

Under 2012 hade LiU cirka 1 700 000 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 ytterligare tre nya tidskrifter: Valuation Studies 

(Chefredaktör: Fredrik Helgesson), Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics 

(Chefredaktör Robert Aman) och en redan existerande tidskrift som beslutat publicera enligt 

Open Access, Swedish Design Research. 

Ännu en databas med historiskt källmaterial publicerades på LiU E-Press: Soldatregistret. 

Databasen omfattar Yngre indelningsverket med soldater antagna mellan 1682 och 1901 och 

innehåller för närvarande cirka 400 000 poster. 

 

Diverse initiativ 

OA-monografier 

Linköping University Electronic Press leder 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 

http://valuationstudies.liu.se/
http://www.confero.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/
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lösning av frågor rörande akademisk bokpublicering i Sverige. Projektet startade i början av 

2012 och en delrapport (på engelska) om projektet blev offentlig i oktober.  

Rättelser i ISI 

Bibliometrigruppen har genom sitt arbete med ISI och med sina kontakter med LiU:s 

forskare, upptäckt betydande räknefel i ISI:s citeringsdatabas. Som exempel kan nämnas 

inkludering av saknade publikationer, organisationstillhörighet är felaktig eller saknas, 

författare saknas, citeringar saknas. Allt detta gör att Linköpings Universitets resultat vid 

bibliometriska analyser blir lägre än vad det borde vara. Alla universitet drabbas av samma 

problem, troligen i samma utsträckning som LiU. Om man, däremot, ser problemet ur en 

annan vinkel, om LiU kunde rätta till en bråkdel av dessa problem skulle det definitivt bli till 

stor fördel för LiU jämfört med andra universitet. En person arbetade igenom LiU-forskarnas 

publikationer och jämförde poster i DiVA med de i ISI och  Scopus. Fel rapporterades till ISI. 

Utökad Parallellpublicering 

Ett av de största hindren för parallellpublicering är bristen av information om vad HSS-

tidskrifter och förlag har för policy vad gäller självarkivering. I slutet av 2012 började ett mer 

strukturerad arbete att från DiVA lista alla tidskriftsartiklar, där en matchning inte hittades i 

Sherpa/Romeo. De inblandade tidskrifterna har kontaktats för att avgöra deras policy för 

självarkivering. Sedan kommer detta att utökas till förlagen. När all information har samlats in 

kommer systemet med påminnelser via e-post, som vi använder (för tillfället baserad på 

publikationer från ISI), att utvecklas och användas som igångsättare för registrerade 

publikationer i DiVA. 

Bibliometri 

Ett betydande fokus för bibliometrigruppen under 2012, var att ta fram rapporter som stöd till 

rektorns besök till alla institutioner vid Linköpings universitet. Rektorns besök inriktades sig 

huvudsakligen på övergripande analyser och med efterföljande uppföljningar vid några 

institutioner för mera detaljerade analyser. 

Under 2012 förekom ett stort antal förfrågningar av analyser baserade på individnivå t.ex. 

LiU:s kontraktsprofessorer och forsningsassistenter (FoAss).  

År 2012 fick bibliometrigruppen ett kontinuerligt uppdrag att i detalj analysera listan över 

världsrankningen av universiteten världen över, tolka resultatet och tillhandahålla riktlinjer 

om möjligheterna till förbättringar. 

Plagiering och upphovsrätt 

Plagieringsgruppen på LiUB försåg under året studenter, lärare och forskare med råd 

angående plagiering och upphovsrättsliga frågor. Gruppens informationssida, på bibliotekets 

webb, ökade för både den engelska och svenska versionen. Informationstillfällen 

genomfördes för ett stort antal grupper. 

 

 

  

http://www.ep.liu.se/aboutliep/pdf/progress_report_oa_monopraphs.pdf
http://www.bibl.liu.se/upphovsratt-och-plagiering?l=sv
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LiU-alumners informationssökning i yrkespraktiken 
Vårterminen 2012 utfördes en undersökning av LiU-alumners informationssökning i yrkes-

praktiken. Studien gjordes i UPP-gruppens regi med hjälp av en webb-enkät. UPP-gruppen 

består av Marie-Louise Axelsson, Christina Brage, Kajsa Gustafsson Åman, Mikael Rosell, 

Joakim Westerlund och Magdalena Öström. 
 

Informationens osäkra kvalitet och dess ökande kvantitet innebär stora utmaningar för 

samhället. Den stora mängden information i sig skapar inte medborgare med bättre kunskaper, 

om de inte har sådana färdigheter som krävs, för att effektivt kunna utnyttja informationen. 

Informationskompetens har därför blivit allt viktigare i en tid av snabb teknologiutveckling 

och med ett överflöd av informationskällor. Eftersom dagens värld blir allt mer komplex står 

vi alla inför ett val mellan otaliga typer av information i universitetsstudier, på arbetsplatsen 

och i det personliga livet. Allteftersom fler och fler yrkesgrupper idag definieras som mer 

kunskapsintensiva än tidigare bidrar även detta till en ökad betydelse av förmågan att kunna 

hantera information på ett professionellt sätt. 

Eftersom informationskompetens kopplat till yrkeslivets krav är ett relativt nytt 

forskningsområde behövs ytterligare studier för utveckla både policy och praktik. LiUB vill 

med denna studie bidra med några praktiska erfarenheter. UPP-gruppen har genom denna 

undersökning försökt få klarhet i hur några av LiU:s alumner förser sig med nödvändig 

information för att klara yrkesvardagen men också undersökt om LiUB:s undervisning i 

informationssökning/informationskompetens har haft någon påverkan eller genomslag efter 

studietiden. 

För att nå ut på ett bra sätt tog gruppen kontakt med alumniföreningen vid Linköpings 

universitet och fick genom denna förenings förtjänst tillgång till ett register över tidigare 

studenter. Enkäten skickades inte ut till samtliga utan vi valde tio olika program: 

Affärsjuridiska programmet, Datavetenskapliga programmet, IT-programmet, Läkarlinjen, 

Lärar-programmet, Miljövetar-programmet, PA-programmet, Psykolog-programmet, 

Sjukgymnast-programmet samt Sjuksköterske-programmet. I dessa utvalda program skickade 

vi enkäten till personer som nyligen avslutat sin utbildning. Detta för att vi hoppades på att 

informanterna skulle komma ihåg något från den undervisning i informationssökning som 

biblioteket givet då några av frågorna i enkäten just behandlade detta. Över 400 enkäter 

skickades ut och vi nådde 396 av dessa. Totalt besvarades enkäten av 146 personer dvs ca 

37% vilket får anses som en bra svarsfrekvens. Enkäten låg ute några veckor och en 

påminnelse skickades även ut. 

Av svaren kunde vi bl a avläsa att lärarna bedömde sig har stora behov av information. En 

fjärdedel ansåg sig ha medelmåttiga behov, resten hade stora behov. Den huvudsakliga 

användningen av informationen användes för att hålla sig uppdaterad eller för att utveckla sig 

som yrkesmänniska. De största utmaningarna var att få tiden att räcka till samt hitta relevanta 

källor. Däremot ansåg lärarna inte att de hade problem med att navigera varken i dokument 

eller i söktjänsternas funktioner. Lärarna hade ett högt deltagande i bibliotekets undervisning 

och nyttan av denna varierade i svaren mellan ”i ganska stor grad” till ”i liten grad”. Nyttan 

avtog efter studietiden. 

Affärsjuristerna uppgav att de hade stora behov av information och använde den i första 

hand för att hålla sig uppdaterade och för att få stöd vid problemlösning. I något lägre 

utsträckning använde de information för kvalitetssäkring, för att underlätta beslutsfattande 

samt för att utveckla sig som yrkesmänniska. Affärsjuristernas största utmaning var att få 
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tiden att räcka till, att hantera informationsöverflöd samt att hitta relevanta källor och kunna 

navigera i och hantera dessa, men även kostnaderna för att komma åt resurserna. Den 

övervägande delen av respondenterna hade haft ganska stor eller stor nytta av undervisningen 

i informationssökning under utbildningen, men nyttan minskade något efter studierna.  

Miljövetarna ansåg sig ha stora behov av information i sin yrkesutövning och använde denna 

information för att hålla sig uppdaterade, kvalitetssäkra sin information och underlätta 

beslutsfattande. De största utmaningarna var att få tiden att räcka till samt att hantera 

informationsöverflödet. De har i övervägande grad haft nytta av bibliotekets undervisning 

även efter sina studier. 

Alumni från det Personal- och arbetsvetenskapliga programmet tyckte sig ha stora 

informationsbehov och de använde information i första hand för att hålla sig uppdaterade och 

för att få stöd vid problemlösning. I andra hand användes den för kvalitetssäkring, för att 

underlätta beslutsfattande samt att utveckla sig som yrkesmänniska. De svarande upplevde sig 

i stor grad ha nytta av bibliotekets undervisning i sina studier men upplevde sig inte ha någon 

nytta alls av denna i arbetslivet.  

Psykologerna har stort behov av information och använder den i första hand i sin kontakt 

med patienter, samt vid problemlösning, men även för att utveckla sig som yrkesmänniska 

och för kvalitetssäkring. Den största utmaningen var att få tiden att räcka till men också 

problem med att få tag på fulltexter. Programmet har problembaserat lärande och följer 

mönstret för högt deltagande i undervisningen i informationssökning. Till övervägande del 

hade de nytta av bibliotekets undervisning i studierna men också i ganska stor grad nytta av 

densamma i yrkeslivet.  

Sjukgymnasterna upplevde sig ha stora behov av information i sin yrkesutövning. Deras 

dominerande informationsbehov var till för att hålla kontakt med patienter, kunder och 

uppdragsgivare samt för att utveckla sig som yrkesmänniska. De största utmaningarna var att 

få tiden att räcka till, att få tag i fulltexter samt problem med informationsöverflöd.  

Sjukgymnasterna deltog i hög utsträckning i bibliotekets undervisning och uppgav sig ha stor 

nytta av bibliotekets undervisning i studierna men färre sa sig ha nytta av den i arbetslivet.  

Sjuksköterskorna bedömde sig ha stora behov av information och använde den för att 

utveckla sig som yrkesmänniska, för att hålla sig uppdaterad samt för att kvalitetssäkra 

information, tätt följd av problemlösning och kontakt med patienter. Sjuksköterskorna 

upplevde tidsbrist och informationsöverflöd som de största utmaningarna. Nästan samtliga 

deltog i bibliotekets undervisning och upplevde sig ha stor eller ganska stor nytta av denna i 

studierna men ansåg att nyttan avtog i yrkeslivet.  

Läkarna bedömde sina behov av information som stora. De hade behov av information för att 

lösa problem, hålla sig uppdaterade, för att kvalitetssäkra information samt utveckla sig som 

yrkesmänniska. Den största utmaningen upplevdes vara att få tiden att räcka till samt att få tag 

i fulltexter. Samtliga deltog i bibliotekets undervisning och de ansåg sig ha stor nytta eller 

ganska stor nytta av bibliotekets undervisning under utbildningen. Nyttan avtar dock när det 

kommer till yrkeslivsrelaterade behov. 

I huvudsak hade IT-programmets alumner stora behov av information för att hålla sig 

uppdaterade och för att få stöd vid problemlösning. De största utmaningarna var att få tiden 

att räcka till samt informationsöverflöd. Alla svarande deltog i undervisningen men ansåg sig 
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ha liten nytta av bibliotekets undervisning under utbildningen och ingen eller liten nytta av 

bibliotekets undervisning i yrkeslivet.  

Datavetarna hade stora behov av information och de använde den för att utveckla sig som 

yrkesmänniska. Att hantera informationsöverflöd ansågs vara den största utmaningen. En 

person av de svarande deltog i bibliotekets undervisning och uppgav att denne inte haft nytta 

av undervisningen vare sig i utbildningen eller i yrkeslivet.  

Sammantaget kan man säga att de flesta informanterna angav tidsbrist och informations-

överflöd som de största utmaningarna i sökandet efter information. Dessutom verkar många 

av respondenterna tycka att den undervisning biblioteket ger är bra för studierna men mindre 

användbar när man kommer ut i arbetslivet. 

En slutsats vi kunnat dra av denna undersökning är att det verkar finnas en diskrepans mellan 

att söka efter information i studiesyfte kontra sökning av information för problemlösning i 

arbetslivet. Det vi nu måste söka en lösning på är frågan om vad studenterna behöver ha med 

sig dvs vad som behövs i deras verktygslåda i det kommande yrkeslivet? Vi behöver med all 

säkerhet förändra vår undervisning. Ett litet steg på väg är den Libguide som UPP-gruppen 

tagit fram kallad Resurser i arbetslivet. 

 

För att se live finns denna länk http://www.iated.org/iceri2012/videos (Tryck på ICERI Step by step.) 

I november deltog och presenterade UPP-gruppen denna undersökning vid the 5th Conference 

of Education, Research and Innovation (ICERI 2012) i Madrid. Kajsa och Mikael stod för 

presentationen och Christina satt som moderator för sessionen kallad New Experiences in 

Curriculum Development.  Denna konferens samlade 550 delegater från 100 universitet och 

71 länder. På menyn kunde man välja mellan 386 olika presentationer och 121 postrar. 

Förutom detta fanns ytterligare 417 virtuella presentationer att välja mellan. I proceedings 

från konferensen finns 924 publicerade artiklar varav UPP-gruppens paper: The Transition of 

Academic Information Literacy into Workplace Information Literacy – A Challenge Ahead är 

en i mängden. I kölvattnet av denna konferens fick Kajsa en inbjudan att sitta med i the 

http://www.iated.org/iceri2012/videos
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International Advisory Board för nästkommande EDULEARN-konferens i Barcelona i 

november och Christina fick inbjudan till att sitta med i the Organizing Committee för the 

International Conference on Education and New Developments 2013 (END 2013) som hålls i 

Lissabon i juli. 

 

Centrum för Biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT) 
 

Föreståndare: Förste bibliotekarie, FD Agneta Lantz 

CeBITs kursutbud fortsatte under 2012 att utgöra ett viktigt komplement till LiUs 

programutbud och bidrog till den filosofiska fakultetens långsiktiga utveckling. Kurserna är 

av tvärvetenskaplig karaktär med tonvikt framför allt  på informationsvetenskap, beteende-

vetenskap inklusive pedagogik och psykologi samt sociologi. Samtliga kurser gavs både som 

campuskurser och som webbaserade distanskurser med utnyttjande av kursplattformen It’s 

learning. 

Kursutbudet var under året följande: 

 Förbättringskunskap, lärande och informationskompetens (7, 5 hp, VT12, ST12, 

HT12)  

 Förbättringskunskap: Att initiera, leda och handleda förbättringsprocesser (7, 5 hp, 

VT12, HT12). 

 Hälsofrämjande organisationer (30 hp, halvfart, VT12, HT12) 

 Information, kunskap och vetenskap (7, 5 hp, kvartsfart, avancerad nivå, VT12, 

HT12). 

 Informationskompetens i praktik och teori (7, 5 hp, VT12, ST12) 

 Informationskompetens och lärande (15 hp, halvfart, VT12) 

 Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv (15 hp, VT12, HT12).  

 Samhällskommunikation – medborgaren i informationssamhället (15 hp, halvfart, 

HT12) 

 Kurserna i förbättringskunskap fokuserar på lärandestyrt förbättringsarbete och 

kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, där informationskompetens utgör en viktig 

förutsättning. Dessa kurser har lockat såväl studenter vid samtliga fakulteter inom LiU, som 

yrkesverksamma i olika myndigheter, kommuner, landsting och företag. Det finns idag ett 

mycket stort behov av fort- och vidareutbildning inom området kvalitetsutveckling inom 

kommuner, landsting, 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. 

Många kompetensutvecklingsinsatser görs i samhället, men behovet av formella 

högskolepoäng synes för närvarande vara betydande. Centrala teman i kurserna är teorier, 

modeller, metoder och verktyg i och för förbättringskunskap, teorier och strategier vad gäller 

lärandestyrt förändringsarbete, informationskompetens/Information Literacy och 

omvärldsanalys kopplat till förbättringsprocesser, lärande utvärdering, organisatoriskt lärande, 

grupprocesser och förändringspsykologi relaterat till medarbetar-, ledar- och handledarrollen. 

Hälsofrämjande organisationer fokuserar på, att med informationskompetens och 

omvärldsbevakning 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 

behandlar informationssökningens roll relaterat till forskningsprocessen och vänder sig till 

studenter, som behöver insikt i den vetenskapliga kommunikationsprocessen inför kommande 
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uppsatsarbete 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 

utbildningsformer 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 mediers roll i dagens och framtidens lärande. Kursen behandlar teoretiska perspektiv 

och metoder som främjar utveckling av informationskompetens (Information Literacy) och 

Transliteracy. 

 

Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv syftar till att ge deltagarna 

teoretiska perspektiv på, kunskap om effektiva strategier för och praktiska erfarenheter av 

omvärldsanalys, dvs inhämtning och användning av information om händelser, trender och 

relationer i en organisations externa omgivning.  

 

Samhällskommunikation – medborgaren i informationssamhället fokuserar på 

samhällskommunikationen i vårt moderna informationssamhälle ur ett multi- och 

interdisciplinärt perspektiv. Centrala teman i kursen utgör elektronisk demokrati, elektronisk 

förvaltning med fokus på informations- och kommunikationsteknikens inklusive sociala 

mediers möjlighet att stimulera samhällskommunikationen och den demokratiska processen. 

Informationskompetens/Information Literacy och Transliteracy relateras till 

samhällskommunikationen och ses som en nödvändig basberedskap för att fullt ut kunna delta 

i den samhälleliga dialogen.  

 

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 biblio-

teksfrågor på ledningsnivå, så även både Linköpings och Norrköpings stadsbiblioteket. Maria 

Svenningson är kontaktperson mellan LiUB och stadsbiblioteket, och har under 2012 som 

UB:s representant deltagit i arbetet med att revidera Linköpings kommuns biblioteksplan. 

Anneli Friberg har varit kontaktperson mellan LiUB och Norrköpings stadsbibliotek. 

 

Projektet, Bibliotekspersonal i E-län samverkar för ökad kompetens (BESÖK), som beviljats 

5,6 miljoner ur Europeiska socialfonden för att identifiera och genomföra kompetensutveck-

lingsinsatser 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 insatser genom 

BESÖK. Projektet pågår till augusti 2013. 

 



 

 Verksamhetsberättelse 2012 
18(26) 

 

Linköpings universitet 

Universitetsbiblioteket 

 

Bibliotekarier från LiUB ingår i de regionala styrelserna för Svensk biblioteksförening och 

Svensk förening för informationsspecialister. 

 

Kajsa Gustafsson Åman har under 2012 varit adjungerad ledamot i CULs styrelse (Centrum 

för Undervisning och Lärande) och deltagit i styrelsens möten. Under året har en extern 

utredning gjorts om CULs organisatoriska former och arbetsuppgifter. 

LoK (LUK), kursen Lärande och kunskap, genomförs ca fyra gånger per år. Inför kursens 

avslutningsarbete får deltagarna en orientering och genomgång i relevanta resurser för 

pedagogikområdet med personal från LiUB. 

 

Nationell samverkan  
 

Bland exempel på nationell samverkan under året kan nämnas att Universitetsbiblioteket 

under 2012 har fortsatt samarbetet med Stockholms universitetsbibliotek kring discovery-

system. En gemensam upphandling har genomförts. Samma system används av Lunds 

universitetsbibliotek och ett samarbete kring teknik och utveckling har inletts.  

FRONT 2014  

Samarbetsprojektet Front2014, där ett 20-tal svenska universitets- och högskolebibliotek 

samtidigt genomför en systemöversyn och diskuterar kring systemstrategier och förvaltning, 

har fortskridit under året. 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. Vårt mål med projektet har därför varit att undersöka om vi har rätt redskap 

för att vara denna resurs i LiU:s informationsförsörjning, d v s gör vi rätt saker på bästa sätt? 

Utifrån användarens respektive medarbetarens perspektiv? 

  

I arbetet har man har valt att fokusera på ett antal utvalda viktiga stödfunktioner så som ”Stöd 

och hjälp”, t ex bibliotekschatten Fråga biblioteket, ”Förmedlare”, t ex länkserver och fjärrlån, 

samt ”Innehåll”, t ex bibliotekskatalogen. Arbetet påbörjades med en kartläggning av vilka 

system vi har och hur dessa fungerar. Är det ett externt eller internt system? Hur och vad kan 

vi påverka? Vilka system interagerar det med, på vilket sätt och hur ofta? Vilken livscykel 

tror vi att systemet har? Vad krävs för att systemet ska fungera? Är systemet kvalitetssäkrat? 

Vad vill vi få ut av systemet i framtiden? 

 

Samarbetsprojektet kring Front2014 avslutas med en konferens i maj 2013, men arbetet 

förväntas fortsätta även därefter både lokalt inom universitetsbiblioteket och tillsammans med 

andra bibliotek. 

 

Universitetsbiblioteket var medarrangör när Svensk biblioteksförening arrangerade 

Biblioteksdagarna i Norrköping våren 2012. 
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Ledning, finansiering och styrning av resurser  

Styrelsen  

Under 2012 har ordförande varit Karin Fälth-Magnusson.  

Ledamöter: Magnus Borga (Tekniska högskolan), Thomas Östholm (Utbildningsvetenskap, 

UV), Birgitta Schmekel (Hälsouniversitetet, HU januari-september), Karin Persson (oktober– 

december), Helena Klöfver (Filosofisk fakultet, FF), Björn Widén/Cristobal Ubilla (StuFF), 

Marcus Ericsson/Mika Lindahl (LinTek), David Olander (Consensus). 

Fackliga representanter: Eva-Lisa Holm Granath (SACO), Ing-Marie Malmberg/Kajsa 

Gustafsson Åman (OFR/S). 

Övriga: Margaretha Grahn (adjungerad), Kristin Krantz (sekreterare). 

 

Styrelsen höll 6 möten under 2012. Se  

http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv 

 

LiU E-Press styrgrupp/Advisory Board  

LiU E-Press styrgrupp David Lawrence och Margaretha Grahn är utsedda att delta vid 

styrgruppens möten som hålls fyra gånger per år. 

  

Ekonomi  
Bibliotekets resultat för helåret 2012 uppgår till 2,1 mkr. Intäkterna uppgår till 113,3 (budget 

111,6) mkr och kostnaderna till 111,2 (budget 111,6) mkr. Orsaken till överskottet finns alltså 

i huvudsak på intäktssidan (1,7 mkr). I huvudsak beror översridandet av intäkter på det höga 

utfallet av fristående kurser som i det närmaste fördubblat sitt utfall jämfört med budget. 

Denna avvikelse är mycket positiv men kan inte antas vara permanent. 

Bibliotekets ingående överskott 2012 uppgick till 7,4 mkr varav hälften uppstod under 

verksamhetsåret 2011. Efter dialog mellan rektor och ÖB fattades beslut om återtagning av 

balanserat överskott varför en återbetalning på 2,7 mkr gjordes. Därmed blir kapitalet 4,7 mkr. 

Utgående balans 2012 uppgår inklusive årets överskott därmed till 6,8 mkr (4,7 mkr plus årets 

överskott på 2,1 mkr). Av detta överskott är 3,8 mkr intecknat som budgeterat underskott år 

2013 (se budgetbeslut). Utöver budgeten bör hänsyn tas att kostnader uppgående till cirka 300 

tkr hänförda till ÖB akademisk återhämtning kan uppstå (överförts från OSU till UB 2011) 

samt till donation Carl Malmsten (530 tkr). Biblioteket ser också en risk för att 

avskrivningsbudgeten är för lågt lagd 2013 med tanke på genomförda investeringar under 

senare delen av 2012. Sammantaget är det ”disponibla” kapitalet inte mer än cirka 2 mkr 

vilket kan anses normalt i förhållande till verksamhetens ekonomiska omfattning. 

Övergången från tryckta böcker till elektroniska böcker fortgår. Det är problematiskt att inom 

given budgetram hantera prisökningarna på de elektroniska resurserna i form av tidskrifter, 

databaser och böcker. Den årliga prisutvecklingen är en ökning med 3-5,5 % och i vissa fall 

betydligt högre. Utöver detta tillkommer valutaförändringar. De två största paketen med e-

tidskrifter som upphandlas av Kungliga biblioteket är ScienceDirect Freedom Collection och 

Wiley-Blackwell. Kostnaderna för dessa två paket för år 2012 är närmare 9,3 mkr, en ökning 

med 10 % jämfört med föregående år. Vi ser ingen minskning i prisutvecklingen. 

http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv
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Personal, arbetsmiljö och kompetensutveckling  

Personalfakta LiUB 2012 

Antalet heltidsanställda vid LiUB var vid årets slut 92 personer varav 2 personer är 

tjänstlediga på heltid. Till detta tillkommer 6 personer som var tidsbegränsat förordnade. Av 

de totalt 96 personer (92,8 heltidsekvivalenter) som hade en aktivt pågående anställning vid 

LiUB i december 2012 var 64 kvinnor och 32 män.  Personalgruppen är fördelad enligt 

följande: bibliotekspersonal 82 personer (59 kvinnor och 23 män), teknisk personal 5 personer 

(endast män), administrativ personal 9 personer (5 kvinnor och 4 män). Åldersfördelningen 

för respektive grupp är följande: bibliotekspersonal 51 år för kvinnor och 49 år för män, 

teknisk personal 50 år (endast män), administrativ personal 41 år för kvinnor och 52 år för 

män. I gruppen för bibliotekspersonal är det sju personer som har en pågående deltidspension. 

 

Under 2012 har LiUB tillsvidareanställt 8 personer bestående av 5 bibliotekarier, 1 

webbmaster, 1 bibliometriker och 1 personalintendent. Samtliga rekryteringar, förutom 

anställningen som bibliometriker, utgörs av ersättningsrekryteringar för anställda som 

antingen har bytt anställning inom LiUB, avslutat sin anställning vid LiUB alternativt gått i 

delpension eller pension.  

 

Under 2012 hade LiUBs personal sammantaget 110 karensdagar för hela personalgruppen och 

endast ett fåtal långtidssjukskrivningar. Över hälften av personalen hade inte några 

sjuktillfällen under året.  

Arbetsmiljö 2012 

Under 2012 har LiUB haft tre arbetsmiljöombud, Ann Wäster (HUB), Kajsa Gustafsson 

Åman (CNB) och Johan Toll (CV). Arbetsmiljöombuden har haft informella arbetsmöten 

under året samt deltagit i arbetsmiljöarbetet i Lokala samverkansgruppen. Ann Wäster och 

Kajsa Gustafsson Åman har deltagit i LiUs arbetsmiljöombudsdag vid Vårdnäs 3/5. Ann 

Wäster deltog i ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning” för nya Arbetsmiljöombud 7/3 2012. 

Arbetet under året utgick från handlingsplanen och fokuserades på arbetsorganisation och 

ergonomi. Samtliga anställda har nu tillgång till ett datorpausprogram och ergonomi-

föreläsningar har hållits av företagshälsovården. Under 2012 har vi fortsatt med ergonomi-

genomgångar av arbetsplatser. 

Miljö 2012 

Under 2012 har LiUB haft två miljösamordnare, Johan Toll och Kajsa Gustafsson Åman, och 

ett avfallsombud, Magnus Johansson. Miljögruppen har haft informella arbetsmöten under 

året. Johan Toll och Kajsa Gustafsson Åman har deltagit i utbildning för att bli interna 

miljörevisorer. Under året har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 tagit fram och LiUB 

är nu certifieringsbart. Johan Toll och Kajsa Gustafsson Åman berättade om LiUBs arbete på 

LiUs miljödag 3/10. Arbetet under året utgick från handlingsplanen och fokuserade på att 

färdigställa miljöledningssystemet.  
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Kompetensutveckling 

Resor och konferenser 

 

IATUL 

I juni 2012 reste Joakim Westerlund från TekNat-biblioteket och Margaretha Grahn till den 

internationella konferensen IATUL (International Association of Scientific and Technological 

University Libraries). Denna gång låg konferensen i Singapore. Det var en mycket välordnad 

konferens och lite roligt är det att rektor för Nanyang Technological University är Bertil 

Andersson, som varit rektor här på LiU, så det blev ett härligt återseende. Joakim Westerlund 

och Margaretha Grahn valde att följa var sitt spår. Margaretha började med att följa spår A: 

”Changes in learning, research and information needs and behavior of user”, men övergick till 

att istället bevaka spår C ”Trends, possibilities and scenarios for user-centred libraries”. 

Joakim följde ”Technology and innovation in libraries and their impact on learning, research 

and users. 

  

En av presentationerna var från ett universitetsbibliotek som ger en kurs på nätet ”ELISE” 

som alla studenter måste klara av inom fem veckor, annars blir de avstängda från att kunna 

använda biblioteket i en hel termin. Denna kurs innehöll kursmomenten University study 

skills; Tackling a research assignment; Using the library and its services; Academic writing 

och Plagiarism. Testet efter kursen var upplagt som ”Quiz allows multiple attempts, provides 

automated feedback”. Man måste klara 80 % för godkänt. Denna kurs har fått väldigt fina 

utvärderingar av studenterna.  

 

Några andra tankar från olika seminarier: 

-       att hjälpa studenterna att läsa vetenskapliga artiklar genom att noga välja ut några 

artiklar och hjälpa dem att läsa och förstå dem genom att ställa frågor, summera, diskutera och 

ex. be studenterna formulera två frågor som de skulle vilja ställa till författarna om de fick 

möjlighet att träffa dem. 

-       Bokmärken i böckerna med QR-koder som bl a innehöll en kort videointervju med 

författaren 

-       Kursblogg för lärarna där de kunde diskutera olika saker som händer under kursens gång 

-       Det pratades i många olika sammanhang om vikten av att ha utställningsytor i 

biblioteken 

 

I Social Media rörde sig många inlägg om Facebook, naturligtvis. Utöver den sociala delen av 

tjänsten lyftes det fram att man med gott resultat kan ge mer orienterande och reflekterande 

inlägg som ett komplement till informerande/upplysande information. T ex kan man 

uppmärksamma och sammanfatta intressanta artiklar som berör bibliotek och användare. En 

annan aspekt på detta tema var vikten av att knyta an biblioteksflödet till andra verksamheter, 

t ex till vad som händer på universitetet eller i samhället i stort. 

 

IFLA 
I augusti var det ett stort antal medarbetare som tog chansen att få resa på en stor inter-

nationell konferens, IFLA (The International Federation of Library Associations and 

Institutions) då denna var förlagd till Helsingfors. Det övergripande intrycket var att 

biblioteksvärlden, trots olikheter, tycks ha samma utmaningar/projekt att arbeta med. Två 

viktiga punkter: Bibliotek är INTE lika med samlingar eller biblioteksbyggnaden. 

Informationssökning är så mycket mer. Samtidigt som det också talades om att nya fysiska 
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miljöer kan öppna för nya arbetssätt. Något att tänka på inför en eventuell flytt till andra 

lokaler. Det andra är kampen om "digital democracy". 

 

BESÖK 
Ett EU-finansierat kompetensprojekt, Bibliotekspersonal i E-län samverkar för ökad kompe-

tens, (BESÖK) startade i september 2011. Projektet omfattar alla anställda vid Linköpings 

UB, Östergötlands kommunbibliotek och länsbiblioteket. Europeiska socialfonden har gett 

projektet 5,6 miljoner kr för att identifiera kompetensbehov, genomföra utbildningsinsatser 

och ge verktyg och metoder för kontinuerlig kompetensutveckling efter att projektet är avslu-

tat. Projektet kommer att avslutas i augusti 2013. Arbetet med att kartlägga kompetensbehov 

pågår ännu några månader efter årsskiftet. LiUB är representerat i rådet för projektets 

styrgrupp och i projektledningsgruppen. Inom BESÖK-projektet har LIUB:s medarbetare 

erbjudits och deltagit i ett stort antal tillfällen för kompetensutveckling under året. 

 

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: 

Christina Brage och Anna Bladh deltog i LiU:s chefsutbildning och några medarbetare deltog 

i Nyfiken på ledarskap. 

Magdalena Öström deltog i Nordiska juridiska biblioteksmötet i Uppsala 13 juni – 

Elisavet Koutzamani deltog i Bibliometri workshop Göteborg 13 juni 

Mikael Rosell deltog i 5th International Plagiarism Conference i Newcastle 16 juli – 

Charlotte Kroon & Maria Grahn deltog i ARLIS i Helsingfors 8 augusti – 

Beatrice Rågård deltog i SB Nätverksträff i Halmstad 10 oktober 

Per Eriksson deltog i Bibliometri workshop i Helsingfors 10 oktober 

Mikael Rosell deltog i Upphovsrätt & CC Stockholms UB i Stockholm 26 oktober 

Magdalena Öström deltog i Riksdagstryckskursen i Stockholm 7 november 

Bo Jernberg deltog i Konferens om genreämnesord i Stockholm 9 november 

Maria Grahn deltog i Konferens, Sv Daisykonsortiet o TPB i Stockholm 15 november 

Marie-Louise Axelsson deltog i Skolbibliotek 2012 i Stockholm 15 november 
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Bilaga A Statistik  
 

 

 
 

 
  

45% 

25% 

24% 

5% 

1% 

Kostnadsfördelning 2012 

Personal Media Lokal Övrigt Avskrivningar
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Ekonomisk redovisning  
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Bilaga B Samverkan i internationella och nationella 
biblioteksnätverk  
 

Redaktionsmedlemmar 

Margaretha Grahn var aktiv i International Editorial Board och hade under 2012 uppdrag som 

granskare (reviewer) i International Refereed Journal Problems in Music Pedagogy. 

Christina Brage var medlem i the International Advisory Board, ICERI (International 

Conference of Education, Research and Innovation) 

Agneta Lantz hade under 2012 uppdrag som granskare (reviewer) i tidskriften Journal of 

Education, Informatics and Cybernetics (JEIC), http://www.JournalEIC.com 

 

Presentationer vid nationella och internationella konferenser 

Eva-Lisa Holm Granath presenterade: Dewey Decimal Classification at Linköping University 

Library – an implementation project, European Dewey Users Group’s annual meeting 26-27 

April, British Library at Boston Spa, UK 

 

Christina Demel och Eva-Lisa Holm Granath presenterade: Dewey i praktiken – utmaningar 

och lösningar, Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar 7-9 maj, Norrköping 

 

Upp-gruppen presenterade sin undersökning av alumners informationsvanor vid The 5th 

International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012), Madrid 19-21 

november 2012. Bidraget publicerades i:  

Brage, C., Rosell, M., Westerlund, J., Axelsson, M-L., Gustafsson Åman, K. & M. Öström 

(2012), The Transition of Academic Information Literacy into Workplace Information 

Literacy – A Challenge Ahead, In: Proceedings of ICERI2012 Conference, (Madrid 

November 19th to 21st ), pp. 5642-5648, Madrid: IATED 

 

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 

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  

http://www.journaleic.com/
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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, Marie-Louise Axelsson, Kerstin Annerbo 

Nätverket för medicin: Eva Sofia Svensson 

Nätverket för naturbiblioteken: Kajsa Gustafsson Åman 

Nätverket för referenshanteringsprogram: Jenny Betmark 

Nätverket för statistik: Ing-Marie Malmberg 

Nätverket för transportbibliotekarierna: Kajsa Gustafsson Åman 

 

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 BESÖ: Marie-Louise Axelsson 

Stiftbibliotekets vänner: Ing-Marie Malmberg 

Svensk biblioteksförenings regionför. f. Östergötland och Jönköping: Anneli Friberg, kassör 

och Anna Pettersson, sekreterare 

Svensk förening för informationsspecialister, lokalavd. för Mellansverige: Kajsa Gustafsson 

Åman, ordf, Bo Jernberg och Kristin Krantz. 

 


