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Biblioteket – så mycket mer! 

Det ni inte ser  

Den första augusti 2011 tillträdde jag som överbibliotekarie. Jag har arbetat på LiU sedan 

1977, men har ingen annan erfarenhet av biblioteket än som användare. Jag har under mina 

första fyra månader fascinerats av hur många och väldigt varierade verksamheter som 

biblioteket består utav och som man som användare inte ser eller ens tänker på.  

 

En av de saker som inte syns är att vi är ett av sju pliktbibliotek i Sverige. Detta innebär att 

allt som trycks i landet ska skickas till vårt bibliotek, allt från reklamblad till böcker. Detta 

kräver en omfattande hantering både av omhändertagande och sortering men även kontroll av 

förlag att de verkligen skickar oss pliktexemplar. 

 

En annan viktig uppgift har alla våra katalogisatörer som ser till att alla böcker registreras och 

läggs in korrekt i våra system. Under 2011 har dessutom påbörjats en omläggning från det 

svenska SAB-systemet till det internationella Dewey-systemet vilket har varit, och kommer 

att vara under en lång period framöver, ett omfattande arbete. 

 

Att våra böcker blir illa åtgångna av all utlåning och ibland tyvärr vårdslösa hantering måste 

också tas om hand och därför arbetar flera av våra bibliotekarier med bokvård. Det lagas och 

plastas in med mera. I värsta fall får vi beställa nya exemplar om de gamla blivit för illa åt-

gångna. 

 

Biblioteket har också en egen IT-avdelning. Idag är praktiskt taget alla våra resurser beroende 

av att våra system fungerar optimalt och utan avbrott och detta sköts av vår egen personal. 

 

Till biblioteket hör även Linköping Electronic Press och en hel avdelning kring ”publice-

ringens infrastruktur” där mycket arbete görs kring bland annat analyser kring olika ranking-

listor, arbete kring fusk och plagiat.  

 

Att biblioteket har mycket undervisning känner säkert både studenter och lärare till, men att 

den är så omfattande tror jag inte är allmänt känt. Förutom alla undervisningsinslag i olika 

kurser ger biblioteket även fristående kurser och en del uppdragskurser. Att man som student, 

lärare och forskare även kan boka en bibliotekarie för att få individuell hjälp hade jag själv 

missat.  Att få möjligheten att sitta ner tillsammans med en kunnig bibliotekarie som har för-

berett sig på just dina frågor och få kvalificerad sökhjälp är ju en fantastisk service som bib-

lioteket erbjuder. Så även att snabbt få svar på sina frågor genom att chatta med en biblioteka-

rie hoppas vi att många ska upptäcka.  

 

Att man som användare inte tänker på allt detta kanske vi ska ta som ett gott betyg till biblio-

teket för det brukar ju vara så att när allt fungerar så tänker man inte på det som sker bakom 

kulisserna.  

Margaretha Grahn, överbibliotekarie sedan 110801 
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Universitetsbibliotekets organisation 

Universitetsbiblioteket (UB) är Linköpings universitets gemensamma resurs för vetenskaplig 

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

rektor. UB: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. UB 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 håller öppet 2 tim, 2 dagar/vecka. Det digitala biblioteket är, 

för universitetets studenter och anställda, tillgängligt dygnet runt, året runt.  
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Nyheter i sammandrag 

Ny ledning på UB 

Under 2011 skedde en hel del förändringar av UB:s ledningsgrupp på grund av pensionering-

ar. Marianne Hällgren, överbibliotekarie, gick i pension under hösten och ersattes den 1 

augusti av Margaretha Grahn. Den 1 januari tillträdde en ny avdelningschef för Campus Norr-

köping, Anneli Friberg, då den förre avdelningschefen övergick till andra uppgifter. Den 1 

december tillträdde två nya avdelningschefer, Christina Brage för Campus Valla, och Anna 

Bladh för Mediaförvärv. De tidigare två avdelningscheferna avgick med pension. 

UB bäst i test 

Internationella Studentbarometern placerade Linköpings universitetsbibliotek i topp. UB har 

det bästa online-biblioteket av 203 lärosäten i världen, och det sjunde bästa fysiska bibliote-

ket, enligt de internationella mastersstudenterna. 

Plagieringsgrupp har inrättats 

Bibliotekets Plagieringsgrupp inrättades i början av 2011 och blev snabbt aktiv i utvecklingen 

av informationsmaterial. Gruppen höll seminarier för studenter, forskare och lärare, och gav 

råd i flera fall rörande LiU-forskare som upptäckte att deras arbeten missbrukades internatio-

nellt. 

Publikationsportfolio – en ny tjänst 

Publikationsportfolio är en ny tjänst som tillåter större forskargrupper att samla sina publika-

tioner och göra dem mera åtkomliga. Fokus för det senare har lagts på publicering av fulltex-

ter. 

Nytt klassifikations- och hylluppställningssystem 

I januari 2011 sjösattes det under föregående år noggrant planerade och förankrade projektet 

att byta klassifikations- och hylluppställningssystem från det svenska alfabetiska SAB till det 

internationella numeriska Dewey-systemet (Dewey Decimal Classification), på svenska kallat 

DDK. Vid årets slut var ca 10% av UB:s böcker (knappt 60.000 volymer) uppställda enligt 

DDK. 

Om TekNat-bibliotekets omvandling 

TekNat-bibliotekets yta har förminskats och omdisponerats. Antalet bokhyllor har minskats 

med ungefär en fjärdedel. Nästan alla tidskrifter har nu flyttats till Bokladan. Nya mindre 

tjänsterum har skapats. Antalet läsplatser har däremot snarast ökats i det nya biblioteket. 

Entrén mot korridoren ingång 25 har återigen öppnats.   

Samarbetsprojekt kring informationsförsörjningens tekniska 
infrastruktur 

Under året har universitetsbiblioteket deltagit i flera samarbetsprojekt kring informationsför-

sörjningens tekniska infrastruktur. Universitetsbiblioteket har bland annat varit representerat i 

den arbetsgrupp, som tillsammans med Kungliga Biblioteket, har arbetat med uppföljningen 

av den nationella länkservern. Ett annat exempel är den gemensamma upphandlingen av ett så 

kallat discovery tool för Lunds, Uppsala, Umeå och Stockholms universitetsbibliotek, vars 

upphandling dock inte kunde fullföljas. Ytterligare ett exempel är FRONT 2014 där 20 uni-
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versitets- och högskolebibliotek samtidigt genomför en systemöversyn och samarbetar kring 

systemstrategi samt systemförvaltning. Syftet är att utbyta idéer och kunskap om bibliotekens 

systemlandskap nu och i framtiden. Projektet påbörjades i december 2011 och kommer att på-

gå under ett år. 

Om problem med LiU-korten 

UB har under året haft stora bekymmer med LiU-korten. Tryckkvaliteten på LiU-kortens 

streckkoder försämrades redan under hösten 2010 och under 2011 blev situationen alltmer o-

hållbar vilket ledde till att UB tvingades ge upp försöken att läsa LiU-kortens streckkoder. 

LiU-kort med streckkoder utskrivna på några av kortstationerna lästes inte alls av UBs låne-

automater. UB justerade sina streckkodsläsare men det visade sig då att risken för felläsning 

ökade och UB tvingades stänga av självservicelån helt i början av höstterminen 2011 vilket i 

sin tur ledde till stor belastning för personalen med manuell hantering och många boklyft. 

Campus Norrköpingsbiblioteket drabbades dock inte i samma utsträckning av dessa problem. 

UB beslutade att inleda en upphandling av nya låneautomater som inte skulle läsa streckkoder 

utan kortens inbyggda radio-chip (Mifare) istället. 

Nya böcker på biblioteket blir märkta med QR-koder. 

De mobila gränssnitt som först lanserades 2010 har under 2011 förfinats och vidareutvecklats. 

Nyheten på det mobila området är att UB nu börjat förse alla nya böcker med QR-koder. Des-

sa ger våra användare en enkel ingång till både den mobila webben och till katalogen. Den 

som använder bibliotekets mobila gränssnitt kan nu också med hjälp av sin smartphone kom-

ma åt att både hantera sina lån och att hitta rätt bland hyllorna med hjälp av kartorna som 

finns via katalogen. 

 

Det virtuella och det fysiska biblioteket 

UB bäst i test 

Våren 2011 publicerade den internationella Studentbarometern resultatet av en enkätunder-

sökning ISB2010 där de internationella mastersstudenterna ger omdömen om de lärosäten där 

de studerar. Undersökningen hade besvarats av 138 000 studenter vid 203 lärosäten i hela 

världen. 

 

UB blev både stolta och glada över resultatet. Linköpings universitetsbibliotek har enligt stu-

denterna det bästa online-biblioteket av de 203 lärosätena i undersökningen. Omdömena om 

det fysiska biblioteket gav oss en sjunde plats globalt och bäst bland de svenska biblioteken.  

 

Hur förklarar vi den framgången? Är det rena rama sanningen eller ligger det något annat ba-

om? En rimlig förklaring handlar om hur mastersstudenterna tas emot av och på biblioteket 

när de börjar sina studier vid LiU. Biblioteket medverkar i studenternas introduktionskurser 

och visar vilka resurser som finns tillgängliga och hur de används. Studenterna blir biblioteks-

användare från dag ett. En annan faktor av betydelse är den öppenhet och lättillgänglighet 

som karaktäriserar svenska bibliotek i allmänhet jämfört med bibliotek i många andra länder. 

Studenterna möter bibliotek med jämförelsevis få restriktioner vad gäller tillgång till resurser 

och boklån. Men det kan ju också vara så att vi helt enkelt är bäst!  
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Det användarstyrda förvärvet 

 

UB ska utveckla det användarstyrda förvärvet 

 

Att bibliotekets användare ska ha möjlighet att påverka vad biblioteket köper in är en utveck-

ling i ständig förbättring. Förutom att UB alltid, i möjligaste mån, har tillgodosett önskemål så 

tillämpar vi sedan en tid tillbaka ett direkt användarstyrt förvärv genom att köpa in nyare ma-

terial som beställs som fjärrlån. Detta gäller litteratur som uppfyller de kvalitetskrav bibliote-

ket ställer och att boken kan levereras inom rimlig tid. På ett av våra bibliotek, TekNat-biblio-

teket, så pågår också ett försök att ha ett helt användarstyrt förvärv för att på så sätt frigöra re-

surser från bokinköp till tidskriftsabonnemang där behoven bedöms som stora. 

 

Under 2011 ökade användningen av e-böcker bland annat på grund av tillgången till bättre 

läs- och surfplattor. Detta gjorde att problemen med utlån och förvärv av e-böcker synliggjor-

des. På folkbiblioteken har man en utlåningsmodell som innebär att varje lån av en e-bok kos-

tar för det utlånande biblioteket, vilket gör att betalningsmodellen lätt blir ohållbar. 

 

På nationell (och internationell) nivå diskuteras Patron Driven Acquisition (PDA) av e- 

böcker. Ett sådant användarstyrt förvärv innebär till exempel att biblioteket med tillgång till 

en stor e-boksamling kan skapa en användarprofil och när en e-bok varit utlånad flera gånger 

så kan biblioteket välja att köpa den. Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Malmö 

högskola och Södertörns högskolebibliotek driver för närvarande ett projekt, finansierat av 

Kungliga biblioteket, där man undersöker hur PDA fungerar som förvärvsmetod av e-böcker 

på universitets- och högskolebibliotek.  UB ser med stor förväntan fram emot slutrapporten 

som kommer i november för att själva kunna bedöma hur vi ska agera.   

”Flytande samlingar” 

 

UB ska införa ”flytande samlingar” så att boksamlingarna utnyttjas effektivare 

 

Under 2011 har det varit en fortsatt utveckling av ”flytande samlingar”.  Ett projekt där Lin-

köpings UB är pionjär.  Flytande samlingar innebär att man i biblioteksorganisationer, som 

har flera bibliotek, låter boksamlingen ”flyta” och böckerna placeras på det bibliotek där de 

efterfrågas. Uppgifter om bokens uppställning, och vilket bibliotek den hör hemma på, ändras 

automatiskt i bibliotekssystemet när den återlämnas. Det här är en effektivare hantering av 

böckerna och de hamnar där de verkligen behövs. På sikt blir också förvärvet av litteratur ef-

fektivare när UB:s böcker betraktas som en boksamling i stället för flera enskilda bibliotek 

med separata samlingar. Detta medför en mer ekonomisk användning av bibliotekets resurser 

och minskar onödiga transporter. Alla böcker i den ”nya boksamlingen” som är DDK-klas-

sade tillhör den flytande samlingen och på sikt kommer det innebära att alla böcker (utom re-

ferensböcker och specialsamlingar) flyter. 

Nytt klassifikations- och hylluppställningssystem 

I januari 2011 sjösattes det under föregående år noggrant planerade och förankrade projektet 

att byta klassifikations- och hylluppställningssystem från det svenska alfabetiska SAB till det 

internationella numeriska Dewey-systemet (Dewey Decimal Classification), på svenska kallat 

DDK. Vid årets slut är ca 10% av UB:s böcker (knappt 60.000 volymer) uppställda enligt 

DDK. 
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Arbetet bedrivs på flera fronter med målet att omklassificera och ställa upp de mest använda 

böckerna enligt DDK. Alla nya böcker klassificeras och ställs upp enligt DDK. Under året har 

två projektanställda bibliotekarier deltagit i arbetet med att göra om böcker som återlämnats. 

All kurslitteratur, både kursreferensböcker och böcker för hemlån, har under året gjorts om till 

DDK. I samband med det har kursreferensböckerna på HumSam-biblioteket placerats bakom 

disk och lånas ut på dagslån inom biblioteket, en förändring som både studenter och personal 

är nöjda med. Övriga referensböcker har successivt gjorts om och flyttats till DDK-samlingen. 

Här återstår en del arbete som blir klart under 2012. Totalt är knappt 20 personer på deltid in-

volverade i klassificerings- och katalogiseringsarbetet. Arbetet följs kontinuerligt upp via 

veckovisa statistikuttag, som visar att arbetstakten är hög. Under arbetets gång så tas tillfället i 

akt att förnya bokbeståndet, gamla ofräscha böcker lagas eller gallras. Nya upplagor köps in 

och arbetsrutiner ses över. Detta arbete involverar en stor del av bibliotekspersonalen. 

 

 

 
En av bibliotekets arbetsgrupper: Deweygruppen planerar. 

 

Successivt har stora omflyttningar gjorts i biblioteken, framförallt under sommaren då ett 10-

tal ungdomar tätpackade de SAB-uppställda samlingarna. Därefter har arbete lagts ner på 

mindre omflyttningar och på att göra nya hyllkants- och hyllgavelskyltar. De DDK-uppställda 

böckerna står närmast entréerna och diskarna i biblioteken. De SAB-uppställda samlingarna 

står längre in i biblioteken. Under ett antal övergångsår så innebär det att ämnen är uppsplitt-

rade på båda samlingarna. Orienteringen i samlingarna underlättas av att det numera finns län-

kar från posterna i bibliotekskatalogen till kartor över uppställningen i biblioteken. De reak-

tioner som kommit från biblioteksanvändarna är till största delen positiva. 

Om TekNatbibliotekets omvandling 

När studenterna fick sitt efterlängtade kök i B-huset förlorade ISY det rum för större möten 

som Glashuset tidigare hade varit. För att fylla ISY:s behov av mötesrum beslöt man att om-

disponera ytorna i B-huset och därmed krympa bibliotekets yta med c:a 20 %. Som en följd  

av detta har TekNat-biblioteket helt förändrats. Antalet bokhyllor har minskats med ungefär 

en fjärdedel, och befintliga hyllor har komprimerats utöver det vanliga. Hur många gånger 

varje bok flyttats för att nå sin slutliga placering går nästan inte att säga. Många rockader blev 

det under ombyggnationens olika faser. Biblioteket var hela tiden öppet samtidigt som bygg-
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nadsarbetet pågick bakom en tunn plastväv. Tålmodiga studenter stannade kvar på läsplatser-

na i biblioteket trots allt. Nästan alla tidskrifter har nu flyttats till Bokladan, vilket lät sig gö-

ras tack vare tillgången till de elektroniska tidskrifterna. Nya mindre tjänsterum har skapats, 

och man har radikalt minskat ytor för bibliotekets gemensamma arbetsplatser. Antalet läsplat-

ser har däremot snarast ökats i det nya biblioteket. Entrén mot korridoren ingång 25 har åter-

igen öppnats och det som möter besökaren är fortfarande ett trevligt, öppet och ljust bibliotek 

om än i mindre format.   

 

     
TekNat-biblioteket. Under pågående ombyggnation TekNat-biblioteket.Återtåget har börjat.  

 

Tillgänglighet i bibliotekslokalerna 

 

UB:s fysiska lärmiljö skall vara välkomnande och ändamålsenlig, också för användare med 

olika typer av funktionsnedsättningar.  

 

Tysta zoner 

Nöjd Student Index 2010 visade bland annat att studenterna ville ha en bättre ljudmiljö på 

CNB och HumSam-biblioteket. De efterfrågade tysta zoner i biblioteket. Detta har UB jobbat 

med under det gångna året på båda biblioteken. Viss ommöblering har gjorts och under hösten 

skyltades det på båda biblioteken för att visa var den tysta zonen börjar. Vi har märkt att ytan 

används flitigt på båda biblioteken, och vi kan också märka att ljudnivån har sänkts.  

 

Förutom en tystare och lugnare studiemiljö i biblioteket fanns önskemål om att kunna låna re-

ferenslitteratur till angränsande grupparbetsutrymmen utanför biblioteket (CNB). Från och 

med höstterminen 2011 kan man nu låna kursreferens över dagen, för att sitta och arbeta utan-

för bibliotekets lokaler.  

Studenter med läshinder 

Studenter med läshinder har sedan hösten 2009 möjlighet att själva ladda ner talböcker från 

Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) digitala bibliotek. Under 2011 har UB noterat en 

stor ökning av låntagare som UB registrerat för egen nedladdning.  Detta ställer krav på vårt 

tekniska kunnande då TPB lagt ansvaret för support på biblioteken. I årsstatistiken som förs 

av TPB kan man se en stadig ökning av antalet nedladdningar gjorda av LiUs studenter. Un-

der året som gått har UB producerat ett stort antal lokala inläsningar av enstaka bokkapitel, ar-

tiklar och kompendier. UB har fortsatt arbetet med distribution av litteratur på CD-skiva till 

studenter som av olika anledningar väljer att inte ladda ner talböcker själva. 



 

 Verksamhetsberättelse 2011 
11(27) 

 

Linköpings universitet 

Universitetsbiblioteket 

 

 

UB ska erbjuda bästa möjliga tillgänglighet, på campus såväl som digitalt 

 

Mobila gränssnitt 

De mobila gränssnitt som först lanserades under 2010 har under 2011 förfinats och vidareut-

vecklats. Den riktiga nyheten på det mobila området är att UB nu börjat förse alla nya böcker 

med QR-koder. Dessa ger UBs användare en enkel ingång till både den mobila webben och 

till katalogen. Den som använder bibliotekets mobila gränssnitt kan nu också med hjälp av sin 

smartphone komma åt att både hantera sina lån och att hitta rätt bland hyllorna med hjälp av 

kartorna som finns via katalogen. 

 

 

En rad förbättringar har under året genomförts både i UBs ordinarie bibliotekskatalog och i 

det mobila gränssnittet. Bland annat har antalet omslagsbilder och tilläggstjänster i form av 

till exempel innehållsförteckningar utökats och en möjlighet att söka bara elektroniskt mate-

rial tillkommit. Ytterligare en nyhet är kartfunktionen som visar var i biblioteket boken finns. 

Något som har varit till stor hjälp i och med de stora omflyttningarna som har genomförts i 

biblioteken. 

 

Under året har det även lanserats en Android-app för bibliotekskatalogen, vilket innebär att 

UB nu kan erbjuda sina användare tre olika mobilanpassade gränssnitt, BookMyne-appen för 

respektive iPhone och Android samt ett plattformsneutralt i form av Bibliotekets tjänster via 

m.liu.se. 

Läs- och surfplattor 

I april 2011 köpte UB in läs- och surfplattor av fem olika modell. Plattorna har under året cir-

kulerat bland anställda för att fungera som kompetensutvecklande i ny teknik. Man ville också 

se hur dessa plattor fungerar tillsammans med våra prenumererade elektroniska resurser på 

biblioteket, e-böcker och elektroniska artiklar. Seminarier om läs- och surfplattor hölls för an-

ställda på alla bibliotek under försommaren. Plattorna fortsätter att cirkulera bland personalen 

för att så många som möjligt ska få lära sig om tekniken. UB fortsätter att bevaka området. 

Om problem med LiU-korten 

UB har under året haft stora bekymmer med LiU-korten. Tryckkvaliteten på LiU-kortens 

streckkoder försämrades redan under hösten 2010 och under 2011 blev situationen alltmer o-

hållbar vilket ledde till att UB tvingades ge upp försöken att läsa LiU-kortens streckkoder. 

LiU-kort med streckkoder utskrivna på några av kortstationerna lästes inte alls av UBs låneau-

tomater. UB justerade sina streckkodsläsare men det visade sig att risken för felläsning ökade 

och UB tvingades stänga av själservicelån helt i början av höstterminen 2011 vilket i sin tur 

ledde till stor belastning för personalen med manuell hantering och många boklyft. Campus 

Norrköpings bibliotek drabbades dock inte lika hårt av problemen som biblioteken i Linkö-
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ping. UB beslutade att inleda en upphandling av nya låneautomater som inte skulle läsa 

streckkoder utan kortens inbyggda radio-chip (Mifare) istället. 

 

    

  
Marie väljer böcker. Karin vårdar böcker, dvs fixar så de håller i biblioteket. 
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Mediamarknaden och vetenskaplig kommunikation 

Medias utveckling  

 

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

senaste 10 åren. 
 

Den stora förändring mot alltmer digitalt material framgår tydligt av diagrammet ovan. 2001 

var andelen elektroniskt material 14 % (e-tidskrifter) och 2011 är det 76% (e-tidskrifter och e-

böcker). Detta ställer som alla vet stora krav på UBs förmåga till anpassning till den nya digi-

tala miljön, samtidigt som det fysiska biblioteket inte minskar i motsvarande omfattning.   

 

År 2000 gjordes 617 000 boklån av fysiska böcker, och år 2011 var motsvarande siffra 

545 000. Det tryckta materialet tycks ännu så länge inte vara på väg att försvinna. Det digitala 

biblioteket ökar helt enkelt UBs totala omfång på ett sätt som är högst påtagligt och positivt 

för alla användare. 
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Vetenskaplig publicering  

Bibliometri 

 

UB ska tillhandahålla bibliometriska underlag utifrån universitetsledningens, 

institutionernas och forskargruppernas behov. 

 

Bibliometrigruppen har fortsatt att leverera bibliometriska analyser till alla nivåer inom LiU 

samt till LiO, och har klarat att göra detta trots den ökade arbetsbörda det inneburit i och med 

att detta har blivit en så efterfrågad tjänst. Till exempel genomfördes under 2011 analyser, in-

klusive institutionsanalyser, åt IMH, IDA och MAI på avdelningsnivå. Analyser genomfördes 

också på forskargruppar och för forskare på individnivå. Vidare deltog bibliometrigruppen i 

FAS studie av Institutet för handikappvetenskap, ett projekt lett av Jerker Rönnberg. Utan 

samband med detta projekt, tillhandahöll också gruppen råd till FAS rörande frågor om open 

access-krav för publikationer finansierade av FAS. 

 

UB ska vara ett stöd för institutioner och forskare i frågor som rör bibliometri och 

publiceringsstrategier. 

 

Ett stort antal seminarier fullföljdes inom bibliometri och publiceringsstrategi, skräddarsydda 

för varje enhet i fråga som CMIV, Forum Scientium, Remeso, praktiskt taget alla forskargrup-

per inom och avdelningar på IMH, MAI, IDA samt nya forskarassistenter för att nämna några 

exempel. Utöver dessa deltog också bibliometrigruppen i forskarkurser på IFM och HU.  

 

Under det gångna året var bibliometrigruppen också aktiv internationellt och höll en två da-

gars workshop i Riga för representanter från Estland, Lettland och Litauen. Vidare deltog 

gruppen i Research Evaluation Day arrangerad av Helsingfors universitet samt stod som värd 

för besökare från Riga Tekniska universitet, Aalto universitet, Örebro universitet samt Linné-

universitetet. 

LiU E-Press och stödfunktioner för forskare och studenter 

 

UB ska vara en kanal för exponering av universitetets forskning. 

 

Via LiU E-Press kan forskare på LiU göra sina arbeten fritt tillgängliga via Internet. 2011 var 

ett banbrytande år för elektronisk publicering med mer än 900 elektroniskt publicerad student-

arbeten (en ökning med 20 % i relation till föregående år), 790 parallellpublicerade forsk-

ningsartiklar (de flesta i Sverige) samt 120 doktorsavhandlingar. 

 

Med LiU:s kommunikationsavdelning har ett tätare samarbete etablerats. Ett särskilt gräns-

snitt har skapats som gör att avdelningen snabbt kan se nya publikationer och artiklar som är 

högt citerade samt topprankade tidskrifter. Dessutom ingår numera en ledamot från kommu-

nikationsavdelningen i LiU E-Press styrgrupp.  
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UB ska genom avdelningen PI och LiU E-Press bidra till att forskningen vid LiU görs 

synlig för omvärlden. 

 

Publikationsportfolio är en ny tjänst som tillåter större forskargrupper att samla sina publika-

tioner och göra dem mera åtkomliga. Fokus för det senare har lagts på publicering av fulltex-

ter. 

 

Totalt sett har 1 200 000 pdf-filer laddats ned från DIVA under 2011. Det är 25 % högre än 

något annat universitet inom DiVA-gruppen. 
 

UB ska vara ett stöd för studenter och lärare i frågor som rör plagiering och copyright 

 

Bibliotekets Plagieringsgrupp inrättades i början av 2011 och blev snabbt aktiv i utvecklingen 

av informationsmaterial, till exempel ett antal webbsidor, broschyrer, undervisningsmaterial. 

Gruppen höll seminarier för studenter, forskare och lärare och gav i flera fall råd till LiU-

forskare som upptäckte att deras arbeten missbrukades internationellt. 

 

Integrering i kärnverksamheten 

Kontaktbibliotekarier 

 

UB ska bidra till höjd kvalitet i LiU:s verksamhet med hjälp av kontaktbibliotekarier. 

 

Under det gångna året har kontaktbibliotekarierna fortsatt att utveckla integreringen med 

kurser och program bland annat genom att delta i avdelningsmöten, bedriva undervisning och 

ta kontakter med program, avdelningar och institutioner på olika sätt. Ett konkret exempel på 

en utveckling av integreringen under året är att Arbetsterapeutprogrammet från och med höst-

terminen 2011 examinerar studenterna i informationssökning. Kontaktbibliotekarien är delak-

tig i själva examinationen.    

Undervisning för informationskompetens 

 

UB :s undervisning i informationssökning ska ske i samverkan med kursgivande lärare. 
 

UB utgör en del av studenternas lärmiljö vid LiU. Idag bedrivs kurser i informationssökning/ 

informationskompetens inom de flesta ämnesområden på alla nivåer. Det kan vara alltifrån 

besök i lärosal inom schemalagd kurs med en kort genomgång av bibliotekets resurser till un-

dervisning inför poänggivande uppgifter inom informationssökning. Men det är ännu inte alla 

studenter som omfattas av denna undervisning. UB vill på ett mer strukturerat sätt integrera 

informationskompetens i undervisningen vid alla fakulteter för att uppfylla ett av högskolela-

gens mål; informationskompetenta studenter. Därför har UB en önskan om fortsatt samarbete 

med lärarna kring utformning av kursbeskrivningar och förväntade lärandemål på såväl 

grund- som avancerad nivå. Undervisningsomfånget i dagsläget, det vill säga antalet timmar 

och antalet studenter per år, håller sig på samma nivå som tidigare. Det som ändrats och ut-

vecklats är innehållet i undervisningen. Det är betydligt mer planering och samarbete mellan 

bibliotekarierna och kursgivande lärare än tidigare. 
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UB ska medverka till att studenterna blir medvetna, kritiskt granskande 

informationsanvändare. 

 

Under studietiden förutsätts studenten klara av att arbeta självständigt vilket kräver goda kun-

skaper i informationssökning. Dagens studenter måste därför vara skickliga i att hantera olika 

sökverktyg men även nå en insikt om själva sökprocessen och vad denna tillför. För studenten 

innebär detta att man bör kunna söka information på ett effektivt sätt, att man kan värdera och 

välja informationskällor utifrån ett kritiskt förhållningssätt och samtidigt kunna använda er-

hållen information på ett korrekt och etiskt sätt. Att söka och hantera information är också en 

viktig del av lärprocessen och undervisning kring detta kan bidra till att höja kvaliteten på stu-

denternas arbeten, och även bidra till en utveckling av det kritiska tänkandet och samtidigt ge 

en god beredskap för fortsatt kunskapsinhämtning i arbetslivet. 

 

Att tillägna sig förmågan att söka sig fram till relevant information kan också tillskrivas en av 

hörnpelarna i det livslånga lärandet. Ett viktigt mål för högre studier måste vara att förbereda 

studenterna för detta. I yrkeslivet ställs krav på problemlösningsförmåga och man förväntas ta 

ansvar för sitt eget lärande. Informationskompetens är inte enbart en förutsättning för att kun-

na tillgodogöra sig akademiska studier utan också en förmåga som senare ska motsvara ar-

betslivets krav. Informationskompetens kan därmed bidra till ökad anställningsbarhet.  

 

 

 
Undervisning pågår, i TekNat-bibliotekets undervisningsrum.  
 

Bibliotekets undervisande personal bidrar alltmer till studentaktivt lärande genom att i allt 

högre grad vara involverad i de pedagogiska processerna. Ju mer integrerad undervisningen i 

informationssökning är i kurserna desto mer utvecklas förmågan hos studenterna att söka och 

värdera information och att självständigt lösa problem. Ett övergripande mål för bibliotekets 
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undervisning är att den blir satt i en kontext därför att undervisning i informationssökning blir 

bara verkningsfull om den sker i ett sammanhang, som är naturligt kopplad till de pågående 

ämnesstudierna. Ett gränsöverskridande samarbete med studenternas lärande i fokus, där de 

olika yrkesgruppernas kompetenser utnyttjas, kan skapa något nytt i undervisningen i infor-

mationssökning. 

 

UB:s undervisare ska följa den pedagogiska utvecklingen inom LiU. 

 

UB ska samverka med CUL i den kursverksamhet, där UB:s kompetens är relevant.  

 

Biblioteket arbetar kontinuerligt med pedagogisk utveckling när det gäller undervisning i in-

formationskompetens och även med det fortsatta arbetet att positionera UB som en viktig pe-

dagogisk resurs inom utbildning och lärande bland annat genom deltagande i CUL:s stegkur-

ser LUK och DUO, både som kursdeltagare liksom undervisare. Genom åren har 16 kontakt-

bibliotekarier genomgått LUK-kursen varav en person under 2011. Den pedagogiska utveck-

lingen inom LiU följs av UBs pedagogiska samordningsgrupp (UPP) som även omvärldsbe-

vakar det pedagogiska området i vid bemärkelse. UPP-gruppen arbetar med utveckling både 

externt, via kontakter utanför LiU, och internt, med samordning och utveckling för undervi-

sande personal inom UB.  

 

 
Boka en bibliotekarie. En student har bokat Solveig. 
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Samverkansuppgiften 

Lokal och regional samverkan 

Universitetsbiblioteket samarbetar med stadsbiblioteken i Norrköping och Linköping i vissa 

frågor rörande samlingsuppbyggnad. En representant från UB är ledamot i styrelsen för Sam-

fundet 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. Under 

2011 utsåg UB Maria Svenningson att vara särskild kontaktperson mellan UB och 

stadsbiblioteket, och på motsvarande sätt håller Anneli Friberg kontakten med Norrköpings 

stadsbibliotek. 

 

Under våren 2011 samarbetade samtliga bibliotek i Östergötland kring en ansökan om kompe-

tensutvecklingsmedel från Europeiska socialfonden. Projektet, Bibliotekspersonal i E-län 

samverkar för ökad kompetens (BESÖK), beviljades 5,6 miljoner för att identifiera och ge-

nomföra kompetensutvecklingsinsatser för samtlig personal inom biblioteken. Detta projekt 

kommer att avslutas i augusti 2013. 

 

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

Svensk förening för informationsspecialister. 

 

Kajsa Gustafsson Åman är adjungerad till CULs styrelse. CUL har bland annat som uppdrag 

att stödja pedagogisk och didaktisk kompetensutveckling genom kurser och workshops. 

 

Samarbetet med CETIS återupptogs under 2011. 

 

Under hösten 2011 har Kristin Krantz varit tjänstledig på halvtid för att leda utvecklingspro-

jektet ”Framtidens bibliotek” vid Linköpings Stadsbibliotek. Projektet som har drivits i Kul-

tur-och fritidsförvaltningens regi, syftar till att utveckla, förbättra och allmänt höja nivån på 

biblioteksverksamheten vid Stadsbiblioteket. En av bieffekterna av detta arbete är att vi på ett 

naturligt sätt får flera kontaktytor mellan Linköpings stadsbiblioteket och UB där framtida 

samverkan kan växa.   

Nationell och internationell samverkan  

Medicinsk konferens för bibliotekarier 

Den medicinska konferensen för bibliotekarier har under flera år arrangerats av Karolinska 

institutets universitetsbibliotek med hjälp av så kallat ansvarsbiblioteksmedel.  Då dessa me-

del upphörde för några år sedan beslöt den före detta samrådsgruppen inom medicin att bib-

lioteken vid de sex universitet som har medicinsk fakultet ska turas om att stå för arrangör-

skapet av konferensen. Projektbidrag får sökas av ansvarigt bibliotek/projektledare hos 

Kungliga biblioteket (KB).  

 

Ansvariga för 2011 års konferens var Hälsouniversitetets bibliotek och projektledare var av-

delningschef Eva Sofia Svensson. Konferensen var den 14:e i ordningen. Programkommittén 

bestod av en lokal grupp (bibliotekarier från UB samt sjukhusbiblioteken i Östergötland) samt 

föregående och nästkommande ansvariga arrangörer (Umeå UB och Lunds universitets biblio-
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tek). Vi tog hjälp av Svensk Biblioteksförening som ordnade med marknadsföring och anmäl-

ningar/faktureringar av deltagarna. Tack vare generöst bidrag från KB kunde vi bjuda in före-

läsare från både Australien och Storbritannien. Vi fick även bidrag från Hälsouniversitetet för 

att finansiera lokalkostnaden. 

 

Temat för konferensen var ”Att lära och att lära ut” och fokus var både på professionellt lä-

rande och undervisning i informationskompetens för studenter, forskare och hälso- och sjuk-

vårdspersonal. Programmet började vid lunch måndagen den 13:e juni och slutade vid 15-

tiden dagen därpå. En trevlig festmiddag hölls på kvällen i Läkaresällskapets festvåning. 

Konferensen lockade 115 deltagare och dagarna blev mycket uppskattade. 

 

Konferensen fyller en viktig funktion som kompetenshöjare och är ett sätt att bygga nätverk 

mellan bibliotekarier inom olika typer av medicinska bibliotek – universitets- och högskole-

bibliotek, landstingens sjukhusbibliotek samt myndighets- och företagsbibliotek. Genom att 

låta konferensen cirkulera i landet ökar dessutom möjligheterna för fler medicinska bibliote-

karier att kompetensutveckla sig genom själva anordnandet och planerandet av konferensen. 

Nästa konferens kommer att anordnas i Lund. 

Samarbetsprojekt kring informationsförsörjningens tekniska 
infrastruktur 

Under året har universitetsbiblioteket deltagit i flera samarbetsprojekt kring informationsför-

sörjningens tekniska infrastruktur. Universitetsbiblioteket har bland annat varit representerat i 

den arbetsgrupp, som tillsammans med Kungliga Biblioteket, har arbetat med uppföljningen 

av den nationella länkservern. Ett annat exempel är FRONT 2014 där 20 universitets- och 

högskolebibliotek samtidigt genomför en systemöversyn och samarbetar kring systemstrategi 

samt systemförvaltning. Syftet är att utbyta idéer och kunskap om bibliotekens systemland-

skap nu och i framtiden. Projektet påbörjades i december 2011 och kommer att pågå under ett 

år. 

 

Under året har UB ingått i ett samarbete med universitetsbiblioteken i Lund, Uppsala, Stock-

holm och Umeå med målsättningen att genomföra en gemensam upphandling av ett så kallat 

discoverysystem. Den upphandlingen kom sedermera att avbrytas och UB har istället valt att 

gå vidare i ett samarbetsprojekt med endast Stockholms universitetsbibliotek. Detta samarbete 

kommer att fortsätta under 2012 då en gemensam upphandling av ett tidsmässigt längre avtal 

angående discoverysystem kommer att genomföras. 

 

Universitetsbiblioteken har tillsammans tecknat ettårsavtal med EBSCO angående EDS, 

EBSCO Discovery System, och kommer att samarbeta kring teknik och utveckling av använ-

dargränssnitt. EDS kommer under 2012 att utgöra grunden för vårt discoverysystem även kal-

lat Search@LiUB.  Implementeringen av Search@LiUB innebär att UB för första gången er-

bjuder användarna en gemensam sökingång till alla bibliotekets resurser, oavsett format och 

förvärvsätt. I och med detta blir det möjligt att söka efter böcker och tidskriftsartiklar på sam-

ma ställe via ett gränssnitt och få resultatet i en gemensam träfflista med möjlighet att begrän-

sa eller utvidga sökningen. 
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Ledning, finansiering och styrning av resurser  

Styrelsen  

 

UB skall ledas av en biblioteksextern styrelse med akademisk tyngd 

 

Under 2011 har ordförandeposten växlat mellan Karin Fälth-Magnusson och Ulf Nilsson. 

Under perioden mars – juni 2011 satt Ulf Nilsson som ordförande då Karin Fälth-Magnusson 

vikarierade som t f rektor för LiU. Från och med augusti 2011 var återigen Karin ordförande.  

 

Ledamöter: Karin Fälth-Magnusson (ordförande jan-febr 2011 samt augusti – dec 2011), Ulf 

Nilsson (Tekniska högskolan, vice ordförande jan-febr 2011 samt ordförande mars – juni 

2011), 

Lars Eldén (Tekniska Högskolan, LiTH, ht 2011) Thomas Östholm (Utbildningsvetenskap, 

UV), Birgitta Schmekel (Hälsouniversitetet, HU), Helena Klöfver (Filosofisk fakultet, FF), 

Riccardo Barchiesi/ Annie Svensson/ Susanna Hilton Sand (Consensus), Marcus Brorson/ 

Björn Widén (StuFF), Matilda Svedlund/Marcus Ericsson (LinTek). 

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

(OFR/S). 

Övriga: Marianne Hällgren/Margaretha Grahn (adjungerad), Rut Jonsson (sekreterare). 

 

Styrelsen höll 5 möten under 2011. Se  

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

LiU E-Press styrgrupp/Advisory Board  

LiU E-Press’ styrgrupp ändrades en del under 2011. Axel Tiderman övertog Liselotte 

Thornells position och i slutet av året blev Björn Gerdle HUs representant. Gruppen fick ock-

så representation från LiUs Kommunikationsavdelning, Monica Westman.  Henrik Eriksson 

fortsätter för UV, Peter Aronsson för FF och Reiner Lenz för LiTH. David Lawrence och 

Margaretha Grahn är utsedda att delta vid styrgruppens möten som hålls fyra gånger per år. 

  

Advisory Board, den externa rådgivande gruppen till förlaget, hade ett gemensamt möte med 

styrgruppen under januari 2011. 

Ekonomi  

 

UB:s verksamhet skall finansieras av LiU centralt 

UB:s verksamhet skall vara kostnadseffektiv 

 

UB:s omslutning år 2011 är 107 miljoner och resultatet är +3 799 tkr och består både av öka-

de intäkter och minskade kostnader. 

 

24% av UB:s budget, nästan 27 miljoner, avser inköp av media i tryckt och elektronisk form 

och merparten köps i utländsk valuta. Kurserna har varit förmånliga de senaste åren. En jäm-

förelse mellan månadsgenomsnitt januari 2011 resp 2010 visar på följande: Euro 8,92 (10,19), 

USD 6,68 (7,14) och GBP 10,53 (11.56). En stor del av mediainköpen sker genom konsortie-

upphandlingar som Kungliga biblioteket (KB) gör och som faktureras till en beräknad kurs. 

http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv
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Under 2011 fick UB valutakompensation från KB både för 2010 och 2011, totalt närmare 1,3 

miljoner.  

 

Ytterligare intäkter som inte var kända i budget är donation för uppbyggnad av Byggmästare 

John Mattsons bibliotek på Lidingö, 530 tkr som ska täcka avskrivningar under en 10-årspe-

riod, högre fjärrlånekompensation än beräknat, bidrag för en nyanställd samt de medel för 

akademisk återhämtning, 350 tkr, som ÖB hade med sig.  

 

En vakant anställning samt sjukskrivningar och tjänstledigheter har gjort att personalkostna-

den inte ökat så mycket utan ligger under budget. Två personer har varit anställda för att un-

der 2011 påskynda övergången till nytt klassifikationssystem (DDK) och göra om ca 50 000 

volymer referensböcker, kursreferensböcker och tillhörande utlåningsexemplar. Bibliotekets 

samlingar uppgår till ca 720 000 volymer så arbetet behöver fortsätta många år framöver. 

 

Som framgår av bilaga A blir UB:s omslutning i förhållande till LiU:s totala allt mindre och 

är nu nere i 3,4% jämfört med 3,9% år 2000.  

 

 
Ottilia i inläsningsstudion. Studenter med läshinder kan få böcker att lyssna på. 
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Personal, arbetsmiljö och kompetensutveckling  

Personal 

UB skall vid nyrekrytering och kompetensutveckling satsa på att upprätthålla god yrkes- 

och ämneskompetens för att flexibelt svara mot universitetets och användarnas behov 

 

Antalet anställda vid UB var vid årets slut 93 personer. Dessutom har vi haft ett antal tidsbe-

gränsade anställningar som bland annat har arbetat med att katalogisera i Deweyprojektet. 

Medelåldern var 52 år och knappt 1/3 av de anställda var män.  

 

Under 2011 har vi rekryterat en ny överbibliotekarie och tre nya avdelningschefer. 

Anledningen till detta är pensionsavgångar respektive omplacering. Dessutom gick två 

bibliotekarier i pension, en medarbetare har avlidit och sammanlagt sju personer har haft 

delpension varierande mellan 30 – 50%. Under året har 6 externt rekryterade personer 

tillsvidareanställts. 

Arbetsmiljö och miljö 

Arbetsmiljöarbetet pågår ständigt och under 2011 har vi satsat lite extra på ergonomi genom 

ergonomiföreläsning och ergonomigenomgångar av arbetsplatser. Ett arbete som fortsätter 

under det kommande året. Dessutom har alla som vill fått ett pausprogram installerat i sin 

dator. 

 

Från och med 2011 arbetar vi strukturerat med brandskyddsgenomgångar två gånger per år på 

samtliga bibliotek.  

 

Sjukfrånvaron har minskat från 3,8 % till 2,8 %. 

 

Miljöarbetet har under året fokuserats på att påbörja arbetet med att ta fram ett 

”Miljöledningssystem” utifrån den standard som nu förskrivs för statliga myndigheter  (ISO 

14001). Arbetet syftar till en miljöcertifiering av LiUB. I samband med detta arbete har en 

student från LiU:s miljövetarprogram genomfört sin praktik på LiUB och arbetat fram 

värdefullt material. 

 

UB har genom LiU E-Press bidragit med publiceringsdata till LiU:s deltagande i ett 

internationellt rankingsystem inom miljöområdet. 

Kompetensutveckling 

 

UB skall vara en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till professionell utveckling. 

 

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

och i projektledningsgruppen. 

Bemötandefrågor 

Under 2011 har biblioteket satsat på bemötandefrågor som en kompetens- och kvalitetshöjan-

de åtgärd. I grupper om upp till tio personer har snart sagt all bibliotekspersonal samlats och 

under en halvdag samtalat om bemötande i olika former. Teman i samtalen var till exempel 

professionalitet, respekt, skillnaden privat/personlig, kundens förväntningar. Samtalen syftade 

främst till att fästa deltagarnas uppmärksamhet vid dessa frågor, men gav också praktiska tips 

för rak och bra kommunikation. Ledare för samtalen har varit Jenny Betmark, Anna Bladh 

och Kristin Krantz, som deltog i den ”utbildning av handledare i kundanpassat och situations-

anpassat bemötande”, som genomfördes i Kungliga bibliotekets regi november 2010. 

 

Lånegruppens studieresa till Nederländerna. 
Under två dagar i maj gjorde 5 personer ur Lånegruppen en studieresa till Nederländerna för 

att studera hur moderna holländska bibliotek är utformade vad gäller publika ytor och kund-

mottagning. De fem bibliotek som besöktes var Koninklijke bibliotheek i Haag, TUDelft 

Library, DOK Library Concept Center, (folkbiblioteket i Delft, som ibland benämns som 

världens modernaste bibliotek), Amsterdam Openbare bibliotheek och Science Library vid 

Amsterdams universitet. Lånegruppen vid UB består av personal med särskilt ansvar för lån 

och fjärrlån. 

Övrig kompetensutveckling 

Vid UB 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. 

Exempel på kompetensutveckling är projektledning, bibliometri, Dewey, juridik kring e-lä-

rande, elektronisk publicering, ranking, plagiering, statistik, Refworks, offentlighet och sekre-

tess. 

 

Anneli Friberg deltog i LiU:s chefsutbildning och några medarbetare deltog i Nyfiken på le-

darskap.  
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Bilaga A Statistik  
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Kostnadsfördelning 2011 
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Ekonomisk redovisning  

    
     Verksamhetsuppföljning 2000 2010 2011 

 Omslutning LiU      2 072 235             3 024 586          3 180 529     

 Omslutning LiUB  81 711 (3,9%)   105 349 (3,5%)  107 048 (3,4%) 

 Årsarbetare LiU             3 016                   3 469                 3 579     

 Årsarbetare LiUB                 95                        83                     89     

 Studenter           20 778                 27 607               27 287     

 Forskarstuderande             1 379                   1 288                 1 339     

 Mediakostnader           18 364                 26 430               26 748     

 Boklån tryckta böcker          617 073                545 240             514 259     

 Nedladdade e-böcker 1)              300 837             373 376     

 Nedladdade tidskriftsartiklar i e-form 2) 

 

           882 774          1 016 741     

 Fjärrinlån inkl kopior           24 137                   7 789                 6 437     

 Fjärrutlån inkl kopior            26 972                 26 725               23 507     

 Antal böcker          625 700                720 568             722 968     

 Antal e-böcker 

 

            84 946             102 288     

 Antal tryckta tidskrifter             4 750                   2 400                 2 020     

 Antal e-tidskrifter             5 000                 14 500               14 333     

 Antal databaser                    109                   130     

 Besökare per dag samtliga bibliotek 

 

              3 834                 4 281     

 Sittplatser publika utrymmen             1 200                   1 024                 1 024     

 Öppettider per vecka (timmar)               68,5                     69,0                   69,0     

 Undervisningstimmar                 2 145                 1 991     

 Antal deltagare i undervisning 

 

              8 945               10 924     

 Boklån tryckta böcker per årsarbetare LiUB             6 496                   6 569                 5 778     

 Lån o/e artikel per student eller anställd                 26                        56                     62     

 Mediainköp per student eller anställd (SEK)               772                      850                   867     

 Bokinköp vid UB jfrt med LiU totalt 3) 44,7% 51,2% 47,2% 

 Pren (exkl e-paket) vid UB jfrt med LiU totalt 88,5% 57,0% 59,5% 

 

     1) OBS! Redovisningen varierar beroende på leverantör. Fr o m år 2009 har antalet sidor har dividerats med 10. 

2) Eftersom en leverantör inte kan redovisa tillförlitlig statistik är även tidigare år omräknade och drygt  

100 000 nedladdningar borttagna per år 

3) Avser tryckta böcker  
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Bilaga B Samverkan i internationella och nationella biblioteksnätverk  
2011 

 

Redaktionsmedlemmar 

° Agneta Lantz hade under 2011 uppdrag som granskare (reviewer) i tidskriften Journal of 

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

° Margaretha Grahn satt under 2011 i International Editorial Board för International Refereed 

Journal Problems in Music Pedagogy. 

° Christina Brage medlem I the International Advisory Board, ICERI (International Conferen-

ce of Education, Research and Innovation) 

 

Publikationer 
° Brage, C. & E.S. Svensson (2011), Making a Difference? Assessment of Information 

Literacy at Linköping University Library, Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 

9:2, pp. 46-50 

° Brage, Christina & Eva Sofia Svensson (2011), Teachers and librarians working together 

towards information literate students. A mission impossible (or possible)?, Proceedings of the 

5
th

 International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2011), 

July 19
th

 –July 22
nd

 Orlando, Florida, pp. 94-99, Orlando: International Institute of and Infor-

matics Systemics 

 

Presentationer vid nationella och internationella konferenser 

° Christina Brage och Eva Sofia Svensson presenterade: Collaborative assessment of informa-

tion literacy education at Linköping University Library, INTED2011, Valencia Spanien 

° Marie-Louise Axelsson, Christina Brage, Kajsa Gustafsson Åman , Eva Sofia Svensson och 

Joakim Westerlund presenterade: What are they really doing in the library? Using an ethno-

graphic approach to measure patrons activities. QQML = 3rd Qualitative and Quantitative 

Methods in Libraries International Conference. Athens May 24-27 2011 

° Christina Brage & Eva Sofia Svensson presenterade: Assessment of information literacy 

education in collaboration. QQML = 3rd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 

International Conference. Athens May 24-27 2011 

° Brage, Christina & Eva Sofia Svensson presenterade: Teachers and librarians working 

together towards information literate students. A mission impossible (or possible)?, 

Proceedings of the 5
th

 International Multi-Conference on Society, Cybernetics and 

Informatics (IMSCI 2011), July 19
th

 –July 22
nd

 Orlando, Florida, pp. 94-99, Orlando: 

International Institute of Informatics and Systemics 

° Anders Fåk presenterade: Creative uses of web-services – for mobile platforms and future 

libraries vid SirsiDynix European User Group Conference juni 2011 i Birmingham UK. 

° Kajsa Gustafsson Åman talade på CUL:s utvecklingskonferens mars 2011 

° Christina Brage presenterade en observationsstudie: Vad gör våra användare på LiUB? 

Årsmöte/temadag Svensk biblioteksförening, Linköping 

° Bibliometrigruppen höll en tvådagars workshop i Riga, Lettland 

° Bibliometrigruppen deltog i Research Evaluation Day, arrangerad av Helsingfors 

Universitet 

° Charlotte Kroon deltog i Online Conference 2011, London 

 

 

http://www.journaleic.com/
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Representation 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: Marianne Hällgren 

LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche  

 

Representation i nationella organisationer 
Under Kungl. Biblioteket: 

Arbetsgruppen för pliktleveransfrågor: Ann Dagnell 

Arbetsgruppen för webbplatsen Vårdverktyget.se: Jenny Betmark  

Expertgruppen för kompetensfrågor: Helena Wedborn 

SAMSA, Sammanslutning av Metalib/SFX-användare: Eva Sejmyr 

Styrgrupp för Dewey-projektet: Eva-Lisa Holm Granath 

SwePub: Johan Toll 

SwePub MODS: Johan Toll 

Styrgruppen för Medieserverprojektet: Liselotte Thornell 

Arbetsgruppen för information och rådgivning inom programmet OpenAccess.se: David 

Lawrence 

SUHF Forum för bibliotekschefer: Marianne Hällgren (vt-11), Margaretha Grahn (ht-11) 

SUHF:s arbetsgrupper:  

Bibliometri: Marianne Hällgren (vt-11) 

 

DIVA:s expertgrupp: Peter Berkesand, suppl. Johan Toll 

Nätverket för administrativa chefer: Rut Jonsson, Anette Larsson 

Nätverket för EDC-bibliotekarier: Anna Bladh 

Nätverket för ekonomi: Per Eriksson 

Nätverket för juridik: Anna Bladh 

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 

EU-nätverk för Östergötland: Anna Bladh 

Länsbibliotek Östergötlands strategiska grupp: Marianne Hällgren, Helena Wedborn 

Länsbibliotekets arbetsgrupp Fjärrlån och medieförsörjning: Lars Griberg 

Länsbibliotekets arbetsgrupp för gemensamt biblioteksdatasystem i Östergötland: Anders Fåk 

Stiftbibliotekets vänner: Ing-Marie Malmberg 

Svensk biblioteksförenings regionför. f. Östergötland och Jönköping: Jenny Betmark, ordf, 

Anneli Friberg, kassör 

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

Åman, ordf, Bo Jernberg och Kristin Krantz. 

 


