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1. Inledning 
 

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. 

 

 

  
Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket 

 

 

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 68 tim/vecka (HUB), med reducerat 

öppethållande under sommar och jul. Bokladan håller öppet 2 tim, 3 dagar/vecka. Det digitala 

biblioteket är, för universitetets studenter och anställda, tillgängligt dygnet runt, året runt.  
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2. Nyheter år 2010 i sammandrag 
 

Goda utvärderingar för UB 

Tre olika enkäter/utvärderingar för studenter, doktorander och medarbetare (NSI, NDI och 

NMI) genomfördes lokalt på LiU rörande arbetsmiljö och studie/arbetsförhållanden. UB:s 

bibliotek och tjänster erhöll, i jämförelse med LiU totalt, påfallande goda vitsord. Ytterligare 

en stor enkät, bland internationella mastersstudenter (ISB), genomfördes vid LiU och ca 200 

andra universitet rörande studier och levnadsförhållanden. På frågor om ”physical library” 

och ”on-line library” rankades UB som nummer 7 respektive nummer 1. 

 

Mobila gränssnitt 

UB:s IT-avdelning skapade för m.liu.se ett gränssnitt dels för LiU E-Press dels för 

bibliotekskatalogen. Där går det att söka information, förnya lån och reservera böcker direkt i 

mobilen. UB är ett av de första biblioteken i Sverige med mobilgränssnitt som fungerar på de 

flesta plattformar. 

 

Nytt klassifikationssystem 

Ett omfattande projekt för byte av klassifikationssystem från det alfabetiska svenska SAB till 

det numeriska internationella Dewey-systemet, DDK, startade 2010 och kommer att pågå 

under många år.  

 

Flytande samlingar 

Flytande samling är ett nytt sätt att hantera boksamlingar vilket UB, som det första 

universitets-/högskolebiblioteket i Sverige, initierade under 2010. Det innebär att en bok inte 

tillhör ett bestämt bibliotek utan stannar kvar där den senast har återlämnats av en låntagare. 

Fördelarna med flytande samlingar är att hantering och transporter minimeras; böckerna 

flyttas mellan biblioteken endast när en användare önskar det.  

  

Ökat öppethållande 

På studenternas önskemål, uttryckt i NSI 2010, öppnar sedan höstterminens start även 

biblioteken på Campus Valla och i Norrköping redan kl 8.00.  

 

Fokus på användarstyrt förvärv 

Samlingsuppbyggnaden har under året mer konsekvent övergått till användarstyrt förvärv av 

böcker. Önskade böcker, utgivna de tre senaste åren, som tidigare skulle ha fjärrinlånats, 

ersätts av köp.  
 

Forskningsdata och annat arkivmaterial 

Publiceringens infrastruktur satte i samarbete med LiU:s arkivfunktion igång att bygga upp en 

ny kompetens inom arkivering av forskningsdata samt inom arkivmaterialhantering. Den 

senare uppgiften är föranledd av en stor donation innehållande arkivhandlingar. 
 

Ny strategisk plan 

Universitetsstyrelsen antog en ny strategisk plan den 19 oktober 2010 Strategisk plan för 

vetenskaplig informationsförsörjning 2011-2015 

  

http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen/diverse/1.226244/StrategiskplanLiUB2011-2015US.pdf
http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen/diverse/1.226244/StrategiskplanLiUB2011-2015US.pdf
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3. Det virtuella och det fysiska biblioteket 
 

UB skall sträva efter ökad tillgänglighet 

 

Tillgänglighet i bibliotekslokalerna 

Studenterna har i Nöjd Student Index 2010 (NSI) uttryckt starka önskemål om ökat 

öppethållande, framför allt om morgonen, vid biblioteken på Campus Valla och i Norrköping. 

UB reagerade direkt med att från höstterminens början hålla öppet ytterligare en timme, från 

klockan 8.00 på Teknisk-naturvetenskapliga, Humanistisk-samhällsvetenskapliga samt 

Campus Norrköpings bibliotek - något som sedan länge har gällt för Hälsouniversitetets 

bibliotek. 

 

Studenterna efterlyser även fler arbetsplatser i biblioteken, både för enskild läsning och för 

grupparbeten. På CNB, som nu färdigställts efter om- och tillbyggnationerna, har 

grupparbetsplatserna utökats och planering för tysta zoner påbörjats. Möbleringen av de stora 

ytorna i anslutning till biblioteksentrén har påbörjats och där kan många nya läsplatser 

erbjudas. Hälsouniversitets bibliotek har genom att ta bort ett antal bokhyllor utökat antalet 

datorarbetsplatser och grupprum, där det nya möblemanget delfinansierats av fakulteten. På 

HumSam-biblioteket har nya grupparbetsplatser iordningsställts och planering för tysta zoner 

påbörjats. I en undersökning om internationella mastersstudenters uppfattningar 

(Internationella Studentbarometern) rankas UB:s fysiska bibliotek som nummer 1 av 16 av 

svenska lärosäten och som nummer 7 bland ca 200 universitet.  

 

 
Nya datorarbetsplatser på Hälsouniversitetets bibliotek 
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Byggmästare John Mattsons bibliotek har RFID-anpassats med chip i alla böcker under året. 

Fortsatt uppbyggnad av samlingarna sker i samarbete mellan kontaktbibliotekarien och 

lärarna och alla studenter får undervisning i informationssökning. Då bibliotekslokalen redan 

är för liten har diskussioner påbörjats om utökning.  

 

Info-tv ─ ny informationskanal på UB 2010 

Efter en pilotfas på HumSam-biblioteket, har även HUB och CNB satsat på info-tv. En slinga 

med bilder visar kontinuerligt dels praktisk information om öppettider och undervisning, dels 

nyheter och tips om informationsresurser och nyttiga tjänster som ”Fråga biblioteket” eller 

”Boka en bibliotekarie”. Info-tv är en kanal för information och marknadsföring som, i tillägg 

till hemsidan, bidrar till att öka intresset för bibliotekets service.  

 

Tillgänglighet på webben 

Under året som gått har UB fortsatt det strategiska arbetet med att förbättra infrastrukturen för 

universitetets informationsförsörjning genom att skapa en mer lätthanterlig och tydlig webb, 

samt förenklad informationssökning. Således har det under hösten gjorts en större genomgång 

av bibliotekets webbplats. Innehållet har uppdaterats och omstrukturerats och antalet sidor har 

minskats.  

 

UB har inlett ett samarbete med universitetsbiblioteken i Lund, Uppsala, Stockholm och 

Umeå om en gemensam upphandling av ett så kallat discovery system. Målsättningen är att 

systemet ska finnas tillgängligt under höstterminen 2011. Implementeringen av ett discovery 

system innebär att UB kommer att erbjuda användarna en gemensam sökingång till alla 

bibliotekets resurser, oavsett format och förvärvssätt. I och med detta blir det för första 

gången möjligt att söka efter böcker och tidskriftsartiklar på samma ställe via ett gränssnitt, 

och resultatet presenteras i en gemensam träfflista där användaren erbjuds att begränsa eller 

vidga sin sökning.  

 

Mobila gränssnitt 

Under hösten lanserade LiU-IT ett webbgränssnitt anpassat för mobiltelefoner. Av de nio 

tjänster som valts ut att finnas med i denna lansering fanns LiU E-Press och UB:s katalog. 

Bibliotekets IT-avdelning har för m.liu.se skapat ett gränssnitt för LiU E-Press och för 

bibliotekskatalogen där användarna kan söka bland informationsresurserna, förnya sina lån 

och reservera böcker direkt i mobilen. Till detta länkas ett antal databaser med 

mobilanpassade gränssnitt. Under året har UB även lanserat en iPhoneapplikation för 

bibliotekskatalogen, BookMyne, vilken finns tillgänglig via App Store, och UB har därmed 

två mobilgränssnitt för bibliotekskatalogen. Linköpings universitetsbibliotek är ett av de 

första biblioteken i Sverige med ett mobilgränssnitt som fungerar på flertalet plattformar. 
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UB:s fysiska miljö skall vara inspirerande, välkomnande och ändamålsenlig och bidra till 

en flexibel och stimulerande lärmiljö, också för användare med olika typer av 

funktionsnedsättningar.  

 

Läshinder 

Under 2010 avvecklades universitetets resursrum för studenter med läshinder. I stället har UB 

övertagit verksamheten genom att till alla biblioteken skaffa ny utrustning och nya program 

som underlättar för olika typer av läshinder. Finansieringen delades mellan 

Universitetsförvaltningen och UB. Nedladdning av talböcker har fortsatt under året liksom 

kortare inläsningar av artiklar och kompendier. 

 

 

  
Teknisk-naturvetenskapliga biblioteket 
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4. Mediamarknaden och vetenskaplig kommunikation 

4.1 Media  

 

Nytt klassifikationssystem 

Linköpings UB har, tillsammans med flertalet universitets- och högskolebibliotek, valt att 

följa Kungliga biblioteket när det gäller beslutet att från och med 2011 byta 

klassifikationssystem från det svenska alfabetiska SAB (förkortningen SAB står för "Sveriges 

Allmänna Biblioteksförening") till det internationella numeriska Dewey-systemet (Dewey 

Decimal Classification system), på svenska kallat DDK. Den av ledningsgruppen tillsatta 

Dewey-gruppen arbetade under 2009 och in i början av 2010 med sitt uppdrag ”Att ur ett 

kundperspektiv presentera alternativa lösningar för UB:s hylluppställning efter att vi gått över 

från SAB till Dewey-klassning.” I början av 2010 lämnades förslag till beslut och tidsplan för 

2010-2011, vilket bl a innebär att boksamlingen ställs upp i två sviter. De nya böckerna 

placeras enligt DDK medan gamla SAB-uppställda böcker tätpackas under sommaren 2011. 

En gradvis förskjutning sker genom att återlämnade böcker förs över till den nya samlingen. 

 

Under 2010 har många varit involverade i förberedelser i form av genomgång av samlingarna 

(gallring), planering och framtagning av hyllindelningsschema för den nya DDK-klassade 

samlingen samt i utbildning. I december genomfördes en kursdag för i stort sett alla 

medarbetare då expertis från Kungliga biblioteket medverkade. Den övergick i en fyradagars 

utbildning för de bibliotekarier som arbetar med katalogisering och klassificering. 

 

UB skall ständigt sträva efter effektivisering i alla sina arbetsprocesser 

 

Flytande samlingar, en pionjärverksamhet på UB 

Flytande samling är ett nytt sätt att hantera boksamlingar inom biblioteksorganisationer som 

liksom Linköpings UB består av flera fysiska bibliotek; förfarandet har blivit möjligt tack 

vare nya tekniska lösningar i moderna biblioteksdatasystem. Flytande samling innebär i 

korthet att en bok inte tillhör ett bestämt bibliotek inom UB utan stannar kvar där den senast 

har återlämnats av en låntagare. Bokens status och uppgifter om placering ändras automatiskt 

i katalogen, och ändras igen när boken hamnar på hyllan i ett annat campusbibliotek. 

Linköpings UB är det första svenska universitets-/högskolebibliotek som genomför detta 

i större skala. Under 2010 har arbetssättet utretts, testats, och senare också förberetts för 

implementering. I samband med att bibliotekets böcker klassas för DDK kommer 

alla hemlåneböcker att tillhöra den flytande samlingen och således skifta 

uppsättningsbibliotek beroende på var deras läsare finns, vilket innebär att huvuddelen av vårt 

lånematerial på sikt kommer att vara flytande.  
 

Fördelarna med flytande samlingar är att hanteringen och transporterna minimeras; böckerna 

flyttas mellan biblioteken endast när en användare önskar det. Varje boks placering blir 

optimal eftersom den utgår från var boken faktiskt används, och biblioteksanvändarna får på 

detta sätt ett indirekt inflytande över i vilket bibliotek böckerna placeras. Det innebär 

samtidigt en annorlunda syn på förvärv för bibliotekarierna, något som på sikt medför en mer 

ekonomisk användning av resurser, eftersom det blir tydligt att all litteratur som köps in till 

universitetsbiblioteket ingår i en och samma samling; man förvärvar inte längre till ett enskilt 

bibliotek utan till hela UB.  
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Samlingarna 

Kostnaden för mediaförvärv utgör 25% av bibliotekets budget. Av mediabudgeten utgör e-

resursernas andel 86%. 

 

 
 

Bibliotekets samlingar får ett synnerligen gott betyg av universitetets doktorander. I senaste 

Nöjd Doktorand Index (NDI) svarar 89% positivt på frågan ”Jag har god tillgång till de 

biblioteksresurser vid LiU (litteratur, databaser osv) som jag behöver”. I den internationella 

studentbarometern ges UB:s digitala bibliotek ett ännu bättre betyg. Universitetsbiblioteket 

vid LiU rankas som nummer 1 av ca 200 utvärderade lärosäten.  

 

Övergången till klassifikationssystemet DDK innebär ett förändrat hylluppställningssystem. 

Inför de kommande omflyttningarna har en systematisk genomgång av boksamlingen 

genomförts. I samband med detta gallrades trasiga böcker och nya köptes in. Som inledning 

till arbetet arrangerades en inspirations- och diskussionsdag och en gallringspolicy 

formulerades. Det stora omstruktureringsarbetet har inneburit en minskad total mängd tryckta 

böcker, trots att bokinköpen ökat något. 

 

Kurslitteratur har de senaste två åren utgjort 33% av kostnaden för tryckta böcker.  

Det är önskvärt att kunna erbjuda kursböcker som e-böcker men det svenska utbudet är 

begränsat och prismodellen är inte anpassad till universitetsbibliotek. 

  

E-resurser 

Under året har hanteringen av e-resurser fått en förändrad organisation som ger en mer 

funktionell infrastruktur. Hemsidan har förbättrats för att underlätta för användaren att via 

länken e-uppslagsverk efter ämne söka i den lokala katalogen. Ytterligare ett exempel är 

bättre möjligheter att logga in till bibliotekets e-resurser när användaren inte sitter på Campus.  

 

Springer Verlags MyCopy är en ny tjänst som vänder sig direkt till bibliotekets e-

boksanvändare. Tjänsten innebär att för e-böcker som biblioteket förvärvat från förlaget, kan 

användaren från UB:s hemsida köpa ett tryckt exemplar som levereras direkt till kunden.  

 

Liksom föregående år fortsätter den digitala samlingen att växa och e-böckerna bidrar starkt 

till ökningen, med 12,5% till 84 200. Nerladdning av tidskriftsartiklar har även i år visat en 

positiv utveckling och ökat med 8%. 

 

  

E-böcker

Tryckta böcker

E-tidskrifter/databaser

Tryckta tidningar/tidskrifter
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Vad styr vårt förvärv?  

Förvärvspolicyn styrs av behov, kvalitet och prioritering. Behovet fångas upp genom 

användarnas medverkan och engagemang vilket även styr förvärvsprioriteringarna. Det är 

dokumenterat att användningen av boksamlingen ökar när brukarna får större inverkan på 

samlingens innehåll. Med denna kunskap som grund har UB mer konsekvent övergått till 

användarstyrt förvärv av böcker utgivna de tre senaste åren som annars skulle ha fjärrinlånats. 

Sådana fjärrlån ersätts av köp när boken uppfyller de kvalitetskrav som UB har på en bok som 

ska tas in i samlingarna samt att leveranstiden bedöms som rimlig. Ytterligare ett exempel på 

användarstyrt förvärv är prioritering av tidskriftsabonnemang framför köp av böcker inom 

teknisk fakultet.  

 

Donationer 

UB fick under året erbjudande att ta hand om bakgrundsmaterial från den första 

miljökonferensen i Stockholm 1972. Donationen kommer från Peter Stone som var 

informationsansvarig i FN:s sekretariat. Materialet är intressant bl a för Centrum för 

klimatpolitisk forskning och med stöd från universitetsarkivarien kunde UB motta 

donationen. Det innebär att biblioteket utökar sin kompetens inom ett nytt område eftersom 

UB tidigare inte hanterat arkivmaterial.  

 

TekNat-biblioteket har under året mottagit en donation med litteratur i kvalitetsteknik, från 

LiU:s avdelning med samma namn. 

 

  
Campus Norrköpings bibliotek 
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4.2 Vetenskaplig publicering  

 

UB är ansvarigt för att den teknikutveckling som sker inom vetenskaplig kommunikation 

kommer universitetet till del. 

 

Avdelningen för Publiceringens infrastruktur (PI) har fortsatt att utveckla de olika 

verksamheterna inom elektronisk publicering såsom LiU E-Press, registrering av 

publikationer, bibliometri, plagiering och upphovsrätt. Under året har arbetet påbörjats med 

att undersöka hur arkivering och tillgång till forskningsdata kan hanterats. Detta, som är en ny 

uppgift för PI, har möjliggjorts genom en anställning som delas mellan PI och LiU:s arkiv. 

Arbetet inkluderar en utvärdering av vilken typ av forskningsdata som finns vid LiU och vilka 

erfarenheter inom ämnet som finns i resten av världen. 

 

Publiceringen av fulltexter och online-material på LiU E-Press fortsatte att öka 2010, se 

bilaga A Statistik. 

 

För hela 2010 laddades cirka 850 000 pdf-filer ned, vilket är en betydande ökning jämfört 

med året innan. Arbetet fortsätter med att förbättra navigering och sökbarhet på LiU E-Press 

hemsidor.  

 

För att öka synligheten på publikationer registrerade vid LiU E-Press, har UB skapat två så 

kallade ”Tag Clouds” (sökmoln). Det ena bygger på nyligen registrerade publikationer och 

det andra på nyckelord från vetenskapliga publikationer. Ett sökmoln är en samling ord (eller 

namn) som ofta förekommer i publikationer publicerade på LiU E-Press. Storleken på texten 

varierar beroende på antalet associerade publikationer till det fastställda ordet/namnet. 

Sökmolnet ger en indikation på de författare som har flest registrerade publikationer under 

denna period.  

 

UB skall, genom LiU E-Press och publikationsdatabasen, bidraga till att forskningen vid 

LiU görs synlig för omvärlden. 

 

Publiceringssystemet DiVA 
Sedan DiVA blev LiU:s publikationsdatabas har registreringen ökat i stor omfattning. LiU E-

Press strävar efter hög kvalitet på de registrerade posterna och är mycket aktiva inom DiVA-

konsortiet för att införa förbättringar i publiceringssystemet. LiU:s publikationer blev under 

2010 sökbara via mobil.  

 

Referenshantering  
2010 hade referenshanteringsprogrammet RefWorks 3 428 användare. Många studenter och 

forskare undervisas kontinuerligt av kontaktbibliotekarierna. Bibliotekets referens-

hanteringsgrupp ansvarar för support av RefWorks-frågor. Under året gjordes 

institutionsbesök för visning av olika referenshanteringsprogram.  

Bibliometri 

Bibliometrigruppens verksamhet har fortsatt att öka under året. Under 2010 gjordes analyser 

för alla LiU:s institutioner som en del av universitetsledningens besök på institutionerna där 

gruppen bidrog med presentationer och genomgångar. Ett resultat är att flera institutioner 

önskade uppföljande analyser. Informationsmöten och seminarier har hållits och 
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bibliometriska studier har utförts för olika forskargrupper inom LiU. Bibliometrigruppen 

levererar också publikationsdata till LiU:s årsredovisning. 

 

En halvdags workshop organiserades på uppdrag av rektor med talare från Norska institutet 

för studier av forskning och högre utbildning, Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet samt 

forskare från LiU och cirka 200 av universitetets forskare deltog. Gruppen har även bjudits in 

av Helsingfors universitet och Tampere University of Technology för att ge råd och stöd för 

administration och bibliometriska analyser. 

 

Plagiat och upphovsrätt 

PI har besökt samtliga institutioner för att tala om plagiat- och upphovsrättsfrågor. I slutet av 

året erhöll PI en förfrågan om att delta i en för LiU gemensam plagieringsgrupp som ska ge 

stöd till forskare, lärare och studenter i plagieringsfrågor.  

 

5. Integrering i kärnverksamheten 
UB strävar efter att verksamheten ska vara integrerad i universitetets bl a genom att 

biblioteket finns representerat i olika arbetande organ inom LiU. UB är representerat i råden 

för IT och infrastruktur respektive Forskning och innovation. IT-avdelningens delaktighet i 

LiU-IT har utökats och UB bidrar nu med 1,2 heltidstjänst, så att fyra tekniker har delad 

anställning och arbetar mellan 10 och 50% på LiU-IT. En person är adjungerad i CUL:s 

styrelse och verkar där för att öka UB:s medverkan i frågor om informationskompetens m.m. 

Ett par personer från biblioteket undervisade på LUK-kurserna. Gruppen LiU Foass fick även 

2010 en dags undervisning i bibliometri- och publiceringsstrategier. 

 

Kontaktbibliotekarierna fortsatte att utveckla integreringen genom förnyade kontakter med 

program, avdelningar och institutioner, inte minst i samband med satsningen på användarstyrt 

förvärv, liksom genom undervisning i informationssökning, referenshantering, källkritik och 

plagiatproblematik. Internationella mastersstudenter får redan efter ankomsten en introduktion 

i informationssökning och källkritik. En plagiatsgrupp inom UB har bildats med 

kontaktbibliotekarier och personer från PI för att uppdatera kunskaperna inför kommande 

utvärderingar av studenters examensarbeten. 

På Hälsouniversitetet finns ett aktivt biblioteksråd med representanter för institutioner och 

studentkår.  

 

UB har tillsammans med Pedagogiskt Centrum på HU arrangerat två seminarier om 

bildanvändning i undervisningen, där olika bildkällor samt villkor för användande och 

upphovsrätt behandlades. Sammanlagt deltog cirka 50 lärare. Inför seminariet skapades en 

ämnesguide med information om bildanvändning med länkar till både prenumererade och fritt 

tillgängliga bildsamlingar. Denna guide kan nås via UB:s övriga ämnesguider – se 

http://guide.bibl.liu.se/bildermvh 

 

CeBITs kurser fortsatte under 2010 att utgöra ett viktigt komplement till LiU:s programutbud. 

Kursen Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv (15 hp) 

uppmärksammades under året av filosofiska fakulteten för sin goda kvalitet baserat på mycket 

goda kursvärderingar. Det pedagogiska utvecklingsarbetet fortsatte. Kurserna i 

förbättringskunskap har utvecklats med focus på lärandestyrt förbättringsarbete, där 

informationskompetens utgör en viktig förutsättning, och har lockat studenter såväl som 

yrkesverksamma i olika myndigheter och företag.  

http://guide.bibl.liu.se/bildermvh
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Studentkårerna vid LiU föreslog ett samarbete med biblioteket om en läshörna i Kårallen. 

Kårerna möblerade och UB försåg de nya hyllorna med pocketböcker för läsning på plats. 

Initiativet är mycket uppskattat av studenterna.  

 

 

UB skall delta i aktiviteter som stärker LiU:s varumärke 

 

I Fil fak:s monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, fanns LiU E-press med för att 

visa upp sin verksamhet. Under Kalasmottagningen var CNB på plats för att på olika sätt 

locka studenterna till biblioteken. 

 

Kvalitetsarbete 

UB:s funktionsansvariga (fjärrlån, förvärv, katalog, låne- och referensverksamhet, 

undervisning, webb) utgör tillsammans med ledningen UB:s kvalitetsgrupp, som arbetar för 

att övergripande bevaka kvaliteten i verksamheten. De olika funktionsområdenas 

handlingsplaner diskuteras löpande. Gruppen söker så vitt möjligt att basera arbetet på 

användarnas och LiU:s behov av informationstjänster. Det sker dels med hjälp av 

kontaktbibliotekariernas rapporter dels genom att ta del av LiU:s arbetsmiljöenkäter (NSI, 

NDI, NMI) samt genom att initiera egna användarundersökningar. Under 2010 genomfördes 

två sådana: en översyn av bibliotekets samlade referens- och informationstjänster samt en 

observationsstudie kallad ”Vad gör våra användare på LiUB?” Slutsatserna, efter observation 

av över 1 300 studenter under knappt 50 timmar plus 12 intervjuer, stämmer med resultaten 

från NSI 2010, dvs biblioteken används för många olika ändamål och det behövs fler eluttag 

och mer utrymme för både grupparbete och tyst läsning.  

 

Översynen angående informations- och referenstjänsterna presenteras i rapporten ”22 förslag 

för ett bättre användarmöte”. Den behandlar referensarbetet i såväl diskar som via e-post, 

chatt och telefon men även tjänster som ”Fråga biblioteket” och ”Boka en bibliotekarie”.  De 

mest genomgripande förslagen gäller hur arbetet i det fysiska biblioteket organiseras och hur 

kundmötet kan tydliggöra bibliotekets pedagogiska funktion. Förslagen diskuteras ute på 

biblioteken och vissa förändringar kommer att ske under 2011. 

 

Vid EISTA 2010, 8th  International Conference on Education and Information Systems, 

Technologies and Applications, EISTA 2010 i Orlando, Florida utsågs Christina Brages och 

Eva Sofia Svenssons paper Making a Difference? Assessment of Information Literacy at 

Linköping till Best paper i konkurrens med 76 andra bidrag.  
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6. 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 

Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner. 

 

Länsbiblioteket i Östergötland är en viktig samarbetspartner när det gäller strategiska 

biblioteksfrågor på ledningsnivå. Konkret samarbete fanns 2010 beträffande 

kompetensutveckling samt i frågor om fjärrlån och läshinder.  En person från UB medverkade 

i den expertgrupp som arbetat med upphandling av ett gemensamt biblioteksdatasystem för 

folkbiblioteken i länet. Bibliotekarier från UB ingår i de regionala styrelserna för Svensk 

biblioteksförening och Svensk förening för informationsspecialister. 

 

Nationell och internationell samverkan 

Experter från UB medverkar i Kungliga bibliotekets olika grupper för katalogisering, 

kompetensutveckling och elektronisk publicering. UB är representerat i Forum för 

bibliotekschefer inom Sveriges Universitets- och högskoleförbund. PI deltar aktivt i de olika 

utvecklingsgrupper som finns inom DiVA-konsortiet. 

 

I maj deltog UB i ett seminarium i Tallin anordnat av BALTECH, en samarbetsorganisation 

mellan de tekniska högskolorna i Tallin, Riga, Vilnius, Kaunas, Aalto, KTH, Lund och 

Linköping. Temat för mötet var ”E-resources and e-services in practice.” Syftet med 

seminariet var både att presentera dagsläget vid biblioteken och att identifiera gemensamma 

samarbetsfrågor. Resultatet blev önskemål om en kurs i bibliometri för de baltiska 

universiteten arrangerad av Linköpings UB samt en förhoppning om fortsatt samarbete kring 

aktuella frågor.   

 

 
Utställning Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket. Ett exempel på samverkan med 

kandidatprogrammet i slöjd, hantverk och formgivning våren 2010 
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7. Ledning, finansiering och styrning av resurser 

7.1 Styrelsen 

 

UB skall ledas av en biblioteksextern styrelse med akademisk tyngd 

 

Karin Fälth-Magnusson började som prorektor i januari 2010 och ersatte därmed Inger 

Rosdahl som ordförande i biblioteksstyrelsen. 

 

Ledamöter: Karin Fälth-Magnusson (ordförande), Ulf Nilsson (Tekniska högskolan, vice 

ordförande), Thomas Östholm (Utbildningsvetenskap), Lennart Svensson/Birgitta Schmekel 

(Hälsouniversitetet), Helena Klöfver (Filosofisk fakultet), Mikael Strid/Riccardo Barchiesi 

(Consensus), Marcus Brorson/Jennifer Jansson (StuFF), Marija Kljajic/Matilda Svedlund 

(LinTek). 

Fackliga representanter: Anna Bladh (SACO), Ing-Marie Malmberg (OFR/S). 

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

 

Styrelsen höll 7 möten under 2010. Se  

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

 

7.2 LiU E-Press styrgrupp/Advisory Board 

LiU E-Press styrgrupp bytte ordförande under året. Johan Fornäs lämnade LiU och hans 

ordförandeskap övertogs av Henrik Eriksson (Utbildningsvetenskap). Bertil Kågedahl 

(Hälsouniversitetet) pensionerades under 2010 och ersattes av Johan D Söderholm. Peter 

Aronsson är ny representant för Filosofisk fakultet medan Reiner Lenz fortsätter som 

representant för Tekniska fakulteten och Liselotte Thornell för Universitetsbiblioteket. David 

Lawrence och Marianne Hällgren är utsedda att delta vid styrgruppens möten som hålls fyra 

gånger per år. 

 

Advisory Board, den externa rådgivande gruppen till förlaget, består av fem ledamöter: Jonas 

Löwgren, Caroline Sutton, Lars Dahmén samt två vakanta platser. Det gemensamma mötet 

med styrgruppen och Advisory Board som planerades under hösten flyttades till 2011. 

 

7.3 Strategiarbete 

 

Ledamöter: Karin Fälth-Magnusson (ordförande), Jan Anward (Utbildningsvetenskap), Helen 

Dannetun (Tekniska högskolan), Mats Hammar (Hälsouniversitetet), Bo Hellgren (Filosofisk 

fakultet), Kari Marklund (extern ledamot), studentrepresentant vakant, Marianne Hällgren 

(sekreterare). 

 

UB:s långsiktiga strategi skall utformas och följas upp av en strategisk grupp med 

akademisk tyngd. 

UB:s budget skall årligen tillställas Strategigruppen för synpunkter. 

http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv
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Gruppen har haft två möten under året och behandlat bl a verksamhetsuppföljning, NSI och 

budget 2011. Strategigruppen har även behandlat Strategisk plan för vetenskaplig 

informationsförsörjning 2011-2015 som fastställdes av universitetsstyrelsen den 19 oktober.   

 

7.4 Ekonomi 

 

UB:s verksamhet skall finansieras av LiU centralt 

UB:s verksamhet skall vara kostnadseffektiv 

 

Bibliotekets omslutning 2010 var 105,3 mkr och resultatet innebar ett litet överskott på 171 

tkr. Omslutningen har ökat jämfört med 2009 men en stor del av ökningen beror på att LiU 

bytt redovisningsmodell och lokalkostnaderna för HUB, som tidigare inte redovisats på UB, 

ingår fr o m 2010. Som framgår av bilaga A blir UB:s omslutning i förhållande till LiU allt 

mindre och är nu nere i 3,5% jämfört med 3,9% år 2000. Förmånligare valutakurs och vissa 

vakanser på personalsidan gjorde att UB ändå kunde skaffa äldre digitaliserade tidskrifts-

årgångar från förlagen Elsevier och Wiley-Blackwell framförallt inom ämnesområdena 

ekonomi, medicin, teknik/naturvetenskap samt psykologi.  

  

http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen/diverse/1.226244/StrategiskplanLiUB2011-2015US.pdf
http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen/diverse/1.226244/StrategiskplanLiUB2011-2015US.pdf
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8. Personal, arbetsmiljö och fortbildning 

8.1 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 92 personer, dvs en minskning med tre personer 

jämfört med 2009 och med 17 personer jämfört med år 2002. Medelåldern var 51 år och 

knappt 1/3 av de anställda var män.  

 

Under 2010 gick en biblioteksassistent, en förste bibliotekarie samt en koordinator i pension 

och sammanlagt sju personer har haft delpension varierande från 20 – 50%. Tre vikarier har 

funnits under året, samtliga på deltid/del av året.  

 

Rekrytering av ny överbibliotekarie påbörjades under året.  

8.2 Arbetsmiljö och miljö 

Nöjd medarbetar index 2010 visar övergripande ett strålande resultat för UB:s del, vilket har 

uppmärksammats i den lokala pressen, både LiU-nytt och Extra Östergötland. Bibliotekets 

samverkansgrupp fick således ett kvitto på att det ordinarie arbetsmiljöarbetet med 

regelbundna arbetsmiljöronder vid alla avdelningar i grunden fungerar väl. Beträffande 

miljöfrågorna, har UB utsetts att vara pilot inför en planerad miljöcertifiering av hela LiU. 

Miljögruppen vid biblioteket och miljösamordnare vid LiU har inlett arbetet med 

förberedande diskussioner och platsbesök. 

8.3 Kompetensutveckling 

 

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

 

En plan för 2010 finns, där ledningsgruppen slagit fast vilka kompetenser som är strategiskt 

viktigast att utveckla, men som även listar andra kompetenser som det är nödvändigt att 

uppodla. Exempel under året var: 

 

UB:s IT-avdelning har under året deltagit i flera nationella workshops och mycket 

framgångsrikt arbetat med utveckling av bibliotekets tjänster såsom m.liu.se och integreringen 

av Libris rättstavningsfunktion i bibliotekskatalogen. 

 

I samband med planeringen för byte av klassifikationssystem har en massiv fortbildning av 

katalogisatörerna genomförts med hjälp av expertis från Kungl. Biblioteket och intern 

undervisning.  

 

I LiU:s kurs Nyfiken på ledarskap deltog under året tre medarbetare på UB. 

 

Fem personer med ansvar för samordning av UB:s undervisning i informationskompetens 

gjorde under våren 2010 en veckas studieresa till University of Central Lancashire samt till 

University of Sheffield för att studera bl a lärcentra. 
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Bilaga A Statistik 

 

Utlåningen av tryckta böcker har fortsatt att minska, under 2010 med drygt 8%. 2009 var 

minskningen 6%. Användningen av elektroniska böcker har ökat något men det finns ingen 

standardiserad metod för jämförelser mellan olika förlag. För 2009 och 2010 har uppgifterna 

från de leverantörer som redovisar antalet sidor dividerats med 10. Denna räknemanöver är 

inte gjord under 2007-2008 och skulle antalet nedladdningar, oavsett om det är sida eller 

kapitel, redovisas var antalet nedladdningar hela 1 105 153 (2009) och 1 106 047 (2010). 

Arbete pågår vid de internationella förlagen med att lägga fast en standard för e-

boksanvändning liknande den som finns för e-tidskrifter. Tills vidare kommer UB fortsätta att 

redovisa en osäker siffra. Ökad andel e-böcker samt nytt sätt att redovisa nedladdade e-böcker 

medför också att siffrorna för ”Boklån tryckta böcker per årsarbetare LiUB” resp ”Lån o/e 

artikel per student eller anställd” minskar. Som en följd av de utökade öppettiderna ökar 

antalet besökare per dag med 632 personer jämfört med 2009.  

 

Användningen av e-tidskrifter har, efter flera år av måttlig uppgång, ökat med ytterligare 8% 

eller drygt 66 000 fler nedladdade artiklar. I dessa siffror saknas uppgifter från en leverantör 

som inte redovisat tillförlitlig statistik, t ex har siffran för 2009 räknats ner med 182 971 

nedladdningar.  

 

Den vänstra av nedanstående tabeller visar kostnadsutfallet avseende personal, media, lokaler, 

övrigt och avskrivningar medan den högra tabellen visar den procentuella relationen mellan 

UB:s boklånare. 

 

Kostnadsfördelning 2010  

 
Boklån 2010   

Personalkostnad 44% 

 

Studenter 69% 

Media 25% 

 

Anställda 16% 

Lokaler 24% 

 

Externa kunder 15% 

Övrigt 6% 

   Avskrivningar 1% 

    

 

Antal publikationer i fulltext vid LiU E-Press  

Benämning 

Antal 

2009 

Antal 

2010 

Examensarbeten/uppsatser 5 600 6 431 

Doktorsavhandlingar 820 979 

Licentiatavhandlingar 260 299 

Parallellpublicerade forskningsartiklar 670 1185 

Monografier/Antologier 25 54 

Kapitel i böcker 115 155 

Rapporter 115 354 
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Ekonomisk redovisning 

Verksamhetsuppföljning 2000 2008 2009 2010

Omslutning LiU 2 072 235  2 665 241  2 747 861     3 024 586     

Omslutning LiUB 81 711 (3,9%) 96 344 (3,6%) 97 634 (3,6%) 105349 (3,5%)

Årsarbetare LiU 3 016         3 171         3 284            3 469            

Årsarbetare LiUB 95              85              84                 83                 

Studenter 20 778       25 207       26 508          27 607          

Forskarstuderande 1 379         1 264         1 248            1 288            

Mediakostnader 18 364       23 216       26 431          26 430          

Boklån tryckta böcker 617 073     633 456     595 987        545 240        

Nedladdade e-böcker 1) 595 765     297 187        300 837        

Nedladdade tidskriftsartiklar i e-form 2) 756 683     816 406        882 774        

Fjärrinlån inkl kopior 24 137       7 957         8 389            7 789            

Fjärrutlån inkl kopior 3) 26 972       29 176       27 492          26 725          

Antal böcker 625 700     717 787     724 133        720 568        

Antal e-böcker 64 046       74 800          84 946          

Antal tryckta tidskrifter 4 750         2 520         2 500            2 400            

Antal e-tidskrifter 5 000         9 960         11 500          14 500          

Antal databaser 109            109               109               

Besökare per dag samtliga bibliotek 3 100         3 202            3 834            

Sittplatser publika utrymmen 4) 1 200         998            1 017            1 024            

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

Undervisningstimmar 2 098         2 076            2 145            

Antal deltagare i undervisning 8 327         9 588            8 945            

Boklån tryckta böcker per årsarbetare LiUB 6 496         7 452         7 095            6 569            

Lån o/e artikel per student eller anställd 26              70              57                 56                 

Mediainköp per student eller anställd (SEK) 772            818            887               850               

Bokinköp vid UB jfrt med LiU totalt 5) 44,7% 45,1% 45,1% 51,2%

Pren (exkl e-paket) vid UB jfrt med LiU totalt 88,5% 62,9% 58,0% 57,0%

1) OBS! Redovisningen varierar beroende på leverantör. År 2009 har antalet sidor har dividerats med 10.

Enligt tidigare modell är antalet nedladdningarår 2009  1 105 153.

2) Eftersom en leverantör inte kan redovisa tillförlitlig statistik är även tidigare år omräknade och drygt 100 000 

 nedladdningar borttagna per år

3) Fast lånetid infördes under 2008 vilket har ökat antalet omlån 

4) Ombyggnad Campus Norrköpings bibliotek 2008

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

 

Redaktionsmedlemmar 

Agneta Lantz hade under 2010 uppdrag som granskare (reviewer) i tidskriften Journal of 

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

 

Publikationer 

Brage, C. & E.S. Svensson (2010), Making a Difference? Assessment of Information Literacy 

at Linköping University Library, Proceedings of the 4th International Multi-Conference on 

Society, Cybernetics and Informatics, Volume II, José Vicente Carrasquero, et al (eds.), June 

29th - July 2nd, 2010, Orlando, Florida, USA, pp. 271-276 

 

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 

 

Lantz, A. & A. Göransson (2010), “Information Literacy, Quality Improvement and Learning 

Organizations”. The 8th International Conference on Education and Information Systems, 

Technologies and Applications: EISTA 2010, Orlando, Florida, June 29 – July 02. 

 

Åman, K. Gustafsson (2010), INFOtrender 2009 SFIS höstkonferens. En projektledares 

hågkomster, InfoTrend , 65:1, s 40-44. 

 

Presentationer vid nationella och internationella konferenser 

Brage, Christina och Svensson, Eva Sofia presenterade: Making a Difference? Assessment of 

Information Literacy at Linköping University Library vid 8th  International Conference on 

Education and Information Systems, Technologies and Applications, EISTA 2010 i Orlando, 

Florida 29 juni – 2 juli. 

Lawrence, David, Indications that it is worth the effort. Mötesplats Open Access 2010, Lund, 

24-25 nov. 

 

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 

Styrgruppen för Medieserverprojektet: Liselotte Thornell 

http://www.journaleic.com/
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Arbetsgruppen för information och rådgivning inom programmet OpenAccess.se: David 

Lawrence 

SUHF Forum för bibliotekschefer: Marianne Hällgren 

SUHF:s arbetsgrupper:  

Bibliometri: Marianne Hällgren 

 

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: Carita Backman/Lars Griberg 

Länsbibliotekets arbetsgrupp för gemensamt biblioteksdatasystem i Östergötland: Anders Fåk 

Stiftbibliotekets vänner: Carita Backman/Ing-Marie Malmberg 

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

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

Åman, ordf, Bo Jernberg och Kristin Krantz. 

 


