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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. 
 
 

 
Teknisk-naturvetenskapliga 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 2009 i sammandrag 
 
Publiceringens infrastruktur 
I april introducerades en ny avdelning vid UB, Publiceringens infrastruktur. LiU E-Press 
utgör basen, medan bibliometri är en växande arbetsuppgift med uppdrag från många 
instanser inom LiU. Andra verksamhetsområden med ökande efterfrågan finns inom 
upphovsrätt, plagiering och referenshantering. 
 
Lokaler 
Efter omfattande ombyggnation av lokalerna i Kåkenhus, kunde de hösten 2009 sammanfogas 
med CNB:s tillbyggnad från 2008. Campus Norrköping har därmed fått ett vackert och 
ändamålsenligt bibliotek.  
 
Carl Malmsten Furniture Studies flyttade sommaren 2009 från Söder till nya lokaler på 
Lidingö. Genom en generös donation kommer Byggmästare John Mattsons bibliotek att 
kunna utvecklas till en del av universitetsbiblioteket med vetenskapliga informationsresurser 
anpassade till utbildningarna. 
 
Tillgänglighet på webben 
För att skapa en samlad ingång till den nätbaserade informationen lanserades LiUBSearch, ett 
sökverktyg som gör det möjligt att söka i flera av UB:s mest använda databaser samtidigt. 
Målsättningen är att genom ett enkelt och användarvänligt gränssnitt ge snabb åtkomst till 
artiklar i fulltext.  
 
Kontaktbibliotekariernas ämnessidor på UB:s webb med länkar till olika informationsresurser 
gjordes om under hösten med hjälp av programmet LibGuide. De presenteras nu på ett mer 
användarvänligt sätt, vilket har medfört en mycket stor ökning av antalet besökare till 
ämneslänkarna. 
 
Nationella möten 
UB har stått värd för tre nationella möten under året. Ett nationellt bibliometrimöte har hållits, 
det årliga höstmötet för SAMSA och Knutpunkt 2009 Bibliotek i samverkan för lärande var en 
konferens på nationell/nordisk nivå för undervisare inom universitets- och högskolebibliotek.  
 
Teknikutveckling 
Bibliotekssystemet, som utgör en komplex sammanhängande enhet för lånetransaktioner, 
kravhantering, bok- och tidskriftsförvärv, katalog, låntagarregister etc, uppgraderades under 
sommaren. Det blev en lyckad omdaning, men finslipning av vissa funktioner pågick ännu vid 
årsskiftet. UB:s hemsidor flyttades 2009 över i Polopoly.  
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3. Det virtuella och det fysiska biblioteket 
 
UB skall ständigt sträva efter effektivisering i alla sina arbetsprocesser 
 
Teknikutveckling 
Universitetsbibliotekets IT-avdelning har under året, tillsammans med en projektgrupp 
bibliotekarier, genomfört en omfattande uppgradering av biblioteksdatasystemet. Arbetet har 
upptagit en stor del av verksamheten under året. Det uppgraderade systemet driftstartades den 
3:e augusti i god tid före terminsstarten. 
 
Linköpings universitetsbibliotek gick under 2009 över till Polopoly för att publicera 
webbsidor, vilket innebär att vi numera har samma CMS (Content Management System), som 
större delen av universitetet har. 
 
UB skall bidra till att studenter och forskare får en samlad ingång till den nätbaserade 
information som erbjuds och vara drivande i att bygga en enkel och funktionell 
infrastruktur för såväl det fysiska som det virtuella biblioteket.  
 
LiUBSearch 
Som ett led i UB:s strävan att skapa en samlad ingång till den nätbaserade informationen 
lanserades under september LiUBSearch, ett sökverktyg där användaren har möjlighet att 
söka i flera av universitetsbibliotekets populäraste databaser samtidigt. Målsättningen är att 
genom ett enkelt och användarvänligt gränssnitt ge snabb åtkomst till artiklar i fulltext. 
LiUBSearch är en del av det internationella open source-projektet Xerxes och bygger på Ex 
Libris-produkten MetaLib. I LiUBSearch kan användaren, söka i upp till tio databaser 
samtidigt, söka i databaser sorterade efter ämne, samla favoriter bland databaser inom det 
egna forskningsområdet, spara, tagga samt exportera sina referenser. Totalt omfattar systemet 
nästan 300 databaser varav 55 är samsökningsbara. LiUBSearch fick redan från starten en hög 
användning. Under årets sista månader användes systemet av ca 8 300 personer med ett 
genomsnitt på över 100 besökande per dag. Ca 1 800 användare skapade egna konton för 
personifiering och hantering av referenser. De positiva effekterna av introduktionen syns även 
i sökningsstatistiken från flera av de aktuella databaserna, t ex de i EBSCOhost.  
 

Figur: Fulltextnedladdningar från EBSCOhost 2008 och 2009 
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UB skall sträva efter ökad tillgänglighet 
 
Boka en bibliotekarie  
Studenter, lärare och forskare som behöver tips om bra källor och sökteknik inför arbetet med 
en uppsats, undersökning eller kanske en avhandling, kan boka tid med en bibliotekarie för att 
få vägledning till relevant och korrekt information. Bokningarna kanaliseras till den 
kontaktbibliotekarie som har mest erfarenhet av det aktuella ämnesområdet. 2009 användes 
tjänsten Boka en bibliotekarie/Reserve a Librarian 377 gånger, motsvarande två sessioner per 
dag under terminstid. Studenterna/forskarna ombeds fylla i en utvärdering efter 
handledningen. Svarsfrekvensen är låg, men alla som utvärderat är mycket positiva till 
tjänsten som sådan och med något undantag mycket nöjda med den hjälp som erhållits. 
Kontaktbibliotekarierna själva uppfattar Boka en bibliotekarie som en angelägen service, som 
bl a bidrar till att brukarna utnyttjar en större del av UB:s informationsresurser. 
 
Fråga Biblioteket 
Fråga biblioteket är en digital tjänst där bibliotekarier besvarar frågor via chatt i realtid eller via e-
post, dvs. via den kanal som användaren föredrar. Under året har UB:s Fråga biblioteket ökat med 
nära 300 % jämfört med året innan, från 635 frågor år 2008 till 2 363 år 2009. Ökningen 
accentuerades markant när våra användare i augusti möttes av ett uppgraderat lånesystem med 
många nyheter och det var då mycket uppskattat, att vi kunde erbjuda vägledning i realtid på 
nätet. 
 
Liksom tidigare, är det ungefär 20 personer som bemannar tjänsten, och frågorna styrs om så att 
kontakt upprättas med en bibliotekarie med rätt kompetens. Vi kommer fortsätta att utveckla den 
lokala Fråga biblioteket. UB har också deltagit i arbetet med den nationella Fråga biblioteket, ett 
samarbetsprojekt mellan folkbibliotek och högskolebibliotek. I och med utgången av 2009 lämnar 
vi dock detta samarbete på grund av en ökande slagsida mot frågor av folkbibliotekskaraktär.  
 
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 2009 öppnade Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) möjligheten för studenter att 
själva ladda ned talböcker. För att få tillgång till TPB:s digitala arkiv krävs att studenterna 
accepterar ett avtal och blir registrerade. UB började registrera studenter under hösten och nu 
är 70 av ca 85 aktiva talbokslåntagare registrerade. 
 
UB:s lokaler och läsplatser skall stå i relation till LiU:s samlade behov och nyttjas så 
effektivt som möjligt. 
 
Om- och nybyggnationer 
Våren 2009 påbörjades ombyggnaden av bibliotekets gamla lokaler i Kåkenhus. Under 
höstterminen kunde vi äntligen sammanfoga ombyggnaden med tillbyggnaden som stod klar 
2008. Nu har studenter, forskare och lärare tillgång till vackra och ändamålsenliga lokaler 
med gott om datorer och läsplatser. Ytorna utanför biblioteket gapar dock tomma.  
 
Sommaren 2009 flyttade Carl Malmsten Furniture Studies från Söder i Stockholm till nya 
lokaler på Lidingö. Flytten innebar också etablering av Byggmästare John Mattsons bibliotek 
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(BJMB) som genom en generös donation successivt byggs upp till ett vetenskapligt bibliotek 
anpassat till verksamheten vid Carl Malmsten Furniture Studies. 
BJMB är i första hand avsett för studenter och lärare vid utbildningarna men allmänheten är 
välkommen för läsning på plats en eftermiddag/vecka. Biblioteket ingick i den högtidliga 
invigningen av de nya lokalerna som förrättades av kronprinsessan Victoria i september 2009. 
 
 
 

 
Byggmästare John Mattsons bibliotek 
 
Studieplatser 
Studenterna gav UB ett mycket gott betyg i NSI 2008. I kommentarerna till enkäten framkom 
dock en del önskemål som vi har följt upp under 2009. Fler studieplatser har skapats, både 
enskilda och för grupparbeten, vid alla våra bibliotek. UB:s publika datorer har nu Office-
paketet och uppkopplingen har gjorts snabbare. 
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4. Mediamarknaden och vetenskaplig kommunikation 
4.1 Media  
 
Tillväxt 
Den digitala samlingen fortsätter att växa och e-böckerna bidrar starkt till ökningen. E-
böckernas antal ökade med 17% till 74 800 och kostnaden för e-böcker närmar sig den för 
tryckta böcker. Utbudet av utländska e-böcker är stort och det är inte ovanligt att e-boken ges 
ut parallellt med den tryckta boken. De elektroniska referensverken kan vara statiska, på 
samma sätt som tryckta böcker, men kan även uppdateras med viss regelbundenhet. 
Tillväxten av tryckta monografier inklusive köp, pliktexemplar och gåvor blev 10 293 
exemplar vilket motsvarar 170 hyllmeter. Mottagna tryckta tidskrifter i hyllcentimeter visar 
på en minskning med 9%. Nettotillväxten för tryckta tidskrifter blev -99 hyllmeter, framförallt 
på grund av utmönstring av äldre tidskrifter. 
 
E-böcker 
UB:s e-bokssamling är med få undantag på engelska. Tyvärr har det inte skett några positiva 
förändringar på den svenska e-boksmarknaden som skulle göra det möjligt för biblioteket att 
erbjuda e-böcker på svenska. ”elib” är en e-bokssamling på svenska som vi har valt bort 
eftersom den har en oacceptabel kostnadsmodell och ett dåligt utbud av facklitteratur. 
 
E-bokssamlingen består dels av enstaka titlar från ett stort antal förlag, dels av e-böcker som 
ligger i en databas och som kan samsökas. Ebrary är UB:s största e-bokssamling på 45 000 
titlar inom ett stort antal ämnesområden, där böcker inom ekonomi, datavetenskap, 
naturvetenskap, psykologi, samhällsvetenskap, medicin, teknik och statsvetenskap är de mest 
använda. Thieme består av 44 e-böcker inom medicin, med en användning motsvarande  
15 670 boklån, vilket skulle kunna jämföras med 356 lån/bok. Det är en ökning med 17% 
jämfört med föregående år. Användningen av Safari Books Online, som främst innehåller 
titlar inom datavetenskap, har ökat med 140%. Enligt statistiken har den totala användningen 
av e-böcker ökat med 8%. Eftersom statistikuppgifterna från olika förlag/leverantörer inte har 
samma innebörd är det vanskligt att göra rättvisande jämförelser. 
 
Tidskrifter 
E-tidskrifternas andel av kostnaden för tidskrifter har ökat till 93%. För de återstående 7% 
finns oftast inget elektroniskt alternativ, eller det kan vara andra skäl, t.ex. arkivmöjlighet, 
eller orimliga priser som i fallet New England Journal of Medicine, som har varit avgörande 
för att behålla den tryckta tidskriften. Antalet nerladdningar för e-tidskrifter närmar sig en 
miljon, vilket är en ökning på 15% jämfört med föregående år. Lanseringen av 
samsökningsfunktionen LiUBsearch i september tros bidra till den ökade användningen av e-
resurserna. 
 
Databaser  
Trenden att antalet sökningar i de bibliografiska databaserna minskar har till en del fortsatt 
under 2009. Sökningarna i databaserna Scopus och ISI Web of Science fortsätter dock att öka. 
Antalet sökningar i Scopus har mer än fördubblats jämfört med 2008. Antalet sökningar i de 
databaser som finns på plattformen EBSCOhost har också ökat kraftigt. Tre databaser inom 
humanioraområdet flyttades till EBSCOhost 2009 vilket ledde till en fördubbling av antalet 
sökningar. Lanseringen av samsökningsverktyget LiUBSearch medförde en kraftig ökning i 
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användningen av de databaser som ingår i den s.k. QuickSearch-funktionen (Scopus, PubMed, 
Academic Search Premiere, Business Source Premiere och ERIC). 
 
Läromedelssamlingen  
Läromedelssamlingen används och lånas mycket. Den är främst avsedd för våra lärarstudenter 
som brukar materialet för läromedelsanalyser. Den nyttjas även av komvux-studerande och 
yrkesverksamma lärare, liksom av utländska studenter som studerar svenska. Samlingen 
består av ca 12 000 läroböcker sorterade på skolämne och stadium. Vi har också en äldre 
samling med böcker från 1800- och tidigt 1900-tal. Flera studenter har i sina uppsatser jämfört 
läromedel från olika årtionden för att studera t ex historiesyn. 
 
Under 2009 påbörjades uppbyggandet av en motsvarande samling på CNB, eftersom 
lärarstudenter i Norrköping visat stort intresse för HB:s läromedel. Samlingen kommer att 
bestå av läromedel riktade mot förskoleklass och skolans tidigare år för att svara mot behovet 
inom utbildningen i Norrköping. 
 

 
Campus Norrköping med biblioteket 
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4.2 Vetenskaplig publicering  
 
UB är ansvarigt för att den teknikutveckling som sker inom vetenskaplig kommunikation 
kommer universitetet till del. 
 
UB skall, genom LiU E-Press och publikationsdatabasen, bidraga till att forskningen vid 
LiU gör synlig för omvärlden. 
 
Publiceringens infrastruktur (PI) 
I april 2009 introducerades en ny avdelning på universitetsbiblioteket, Publiceringens 
infrastruktur, där olika verksamheter inom elektronisk publicering såsom LiU E-Press, 
registrering av publikationer, bibliometri, plagiering och upphovsrätt förs samman. 
 
LiU E-Press 
För doktors-, licentiatavhandlingar och uppsatser/examensarbeten har antalet elektroniska 
publiceringar ökat markant, vilket är resultatet av ett strukturerat informationsarbete. 
Stor ansträngning har även gjorts vad gäller parallellpublicering av forskningsartiklar och 
bokkapitel där LiU E-press ligger främst i Sverige. Förlaget gav ut flera akademiska 
tidskrifter under året samt publicerade åtta “conference proceedings”. Flera presentationer har 
hållits för universitetets institutioner och avdelningar med syfte att främja den elektroniska 
publiceringen vid LiU. 
 
Registrering av publikationer 
Publikationer i LiU:s publikationsdatabas flyttades över till LiU E-Press publiceringssystem 
DiVA i oktober 2009, så att all registrering nu sker i samma system, med förbättrad 
kvalitetskontroll för att bl.a. undvika dubbletter. Det första året av satsningen att centralt 
registrera hela LiU:s omfång av publikationer registrerades automatiskt ca 1 500 artiklar varje 
vecka. Täckningen är god inom de medicinska, natur- och ingenjörsvetenskaperna, betydligt 
lägre inom humaniora och socialvetenskaperna.  
 
Hösten 2009 introducerades SwePub, en samlad ingång av vetenskaplig publicering vid 
svenska universitet och högskolor. Söktjänsten hämtar varje natt in information om publicerat 
material från de svenska lärosätenas publiceringsdatabaser och gör det möjligt att söka 
vetenskapligt material från samtliga universitet och högskolor samtidigt.  
 
LiU E-Press presenterade en ny tjänst som gör det möjligt att generera och visa senast 
publicerade och högt citerade forskningsartiklar. Det är dessutom möjligt att skapa t ex 
spikblad eller individuella referenslistor för forskare, institutioner etc. 
 
Bibliometri 
Under 2009 har bibliotekets arbete med bibliometri uppmärksammats stort. Såväl individuella 
analyser som analyser för rektors räkning på institutionsnivå har utförts. Hundratals 
bibliometriska uppdrag har genomförts för årsberättelser, rekrytering, avdelningar, LiU-fo ass, 
osv. 
 
UB:s bibliometrigrupp har genomfört ett flertal seminarier under året och medverkat i 
konferenser på lokal och nationell nivå. 
 

http://swepub.kb.se/�
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Upphovsrätt 
Vad som är tillåtet och inte tillåtet på Internet är en ständigt återkommande fråga till LiU E-
Press, inte minst i samband med överföringen av posterna från LiU:s publikationsdatabas till 
DiVA. Upphovsrätt har blivit en viktig del av LiU E-Press verksamhet. Inför elektronisk 
publicering upplyser vi forskare och framför allt studenter om svensk upphovsrätt. Personalen 
anlitas av forskare även utanför LiU för råd om bl.a. avtal med kommersiella utländska förlag. 
 
Plagiering 
Frågan om plagiering får en allt större uppmärksamhet och har därför blivit en ny och viktig 
uppgift för PI och för undervisande kontaktbibliotekarier. Inför elektronisk publicering ger 
LiU E-Press vägledning om konsekvenserna av plagiering och om de verktyg som finns 
tillgängliga för att upptäcka plagiering. 
 
Referenshantering 
Ett nytt verksamhetsfält för Publiceringens infrastruktur är referenshantering. LiU E-Press kan 
skapa dynamiska individuella referenslistor för forskare. Samtidigt undervisar många 
kontaktbibliotekarier kontinuerligt om RefWorks (eller EndNote), antingen insprängt i den 
vanliga undervisningen i informationssökning eller vid speciella tillfällen. De senaste 12 
månaderna finns totalt 1 569 användare i RefWorks. 

5. Integrering i kärnverksamheten 
 
UB skall ha en långsiktig ambition att vidareutveckla kontaktbibliotekariefunktionen. 
 
En viktig kanal för integrering i kärnverksamheten utgörs av kontaktbibliotekarierna. Under 
året har såväl de enskilda bibliotekarierna som kontaktbibliotekariegrupperna (humaniora, 
samhällsvetenskap, beteendevetenskap, medicin o vård samt teknik o naturvetenskap) 
genomfört självutvärderingar, vars resultat debatterats vid ett gemensamt seminarium. Många 
bibliotekarier har lagt om sina ämnessidor med hjälp av programmet LibGuide, vilket har 
medfört att långt fler användare har funnit och utnyttjat denna typ av information - vid 
årsskiftet fanns knappt 100 ämnessidor, som tillsammans haft ca 50 000 besökare sedan 
september. 
 
Nya program som startat på HU, t ex Biomedicinska analytiker, Barnsjuksköterskeutbildning 
och för läkare med utländsk examen, innebär arbete med nya hemsidor, undervisning, inköp 
av litteratur samt övrigt kontaktarbete för dessa utbildningars lärare och studenter. 
 
UB:s medverkan i Kalasmottagningen för nya studenter riktade denna gång fokus mot våra 
elektroniska resurser. Många presumtiva biblioteksanvändare fick klart för sig att nyckeln till 
både tryckt och elektronisk litteratur är LIU-kortet. Samma budskap förmedlades till alla nya 
TekFak-studenter som under nolleperioden fick en presentation av CNB och TekNat-
biblioteket.  
 
Ett annat spår för integrering i kärnverksamheten är att UB:s medverkan i LiU:s 
introduktionsutbildning av nyanställda har återupptagits. Det är betydelsefullt att från början 
få ge en glimt av vad UB kan erbjuda av informationsresurser och stöd vad gäller t ex 
litteratursökning, bibliometri eller referenshantering. 
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UB medverkade i utbildningsprogrammet för LiU – FoAss genom ett endagsseminarium 
under hösten i Academic Publishing in the 21st Century.  
 
LiU-IT 
UB:s IT-avdelning har under 2009 fortsatt att vara delaktig i LiU-IT. Fyra personer har delad 
tjänst i olika omfattning och UB bidrar till LiU-IT med sammanlagt en heltid. 
 
UB skall bidra till integrering av informationskompetens i alla grundutbildningar genom att 
arbeta för medverkan i CUL:s pedagogiska kurser för blivande lärare. 
 
Liksom tidigare år har UB:s undervisande personal medverkat i CUL:s 
universitetspedagogiska kurser (LUK och DUO) med undervisningsmoment rörande 
referenshanteringssystem resp. informationskompetens.  
 
UB skall medverka i utvecklingen av informationskompetens hos studenter och vid behov även 
hos lärare/forskare och övriga anställda 
 
CeBIT:s kurs och seminarieverksamhet 
Kurserna har en tvärvetenskaplig inriktning som, i kombination med ökade krav på förmågan 
att bevaka förändringar i omvärlden, lockar studenter från olika ämnes- och yrkesområden. 
De fakultetsöverskridande utbildningarna utgjorde ett viktigt komplement till LiU:s 
programutbud och totalt tog 253 studenter del i CeBITs verksamhet under 2009. 
 
De fristående kurserna, såväl campus- som webbaserade, tar upp ämnen såsom 
informationskompetens i praktik och teori, omvärldsanalys, hälsofrämjande organisationer 
och förbättringskunskap, 7,5 eller 15 hp. Den ökade flexibilitet som erbjuds med den tekniska 
plattformen It’s learning har medfört att svenska studenter från olika länder, exempelvis Nya 
Zeeland, Italien och Belgien deltar i kurserna.  
 
Under 2009 erbjöd CeBIT två seminarieserier: Omvärldsbevakning – omvärldsanalys i 
politiskt styrda organisationer respektive Förbättringskunskap och förbättringsarbete. Den 
första serien gavs som uppdragsutbildning i lärandestyrt förbättringsarbete och 
verksamhetsutveckling för bl a kommunstrateger. Seminarierna behandlade teoretiska 
perspektiv på omvärldsanalys och förbättringskunskap ur ett organisationsperspektiv. Efter 
uppdragets slutförande valde huvudparten av deltagarna att även delta i kursen 
Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv och därmed erhålla formell 
kompetens. Den andra seminarieserien hade fokus på informationskompetens, 
omvärldsbevakning och lärandestyrt förbättringsarbete generellt. Två seminarier genomfördes 
under VT 2009. 
 
Utveckling av informationskompetens 
UB satsar på att höja informationskompetensen, framför allt sökning och strukturering av 
information, på grund-, masters- och doktorandnivå. Under året har fler studenter än tidigare 
tagit del av utbildningen. Nytt för 2009 vid CNB, som aldrig haft så många undervisade 
timmar och undervisade studenter, var undervisningen i TGTU39, internationella 
mastersstudenter. Kontaktbibliotekarien för Carl Malmsten Furniture Studies har undervisat 
studenter och lärare på plats. På HUB har undervisningen omfattat öppna 
demonstrationstillfällen vår och höst med visning av databaser, e-böcker, bildkällor och 
EiRA-portalen, liksom sedvanlig undervisning i den forskarutbildningskurs som ges varje 
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termin på HU, Scientific communication and information retrieval. Grundläggande 
informationssökning för landstingspersonal har hållits två gånger per termin enligt det avtal 
som UB har med landstinget. I samverkan med expertis tillhandahåller HUB medicinsk 
information anpassad för patienter och anhöriga. 
 
UB:s undervisande bibliotekarier träffades flera gånger under året för egen fortbildning. 
Innehållet i mötena har varit diskussioner om pedagogik, auskultering, ersättarsystem mm 
liksom även seminarier med analys och debatt om olika exempel från vår undervisning. 
 

 
Hälsouniversitetets bibliotek 
 
UB skall delta i aktiviteter som stärker LiU:s varumärke 
 
Konferenser och publicering 
LiU E-Press har deltagit i flera konferenser: APE 2009, First Gold Open Access Meeting, 
NOAP Workshop och Open Access 2009. 
 
LiU E-Press deltog i Nordbib-projektet Aiding Scientific Journals Towards Open Access 
Publishing. Tillsammans med Malmö högskola, Göteborgs universitet och Lunds universitet 
startades ett nytt projekt Open Access Research Data. 
 
Bibliometrigruppen var i december värd för ett nationellt bibliometrimöte med internationella 
föreläsare från Scopus och Web of Science. 
 
Under hösten arrangerade universitetsbiblioteket SAMSAs (nationell sammanslutning av 
MetaLib/Sfx användare) årliga höstmöte. Mötet hölls på Campus Norrköping och 49 personer 
från svenska universitets- och högskolebibliotek deltog. 
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Knutpunkt 2009 Bibliotek i samverkan för lärande, en konferens på nationell/nordisk nivå för 
undervisare inom framför allt Universitets- och Högskolebibliotek, genomfördes i oktober i 
samarbete med Högskolebiblioteket i Jönköping. Konferensen erhöll medel från bl a Kungl. 
biblioteket och Utbildningsvetenskap inom LiU och fick 121 deltagare. Knutpunkt har lett till 
viktig kompetensutveckling för de tolv deltagarna från UB och inte minst för våra 
medarbetare som planerat och genomfört en nyskapande konferens. 
 

6. Samverkansuppgiften 
6.1 Regionalt och nationellt samarbete 
 
Länsbiblioteket i Östergötland planerar att köpa ett biblioteksdatasystem för länets 
kommuner.  En person från UB har under året deltagit i den expertgrupp som Länsbiblioteket 
har tillsatt för att arbeta med upphandling av det gemensamma systemet. 

 
Genom att UB är representerat i Kungl.bibliotekets expertgrupp för kompetensfrågor har vi 
kunnat ta del av nya kunskaper om kompetensbaserad rekrytering; lärdomar som visar sig 
värdefulla vid aktuella rekryteringar.  
 
LiU E-Press fortsätter att delta och spela en aktiv roll i utvecklingen av DiVA och två 
personer är engagerade i DiVA:s nationella grupp för att sörja för återkopplingen mellan 
specialist- och utvecklingsgruppen för nya och förbättrade funktioner i DiVA. 
 

7. Ledning, finansiering och styrning av resurser 
7.1 Styrelsen 
 
UB skall ledas av en biblioteksextern styrelse med akademisk tyngd 
 
Ledamöter: Inger Rosdahl (ordförande), Ulf Nilsson (Tekniska högskolan, vice ordförande), 
Thomas Östholm (Utbildningsvetenskap), Lena Öhman (Hälsouniversitetet), Bengt Erik 
Eriksson/Helena Klöfver (Filosofisk fakultet), Mikael Strid (Consensus). 
Fackliga representanter: Anna Bladh (SACO), Ing-Marie Malmberg (OFR/S). 
Övriga: Marianne Hällgren (adjungerad), Rut Jonsson (sekreterare). 
 
Styrelsen höll 7 möten under 2009. Se 
http://www.bibl.liu.se/universitetsbiblioteket/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv 
 

7.2 LiU E-Press styrgrupp 
LiU E-Press verksamhet vägleds av en styrgrupp som består av Johan Fornäs (Filosofiska 
fakulteten och tillika ordförande), Henrik Eriksson (Utbildningsvetenskap), Bertil Kågedal 
(Hälsouniversitetet), Reiner Lenz (Tekniska fakulteten) och Liselotte Thornell 
(Universitetsbiblioteket). David Lawrence och Marianne Hällgren är utsedda att delta vid 
styrgruppens möten som hålls fyra gånger per år. LiU E-Press Advisory Board utökades under 

http://www.bibl.liu.se/universitetsbiblioteket/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv�
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året och består nu av fem medlemmar: Bo Bergström, Trygve Carlsson, Jonas Löwgren, Olle 
Persson och Caroline Sutton. Ett kombinerat möte mellan LiU E-Press styrgrupp och 
Advisory Board hölls i oktober. Tryggve Carlsson beslutade att avgå ur Advisory Board i 
slutet på året.  
 

7.3 Strategiarbete 

 
Ledamöter: Inger Rosdahl (ordförande), Jan Anward (Utbildningsvetenskap), Helen Dannetun 
(Tekniska högskolan), Mats Hammar (Hälsouniversitetet), Bo Hellgren (Filosofisk fakultet), 
Kari Marklund (extern ledamot), studentrepresentant vakant, Marianne Hällgren (sekreterare). 
 
Gruppen har haft två möten under året och behandlat bl a verksamhetsuppföljning, 
valutaförändringar för media, bibliometri, handlingsplan för UB 2009 samt budget 2010. 
Enligt Strategisk plan för informationsförsörjningen vid Linköpings universitet 2006-2010 
skulle en genomgripande audit (revision) göras inför varje ny strategisk planeringsperiod. 
Strategigruppen bedömde att det inte behövdes eftersom ett antal relevanta 
undersökningar/utvärderingar har gjorts under perioden – se bilaga C.  
 

7.4 Ekonomi 
 
UB:s verksamhet skall finansieras av LiU centralt 
UB:s verksamhet skall vara kostnadseffektiv 
 
Bibliotekets omslutning 2009 var 97,6 mkr och resultatet innebar ett överskott på 39 tkr. Som 
framgår av bilaga A blir UB:s omslutning i förhållande till LiU allt mindre och är nu nere i 
3,6% jämfört med 3,9% år 2000. Under året har UB erhållit kompensation för 2008 års 
JÄMO-satsning samt 2 mkr i valutakompensation för ökade mediakostnader. 
Valutaförändringarna under året har inneburit kraftiga kostnadsökningar. Variationen mellan 
högsta och lägsta kurs vid betalningstillfällena har för dollar varit 42%, pund 13% och euro 
21%. För att till viss del kompensera ökningen har färre tryckta böcker köpts men 
mediabudgeten överskreds ändå med 520 tkr trots erhållna extra medel.  

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 95 personer, dvs en minskning med en person 
jämfört med 2008 och med 14 personer jämfört med år 2002. Minskningen av själva 

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. 
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biblioteksverksamheten var dock 17 personer i och med att LiU E-Press integrerades i UB 
under denna period. Medelåldern var 51 år och knappt 1/3 av de anställda var män.  
 
Under 2009 gick tre biblioteksassistenter och en bibliotekarie i pension och sammanlagt sex 
personer har haft delpension varierande från 20 – 50%. Fyra vikarier har funnits under året, 
varav tre på deltid/del av året.  

8.2 Arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljöarbetet följdes upp av lokala samverkansgruppen med bl a regelbundna 
arbetsmiljöronder vid samtliga avdelningar. I december 2009 genomfördes en gemensam UB-
dag där en konsult från Feelgood gav inspirerande och uppmuntrande tankar kring en god 
arbetsmiljö. Dagen avslutades med en gemensam jullunch.  

8.3 Kompetensutveckling 
 
UB skall vara en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till professionell utveckling. 
 
Ledningsgruppen fastställde i januari en kompetensplan för 2009, där tre områden lyftes fram 
som strategiskt viktiga: a) vetenskaplig publicerings infrastruktur, b) integrering i 
kärnverksamheten samt c) IT och webb. Därutöver har kompetensutveckling genomförts inom 
en rad verksamhetsgrenar. 
 
Betr. a) vetenskaplig publicering så har flera personer deltagit i omfattande externa 
utbildningar i bibliometri, universitetsrankning och plagiarism - och interna seminarier har 
hållits för att uppdatera hela personalen. b) En viktig kanal för integrering i kärnverksamheten 
utgörs av kontaktbibliotekarierna. Under året har såväl de enskilda bibliotekarierna som 
kontaktbibliotekariegrupperna (humaniora, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, medicin o 
vård samt teknik o naturvetenskap) genomfört självutvärderingar, vars resultat debatterats vid 
ett gemensamt seminarium. Många bibliotekarier har lagt om sina ämnessidor med hjälp av 
programmet LibGuide, vilket har medfört att långt fler användare har funnit och utnyttjat 
denna typ av information - vid årsskiftet fanns knappt 100 ämnessidor, som tillsammans haft 
ca 50 000 besökare sedan september.  c) 2009 slutfördes projektet Tio saker på tjugo veckor, 
en bred satsning på utbildning i Web2.0 för hela personalen. (Projektet ledde också till att 
medarbetare från UB bokades för undervisning i Tio saker… på andra håll inom LiU.)  Inom 
IT o webb för övrigt, fokuserade kompetensutvecklingen framför allt på LiUBSearch, en 
satsning på samsökningsfunktioner, liksom på Polopoly, inför överflyttningen av vår externa 
webb.  
 
Med tanke på dels kommande pensionsavgångar, dels ett utbrett intresse för ledarskapsfrågor, 
har UB initierat kursen Nyfiken på ledarskap. Den genomfördes 2009 tillsammans med 
universitetsförvaltningen i regi av personalavdelningen. Från UB har åtta personer deltagit i 
den första utbildningsomgången. I LiU:s mellanchefsutbildning deltog en person från UB 
vilket innebär att samtliga avdelningschefer nu genomgått denna utbildning. 
 
Om två år byter Bibliotekssverige klassifikationssystem. Konsekvenserna blir omfattande 
också för UB och som en förberedelse satsar vi från 2009 på kompetensutveckling för att 
kunna genomföra förändringen på ett för användarna ändamålsenligt sätt. 
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En central del av UB:s verksamhet är tillhandahållandet av ny litteratur. För att höja 
kompetensen i samlingsuppbyggnad har workshops och seminarier arrangerats, bl. a. ett om 
bokmarknaden under medverkan av Svenska förläggareföreningen. 
 
Många bibliotekarier undervisar en stor del av arbetstiden och det är angeläget att alla på UB 
som undervisar tar del av LiU:s kurser i universitetspedagogik; under vt och ht 2009 har sex 
medarbetare genomfört LUK-kursen. HUB har inlett ett samarbete Pedagogiskt centrum för 
att fördjupa kunskaperna om HU:s pedagogiska sammanhang och få del av synpunkterna från 
en kritisk vän vid centret. 
 
Omvärldsbevakning 
Kunskaper om LiU:s forskning är en viktig del av UB:s omvärldsbevakning. Därför har under 
året en rad forskare från samtliga fakulteter bjudits in för att vid olika avdelningsmöten tala 
om forskningsläget och det egna arbetet och kanske redovisa sin syn på bibliotekets service.  
 
För att höja kvaliteten i vår kontinuerliga omvärldsbevakning har en intern seminarie- och 
workshopserie med ca tjugo deltagare startats. På HUB har personalen deltagit när 
läkarprogrammet haft seminarium om artikelgranskning. Regelbundet möts intresserade från 
hela UB för att diskutera aktuella texter inom biblioteksforskning.  
 

 

Innergård D-huset, Campus Valla 
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Bilaga A Statistik 
 
Utlåningen av tryckta böcker har fortsatt att minska, under 2009 med knappt 6%. 2008 var 
minskningen 4%. Även användningen av våra elektroniska böcker ser siffermässigt ut att ha 
minskat trots att antalet titlar ökat kraftigt. Det troliga är att användningen har ökat, men den 
ännu ej standardiserade mätmetoden för e-boksanvändning ger ett osäkert mätresultat. För 
2009 har uppgifterna från de leverantörer som redovisar antalet sidor dividerats med 10, enligt 
direktiv från Kulturrådet som numera ansvarar för insamlandet av forskningsbiblioteks-
statistiken. Denna räknemanöver är inte gjord under 2007-2008 och skulle antalet 
nedladdningar, oavsett om det är sida eller kapitel, redovisas 2009 var antalet nedladdningar 
hela 1 105 153. Ebrary har under 2009 bytt redovisningsmodell från ”document viewed” till 
”pages viewed”. 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.  
 
Användningen av e-tidskrifter har, efter flera år av måttlig uppgång, ökat med ytterligare 15% 
eller drygt 130 000 fler nedladdade artiklar.  
 
Den vänstra av nedanstående tabeller visar budgetens fördelning 2009 avseende personal, 
media, lokaler, övrigt och avskrivningar medan den högra tabellen visar den procentuella 
relationen mellan UB:s boklånare. 
 
Budget 2009   

 
Boklån 2009   

Personalkostnad 45% 
 

Studenter 70% 
Media 25% 

 
Anställda 17% 

Lokaler 20% 
 

Externa kunder 13% 
Övrigt 8% 

   Avskrivningar 2% 
    

 
Antal publikationer i fulltext vid LiU E-Press  
 
Benämning Antal 
Examensarbeten/uppsatser 5 600 
Doktorsavhandlingar 820 
Licentiatavhandlingar 260 
Parallellpublicerade forskningsartiklar 670 
Monografier/Antologier 25 
Kapitel i böcker 115 
Rapporter 115 
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Ekonomisk redovisning 

Verksamhetsuppföljning 2000 2007 2008 2009

Omslutning LiU 2 072 235  2 576 748  2 665 241  2 747 861     
Omslutning LiUB 81 711 (3,9%) 95 079 (3,7%) 96 344 (3,6%) 97 634 (3,6%)
Årsarbetare LiU 3 016         3 199         3 171         3 284            
Årsarbetare LiUB 95              88              85              84                 
Studenter 20 778       25 045       25 207       26 508          
Forskarstuderande 1 379         1 322         1 264         1 248            
Mediakostnader 18 364       23 658       23 216       26 431          
Boklån tryckta böcker 617 073     657 920     633 456     595 987        
Nedladdade e-böcker * 625 832     595 765     297 187        
Nedladdade tidskriftsartiklar i e-form 770 090     866 909     999 377        
Fjärrinlån inkl kopior 24 137       10 054       7 957         8 389            
Fjärrutlån inkl kopior ** 26 972       19 458       29 176       27 492          
Antal böcker 625 700     709 297     717 787     724 133        
Antal e-böcker 49 776       64 046       74 800          
Antal tryckta tidskrifter 4 750         2 802         2 520         2 500            
Antal e-tidskrifter 5 000         10 238       9 960         11 500          
Antal databaser 109            109            109               
Besökare per dag samtliga bibliotek 3 100         3 202            
Sittplatser publika utrymmen *** 1 200         1 031         998            1 017            
Öppettider per vecka (timmar) 68,5           68,5           68,5           68,5              
Undervisningstimmar 1 892         2 098         2 076            
Antal deltagare i undervisning 8 588         8 327         9 588            
Boklån tryckta böcker per årsarbetare LiUB 6 496         7 476         7 452         7 095            
Lån o/e artikel per student eller anställd 26              73              74              64                 
Mediainköp per student eller anställd (SEK) 772            835            818            887               
Bokinköp vid UB jfrt med LiU totalt **** 44,7% 54,4% 45,1% 45,1%
Pren (exkl e-paket) vid UB jfrt med LiU totalt 88,5% 73,3% 62,9% 58,0%

*OBS! Redovisningen varierar beroende på leverantör. År 2009 har antalet sidor har dividerats med 10.
Enligt tidigare modell är antalet nedladdningar samma år 1 105 153.
** Fast lånetid infördes under 2008 vilket har ökat antalet omlån 
*** Ombyggnad Campus Norrköpings bibliotek 2008
**** Avser tryckta böcker
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Bilaga B Samverkan i internationella och nationella biblioteksnätverk 
 
Redaktionsmedlemmar 
Agneta Lantz hade under 2009 uppdrag som granskare (reviewer) i den nystartade tidskriften 
Journal of Education, Informatics and Cybernetics (JEIC), http://www.JournalEIC.com 
 
Publikationer 
Åman, Kajsa Gustafsson (2009) Universitetslärares syn på studenters informationskompetens. 
I: Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekets roll för studenters och doktoranders 
lärande. Lund, BTJ. 
 
Presentationer vid internationella konferenser 
EAHIL workshop, Dublin 2-5 juni: Assessing medical students information literacy skills…” 
Eva-Sofia Svensson. 
I3 conference, Aberdeen 22-25 juni: Making a difference? Assessment of Information Literacy 
Education at Linköping University Library. Jenny Betmark, Christina Brage. 
 
Presentationer vid nationella konferenser 
Svensk biblioteksförenings seminarium Pedagogik i teori och praktik 13 november: Kajsa 
Gustafsson Åman 
 
Representation i internationella organisationer 
ARLIS Norden, IFLA Art Library Section 
DOAJ, Directory of Open Access Journals 
EAHIL European Association for Health Information and Libraries 
European Information Association: Anna Bladh 
IATUL, International Association of Technological University Libraries: Marianne Hällgren 
IFLA, International Federation of Library Associations, Standing Committee for serials and 
other continuing resources: Eva-Lisa Holm Granath, sekr 
LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche  
SPARC, The Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition 
 
Representation i nationella organisationer 
Under Kungl. Biblioteket: 
Arbetsgruppen för pliktleveransfrågor: Ann Dagnell 
Arbetsgruppen för webbplatsen Sjukhusbiblioteken.se: Eva-Sofia Svensson  
Expertgruppen för Libris samkatalog: Anders Fåk 
Expertgruppen för kompetensfrågor: Helena Wedborn 
Referensgruppen för licensverksamheten vid KB: Marianne Hällgren 
SAMSA, Sammanslutning av Metalib/SFX-användare: Eva Sejmyr 
Styrgrupp för Dewey-projektet: Eva-Lisa Holm Granath 
SwePub: Johan Toll 
  

http://www.journaleic.com/�
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Ansvarsbibliotekets samrådsgrupp för Kvinno- mans- och genusvetenskap: Helena Wedborn 
Medicin: Eva-Sofia Svensson 
Styrgruppen för Medieserverprojektet: Liselotte Thornell 
--- 
 
SUHF Forum för bibliotekschefer: Marianne Hällgren 
SUHF:s arbetsgrupper:  
Bibliometri: Marianne Hällgren 
Högskolans elektroniska publicering: David Lawrence 
Kvalitetsfrågor och utvärdering: Rut Jonsson 

  
DIVA:s expertgrupp: Peter Berkesand, suppl. Johan Toll 
Nätverket för administrativa chefer: Rut Jonsson, Anette Larsson 
Nätverket för EDC-bibliotekarier: Anna Bladh 
Nätverket för EndNote-bibliotekarier: Jenny Betmark 
Nätverket för ekonomi: Per Eriksson 
Nätverket för juridik: Anna Bladh 
Nätverket för lärarutbildning: Rolf Ennerberg 
Nätverket för statistik: Ing-Marie Malmberg 
Refun-gruppen: Ing-Marie Malmberg  
Svensk förening för informationsspecialister: Kajsa Gustafsson Åman 
Universitetsbibliotekens lån/fjärrlånegrupp: Carita Backman och Rolf Ennerberg 

 
  

Regional representation 
EU-nätverk för Östergötland: Anna Bladh 
Länsbibliotek Östergötlands strategiska grupp: Marianne Hällgren och Helena Wedborn. 
Länsbibliotekets arbetsgrupp Fjärrlån och medieförsörjning: Carita Backman 
Stiftbibliotekets vänner: Carita Backman 
Svensk biblioteksförenings regionför. f. Östergötland och Jönköping: Jenny Betmark och Eva 
Sejmyr 
Svensk förening för informationsspecialister, lokalavd. för Mellansverige: Kajsa Gustafsson 
Åman, ordf, Bo Jernberg och Maria Svenningsson. 
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Bilaga C Kvalitetsutvärderingar rörande UB 2006 – 2009 
 
2006 

• Perselli, A-K & K Gustafsson Åman, Universitetslärares syn på studenters 
informationskompetens vid Linköpings universitet, (CUL-rapport 11). 

 
• Sejmyr, E & M. Didriksson, Bibliotekets roll i studenternas lärande: 

användarundersökning vid Linköpings universitetsbibliotek hösten 2005. 
 

• Holm Granath, E-L, Användarundersökning av tryckta tidskrifter på HumSam-
biblioteket och Campus Norrköpings bibliotek vårterminen 2006. 

 
• Översyn av förvärvsprocessen 

 
• Kursbokspolicy 

 
2007 

• Blomkvist, J., Utvärdering av Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor hösten och 
våren 07 – 08. 

 
• Igelström, P., Betmark, J., Brage, C., & Rueda, E, Studenters informationsvanor: 

användarundersökning vid Linköpings universitetsbibliotek HT 2007. 
 

• Annerbo, K, Bladh, A, Hellsten, B, Utvärdering av universitetsbibliotekets 
kursbokspolicy 

 
• Policy för hantering av LiUB:s rara böcker 

 
• Bergstedt, Eva på uppdrag av Länsbibliotek Östergötland, Slutrapport – Utvärdering 

av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland. 
 
2008 

• NSI 
 

• NDI 
 

• Arbetsgruppen för högskolans elektroniska publicering på uppdrag av SUHF:s Forum 
för bibliotekschefer, Kartläggning av högskolans elektroniska publicering och 
rekommendationer för nationell samverkan, januari 2008. 

 
• Arbetsgruppen för bibliometri SUHF/Forum för bibliotekschefer, Carlsson, Håkan, 

Hällgren, Marianne, Inventering av bibliometrisk verksamhet vid svenska lärosäten 
(Göteborgs universitet Dnr 61/08 J), september 2008.  

 
• Bokflöden i HB lån 

 
• Westerlund, J, Uppföljning och utvärdering av förvärvsprocessen 
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2009  
 

• Utvärdering Boka en bibliotekarie 
 

• Självvärdering kontaktbibliotekariegrupper 
 
 
Årligen 
 

• Redovisning av UB:s verksamhet och kostnader inklusive jämförelse med de ”nio 
stora”.  

 
• Verksamhetsberättelse och statistik från UB och LiU E-Press. 

 
 
Övriga utvärderingar 
 

• Högskoleverkets utvärderingar  
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