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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. 
 
 

 
 
 
 
UB består av fyra fysiska bibliotek, ett gemensamt magasin för arkiverat material (Bokladan) 
samt det ständigt växande digitala biblioteket. Biblioteken finns vid LiU:s tre 
campusområden: Campus Norrköpings bibliotek (CNB), Hälsouniversitetets bibliotek på 
Campus US (HUB) i Linköping samt Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket 
(HumSam) och Teknisk-naturvetenskapliga biblioteket (TekNat) vid Campus Valla i 
Linköping. Dessutom medverkar UB i biblioteksverksamheten vid LiU Malmsten i 
Stockholm. 
 
Biblioteken har öppet 68 tim/vecka under terminstid 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. År 2008 i sammandrag 
 
Hemsidan 
Efter en omfattande användarundersökning 2007 har UB:s hemsida fått ny struktur och nytt 
utseende och en speciell forskaringång har lagts till. Förändringarna har fått ett gott 
mottagande och bl.a. lett till att efterfrågan på tjänster som ”Fråga biblioteket” och ”Boka en 
bibliotekarie” ökat markant. 
 
Kartläggning av bokflöden 
Genom kortare hanteringstider ökar kundnyttan. För att effektivisera verksamheten har 
bokflödena i HumSam-bibliotekets låneexpedition undersökts. Den processinriktade 
kartläggningen ledde till en rad förbättringsförslag, som genomförs i snabbast möjliga takt. 
 
Nöjd Student-, Nöjd Doktorand- och Nöjd Medarbetar-undersökningarna 
UB fick ett mycket gott betyg i Nöjd Student-undersökningen. I den gemensamma 
presentationen av resultatet konstaterades att de allra flesta studenter är nöjda med 
bibliotekets tjänster. Av Nöjd Doktorand-undersökningen framgår att UB:s samlingar av 
litteratur samt resurser för informationssökning väl motsvarar doktorandernas krav. 
Vägledningstjänsterna och bibliotekets undervisning visade sig i stor utsträckning vara 
okända begrepp. 
 
Nöjd Medarbetar-undersökningen visar för tredje gången ett särdeles gott resultat för UB. De 
svaga punkter som undersökningen ändå tydliggör gäller främst ohälsa och stress. Vid 
genomgångar på de olika avdelningarna lyfter personalen fram två problemområden som 
speciella orsaker till nackproblem, stress och oro; nämligen det nya skrivar- och 
kopieringssystemet och läget vid CNB, med först byggstöket och sedan den avbrutna 
ombyggnationen. 
 
Utskriftssystemet 
Införande av LiU:s nya skrivar- och kopieringssystem mitt under terminsstart ledde till 
mycket stora påfrestningar på UB:s personal, eftersom det fortsatte att fungera dåligt under 
hela hösten och ilskna studenter lade skulden på bibliotekarierna. 
 
Byggen  
Under hösten flyttade Campus Norrköpings bibliotek in i nybyggda lokaler medan 
ombyggnation av det gamla biblioteket sköts fram i tiden. 
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3. Det virtuella och det fysiska biblioteket 
3.1. Kundnytta 
 
UB skall ständigt sträva efter effektivisering i alla sina arbetsprocesser 
 
Under hösten genomfördes en omfattande undersökning av bokflödena i HumSam-
bibliotekets låneexpedition i avsikt att höja kvaliteten i tjänsterna ur ett användarperspektiv. 
Uppdraget innebar att med hjälp av ett processorienterat arbetssätt kartlägga flödena av 
böcker och presentera förslag till förbättringar när det gäller hanteringen. En liten grupp 
bestående av medarbetare från både HumSam och andra delar av UB har studerat och 
beskrivit varje delprocess i låneexpeditionsarbetet samt föreslagit förändringar. En annan 
grupp har därefter gått igenom förslagen och efter hand genomfört förbättringar. Resultatet 
har blivit ett snabbare och smidigare flöde, vilket kommer användarna till godo genom att 
väntetiderna minskats. 
 
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.  
 
En del i UB:s strävan att skapa en samlad ingång till den nätbaserade informationen utgörs av 
ett pågående utvecklingsarbete för visning av bibliotekets olika resurser via ett gemensamt 
gränssnitt. UB deltar i det nationella nätverket SAMSA (Sammanslutning av MetaLib- och 
SFX-användare) där arbetet under året inriktats mot användargränssnitt, hjälpsidor och 
samsökningsfunktioner. Det har också lett till att UB, som första bibliotek i Sverige, har 
skapat en egen Xerxes-instans, vilket är en samsökningsfunktion som från början utvecklats 
av universitet i USA i ett open source-projekt. 
 
UB skall sträva efter ökad tillgänglighet 
 
Hemsidan  
UB har under året arbetat med en förnyelse av hemsidan, ett resultat av den 
användarundersökning som genomfördes under föregående år. En mer framträdande 
sökfunktion återfinns nu på startsidan. En speciell forskaringång har också lagts till. Under 
arbetets gång har användare, framför allt studenter, kommit med konstruktiva synpunkter och 
förslag. Ett antal genvägar till de viktigaste sidorna har lagts på startsidan, som t ex ”Mina 
lån” och ”LiU E-press”. Biblioteket har också beslutat att använda editeringsverktyget 
Polopoly 9 för att på så sätt underlätta framtida förändringar i hemsidan i linje med önskemål 
från universitetet. 
 
”Boka en bibliotekarie”  
Vägledningstjänsten ”Boka en bibliotekarie” har varit i drift drygt ett år. Den innebär att 
studenter och anställda som arbetar med någon undersökning eller rapport kan boka tid för att 
få hjälp med informationskällor och sökteknik under ungefär en timmes tid. 2008 gjordes 375 
bokningar, ungefär jämnt fördelat på HUB, CNB och HumSam. Över 40 medarbetare deltar i 
vägledningen och varje bokning tilldelas den bibliotekarie som har mest sakkunskap på 
ämnesområdet. En utvärdering bland dem som utnyttjat tjänsten visar att ett mycket stort 
flertal är mycket positiva. (75 personer har deltagit i utvärderingen och av dem är 73 mycket 



 
 Verksamhetsberättelse 2008

6(20) 
 

Linköpings universitet 
Universitetsbiblioteket 

 

nöjda.) Bland inlämnade förbättringsförslag finns önskemål om vägledning efter kl 17 och om 
längre sessioner.  
 
”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. UB samarbetar med många av 
landets högskolebibliotek i det nationella projektet, men vårt huvudsyfte är att tillhandahålla 
en chattjänst riktad till LiU:s studenter och personal. Avsikten är att vägleda när det gäller 
informationssökning, inte att ge svaret på frågan. Referenstjänst via chatt passar speciellt bra i 
samband med frågor om e-tidskrifter och andra e-media, men också för andra korta 
frågor. Mer omfattande frågor hänvisas vidare, exempelvis till ”Boka en bibliotekarie”. 
 
Under året har kapaciteten för den lokala tjänsten utökats med flera chattande bibliotekarier; 
strax över 20 personer är delaktiga i ”Fråga Biblioteket” på UB. Tillgängligheten har 
förbättrats genom att vi har öppnat en andra chattkanal, Meebo, en gratisprogramvara med 
stor spridning, där studenterna känner sig hemma och välkomna. Under december 2008 
tredubblades inkommande frågor jämfört med tidigare månader. Detta hänger samman med 
bättre exponering på UB:s nya hemsida. 
 
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 
UB:s stöd till studenter med olika former av läshinder fortsatte på ungefär samma nivå som 
under 2007. 97 studenter var talbokslånare, jämfört med 94 föregående år. Antalet nedladdade 
böcker minskade (från 990 till 885) liksom antalet beställningar av nyproduktion av talböcker 
från Talboks- och punktskriftbiblioteket (78 till 70), medan antalet lokala inläsningar ökade 
från 11 till 56; något som representerar ett stort engagemang i tid och kraft från UB:s sida. 
 
UB:s lokaler och läsplatser skall stå i relation till LiU:s samlade behov och nyttjas så 
effektivt som möjligt. 
 
Om- och nybyggnationer 
Under hösten fick Campus Norrköpings bibliotek äntligen de nybyggda bibliotekslokaler som 
planerats i mer än 10 år. Olyckligtvis sammanföll flytten med terminsstarten och på grund av 
tekniska förseningar tog flytten mycket längre tid än planerat vilket påverkade både studenter 
och personal. Trots detta genomfördes flytten utan någon inskränkning av öppettiderna. 
 
Ombyggnaden av de gamla bibliotekslokalerna sköts upp och hade inte kommit i gång före 
årsskiftet. Campus Norrköpings bibliotek befinner sig således i ett mellanläge med tillgång till 
endast en del av det framtida biblioteket vilket bl a betyder färre läsplatser, färre publika 
datorer och trångt i bokhyllorna. 
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2009 kommer LiU Malmsten att flytta från Söder i Stockholm till nya, mer ändamålsenliga 
lokaler på Lidingö. Detta möjliggörs genom en generös donation till LiU från John Mattsons 
Fastighets AB:s minnesstiftelse där det även ingår medel för uppbyggnaden av ett 
vetenskapligt bibliotek för LiU Malmsten. Stiftelsen och ledningen vid LiU har enats om att 
namnet på det nya biblioteket skall vara ” Byggmästare John Mattsons bibliotek”. Planeringen 
startade 2008 och inflyttning sker till hösten 2009. 
 
Undervisningsrummet vid Hälsouniversitetets bibliotek 
Under året har HUB tillsammans med fakulteten gjort anpassningar i bibliotekets 
undervisningsrum så att det ska kunna nyttjas av andra inom HU. Ommålning, nya möbler, ny 
utrustning och fler datorer har samfinansierats av UB och fakulteten som från och med 
höstterminen använder lokalen för undervisning. 
 
Studieplatser 
Nöjd Student-undersökningen visar att det finns ett för LiU generellt missnöje med tillgången 
på studieplatser liksom med bristen på datorer med kringutrustning. UB kan på sitt håll bidra 
till förbättrade förhållanden genom att på HumSam biblioteket skapa fler studieplatser med 
hjälp av omflyttningar och användning av lagrade möbler. På samtliga våra bibliotek har nu 
de flesta datorer utrustats med ”Office-paketet”, vilket efterfrågats av många studenter. 
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3. 2 Media 
 
Tillväxt 
Den digitala samlingen fortsätter att växa och e-böckerna bidrar starkt till den ökningen. E-
böckernas antal ökade med 29% till 64 000 och motsvarande minskning för köpta tryckta 
monografier blev 22%. 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 gåva blev 8 410 vilket motsvarar 141 hyllmeter. För tryckta 
tidskriftshäften blev tillväxten endast 2 hyllmeter. 
 
E-böcker 
UB:s e-boksamling 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-boksamling som förutom facklitteratur även 
innehåller skönlitteratur och som finns att tillgå för biblioteket, men den skulle innebära en 
icke-förutsägbar och därmed oacceptabel kostnad, eftersom varje nedladdning genererar ett 
”lån” som har ett givet pris, medan antalet ”lån” är okänt. 
 
E-boksamlingen består dels av enstaka titlar från ett stort antal förlag, dels av e-böcker som 
ligger i en databas och som kan samsökas. Ebrary, UB:s största e-boksamling på 40 000 titlar 
inom ett stort antal ämnesområden där böcker inom ekonomi, datavetenskap, psykologi, 
naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicin, statsvetenskap och teknik är de mest använda. 
25 788 boklån innebär en ökning både av lånen men också av antalet sidor som läses. Thieme, 
består av 43 e-böcker inom medicin, med en användning motsvarande 13 963 boklån, vilket 
skulle kunna jämföras med 324 lån/bok. Det är en ökning med 20% jämfört med föregående 
år. Enligt statistiken har den totala användningen av e-böcker minskat med 4%. Eftersom 
statistikuppgifterna från olika förlag/leverantörer inte har samma innebörd är det vanskligt att 
göra rättvisande jämförelser mellan åren. 
 
Tidskrifter 
E-tidskrifternas andel av kostnaden för periodica är liksom förra året 90%. För de återstående 
10% finns oftast inget elektroniskt alternativ eller det kan vara andra skäl, t.ex. 
arkivmöjlighet, som har varit avgörande för att behålla den tryckta tidskriften.  
 
Databaser 
Antalet sökningar i de bibliografiska databaserna har generellt sett minskat under 2008. 
Undantag är databaserna Scopus och Web of Science. Om trenden fortsätter under 2009 kan 
det bli aktuellt att göra en mer genomgripande översyn av prenumerationerna på de 
bibliografiska databaserna. 
 

3.3 Statistik 
 
Utlåningen av tryckta böcker har fortsatt att minska, under 2008 med knappt 4%. 2007 var 
minskningen 3%.  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. Arbete 



 
 Verksamhetsberättelse 2008

9(20) 
 

Linköpings universitet 
Universitetsbiblioteket 

 

pågår vid de internationella förlagen med att lägga fast en standard för e-boksanvändning 
liknande den som finns för e-tidskrifter. Till vidare kommer UB fortsätta att redovisa en 
osäker siffra.  
 
Användningen av e-tidskrifter har, efter flera år av måttlig uppgång, ökat med 13% eller 
nästan 100 000 fler nedladdade artiklar. Antalet fjärrinlån från andra bibliotek fortsätter att 
minska eftersom mer och mer finns tillgängligt i digital form via UB. 
 
Nedanstående tabell visar till höger budgetens fördelning 2008 avseende personal, media, 
lokaler och övrigt samt till vänster den procentuella relationen mellan UB:s boklånare. 
 
Boklån 2008     Budget 2008   
Studenter 70% Personalkostnad 45%
Anställda 16% Media 25%
Externa kunder 14% Lokaler 22%

Övrigt 6%
      Avskrivningar 2%
 
Övrig statistik avseende UB:s verksamhet redovisas i bilaga A på samma sätt som i 
”Strategisk plan för informationsförsörjning”. 
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4. Mediamarknaden och vetenskaplig kommunikation 
 

4.1 Bokupphandling  
Upphandling av ett ramavtal för inköp av tryckta och elektroniska böcker för LiU har 
genomförts under året. I arbetsgruppen som tog fram förfrågningsunderlaget ingick 
representanter från institutionerna samt biblioteket. Upphandlingen delades in i ”bokhandel” 
och ”Internetbokhandel”. Enligt de nya lagreglerna som gäller fr o m 2008 skall alla ramavtal 
rangordnas och följande leverantörer har antagits. 
 
Bokhandel: 
1. Blackwell Ltd 
2. Bokakademin i Linköping AB 
 
Internetbokhandel för svenska böcker: 
1. Adlibris AB 
2. Bokus AB 
2. Boktjänst i Sverige AB 
 
Internetbokhandel för övriga språk: 
1. Dawson Books 
2. Coutts Information Services 
3. Blackwell Ltd 
 

4.2 Vetenskaplig publicering  
 
LiU E-Press verksamhet 
Antalet unika besökare 2008 till LiU E-Press, var 670 000 med över 1 300 000 nedladdningar 
av dokument i fulltext. 60% av besökarna kom via Google och 75% hade IP-adresser som inte 
var svenska.  
 
Publiceringsverksamheten har fortsatt att öka. I februari 2009 var 90% av alla 
doktorsavhandlingar skrivna vid LiU 2008 publicerade elektroniskt, 68% av 
licentiatavhandlingarna och cirka 30% av studentuppsatser och examensarbeten. Ett nytt 
nummer publicerades av vardera Hygiea Internationalis och International Journal of Ageing 
and Later Life. Två nya tidskrifter godkändes för publicering: Northern European Journal of 
Language Technology och Culture Unbound. Dessutom har fem nya konferenshandlingar 
publicerats. 
 
2008 var det första året med 12 månader med parallellpublicering - 180 artiklar publicerades. 
Detta var från början en manuell procedur men i slutet av året utvecklades ett automatiskt 
system, där ISI används som källa för information om nya artiklar från LiU. Ett e-
postmeddelande skickas till författare inom LiU i de fall det är möjligt att parallellpublicera. 
Alla artiklar registreras också i DiVA.  
 
Under året började planeringen och förberedelserna för migrationen av publikationsdatabasen 
(PubDb) till DiVA.  
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LiU E-Press Advisory Board har tillsammans med E-Press styrgrupp haft ett möte under året 
med ett lovande och värdefullt utbyte av idéer inför kommande strategier. 
 
Bibliometri 
 
Bibliometrigruppen vid universitetsbiblioteket fick under 2008 en mer uttalad roll som en 
gemensam resurs inom LiU. Gruppen har en egen hemsida, länkad till UB:s externa 
webbsida, som innehåller basfakta rörande bibliometri samt länkar och annan information.  
Ett drygt tiotal bibliometriska uppdrag inkom under året vilka innefattade analyser på lokal 
nivå såväl som på fakultets- och LiU-nivå. Rapporteringen utgjordes av utvärderingar av 
forskningsverksamhet, i vissa fall som underlag vid tillsättningsförfarande. Förutom rena 
uppdrag fick gruppen också ett antal förfrågningar från enskilda forskare och 
forskargrupper/enheter. 
 
Inom gruppen har också bedrivits egen fortbildning och utveckling, samt deltagande i 
nationella satsningar när det gäller att få tillgång till lämpliga ”rådata” för mer avancerade 
bibliometriska studier såsom framtagande av kronindikator mm. Ett PM rörande 
bibliometriska analyser har arbetats fram och presenterats för LiU:s ledning. 
Bibliometrigruppen genomförde under året ett antal seminarier: två internt inom UB och fem, 
varav ett på engelska, i samarbete med CUL, riktade till hela LiU. Andra utbildningsinsatser 
innefattade masterskurs (IFM), doktorandkurs (IHS) samt vetenskaplig publicering (Junior 
Faculty). 
 
Plagiat 
Högskoleverket arrangerar en seminarieserie om fem delar kring plagiering, med start i 
december 2008. För att öka vår kompetens på området och med avsikt att bli en resurs för 
resten av LiU sänder UB en deltagare till seminarieserien. I UB:s undervisning i 
informationskompetens på masternivå behandlas frågor av denna art, med syfte att tydliggöra 
innebörd och konsekvenser av plagiat. 

5. Integrering i kärnverksamheten 
 
LiU-IT 
Bibliotekets IT-avdelning har under året fördjupat samarbetet med LiU-IT. Fyra av UB:s fem 
tekniker har arbetat till viss del inom LiU-IT och samarbetet har inneburit stora fördelar 
beträffande kunskapsutbyte. Inför 2009 planeras för ytterligare ökning av vårt deltagande i 
LiU-IT. 
 
Kalasmottagning 
UB deltog liksom tidigare år i Kalasmottagningen med en presentation vid mässan och 
synliggjorde därmed biblioteket för en stor skara studenter i ett tidigt stadium av utbildningen. 
I samband därmed informerades om LiU-kortets funktion som lånekort på UB. 
 
Kunskap om LiU-forskning 
För att öka kännedomen om den forskning och de forskargrupper som verkar inom LiU har 
under året en rad forskare bjudits in att föreläsa eller samtala om sin verksamhet och sina 
behov av biblioteksservice. Hela UB har kunnat lyssna till föredrag om forskning om 
metangaser i arktisk miljö och om tvillingforskning avseende läs- och skrivsvårigheter. Vid 
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personalmöten på HUB har forskare medverkat vid sex tillfällen och samtalat om ämnen som 
smärta, celler och mikroskopering, nervceller och bananflugor samt genusperspektiv inom 
medicin. 
 
Forum för genusvetenskap och jämställdhet 
En boksamling som till största delen innehåller svenskt material med genusinriktning finns 
vid Forum för genusvetenskap och jämställdhet. Vid omorganisationen av Forum beslutades 
att boksamlingen ska bibehållas och att en bibliotekarie från UB även fortsättningsvis ska 
verka där på 10%. I och med detta fortsätter UB att bidra till ökad kännedom inom LiU om 
genusrelaterade frågor. 
 
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 
Kommunikation av information med fokus på samspelet mellan informations- och 
kommunikationsteknologi och medborgarna i olika sociala sammanhang är det centrala temat 
i CeBITs kurs- och seminarieverksamhet. Undervisningen syftar till informationskompetens, 
mediakompetens, hälso- och medborgarkompetens.  
 
Poänggivande campuskurser på såväl grundnivå som avancerad nivå gavs i bl.a. 
omvärldsanalys och samhällskommunikation. Inom ramen för Nätuniversitetet gavs kurser i 
bl.a. ”Hälsofrämjande organisationer”. 
 
De webbaserade tvärvetenskapliga kurserna har lockat till sig en mycket heterogen skara 
studenter med avseende på ämnesbakgrund, yrkeserfarenhet, geografisk hemvist etc. Den 
ökade flexibilitet som erbjuds virtuellt med utnyttjande av den tekniska plattformen It’s 
learning har medfört att sedvanliga geografiska ramar sprängts och att svenska studenter 
deltar i utbildningen från olika delar av världen, exempelvis Nya Zeeland, USA, Belgien, 
Danmark och Finland.  
 
Masterstudenter 
UB:s medverkan i den internationella masterutbildningen har stärkts under året genom att 
antalet undervisningstillfällen har ökat. Förutom medverkan i den fakultetsövergripande 
allmänna introduktionen av masterstuderande har UB nu fått en tydligare roll framförallt på 
Tema V, dels genom en strimma med fyra undervisningstillfällen, dels genom aktiv 
medverkan i enskilda kurser i programmet. Ett inslag i undervisningen som fått stor 
genomslagskraft är föreläsningen om hur man bör agera för att undvika att plagiera. I 
samband med denna upprättade en representant från UB ett kontrakt som både student och 
studierektor ska skriva under. Kontraktets syfte är att studenten ska förstå innebörd och 
konsekvenser av plagiering. 
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Nöjd Doktorand-undersökning  
NDI-undersökningen visar att LiU:s doktorander är mycket nöjda med tillgången till 
informationssökningsresurser och litteratur. UB:s undervisning i informationssökning får inte 
fullt lika gott betyg och när det gäller bibliotekets övriga tjänster, såsom ”Fråga biblioteket” 
och ”Boka en bibliotekarie” verkar de i stor utsträckning vara okända. NDI:n visar tydligt att 
UB måste öka ansträngningarna att nå doktoranderna. 
 
Undervisning för HU-doktorander 
Varje termin erbjuder HU en obligatorisk forskarutbildningskurs på 3 hp; ”Vetenskaplig 
kommunikation och informationssökning” med ca 25 deltagare varje termin. Kursen bedrivs 
till huvuddelen i biblioteket och den är koncentrerad till en veckas undervisning på heltid; 
examination sker med individuell redovisning i form av en poster. Bibliotekets medverkan är 
på ca 20 timmar och består av föreläsningar och sex övningstillfällen i smågrupper. Alla 
tränas i PubMed, deltagarna får också utgå från egna frågor och söka i andra databaser under 
enskild vägledning. Föreläsningarna handlar om generella sökstrategier, sökmetoder och 
lämpliga källor såsom PubMed, e-böcker samt ämnes-, citerings- och statistikdatabaser. 
Evidensbaserade källor för informationssökning inom medicin och vård gås igenom och 
slutligen presenteras två referenshanteringsprogram. Bibliotekariernas föreläsningar får 
mycket goda kursutvärderingar. Från våren 2009 kommer kursen att ges enbart på engelska. 
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UB skall delta i aktiviteter som stärker LiU:s varumärke 
 
Konferenser och publicering 
Representanter från UB presenterade ett paper som valts ut i stor konkurrens kallat ”Students 
+ Google= True in Scholarly Activities” vid The 6th International Conference on Education 
and Information Systems, Technologies and Applications i Orlando, Florida. En positiv effekt 
av medverkan i denna konferens var att en av representanterna fick en förfrågan om att 
fungera som reviewer i en nystartad tidskrift: Journal of Education, Informatics and 
Cybernetics. Dessutom kom också en förfrågan om att ingå i organisationskommitéen för 
kommande konferenser. 
 
Ett bidrag infört i tidskriften Italics 2006 kallat ”Towards a Learning Society – Exploring the 
Challenge of Applied Information Literacy through Reality-Based Scenarios” har nu börjat 
citeras i allt större omfattning, exempelvis i ett antal nyutkomna doktorsavhandlingar i USA. 
Artikeln har också uppmärksammats i flera europeiska länder bl a Finland, Storbritannien, 
Frankrike och nyligen också i Australien. 
 
HUB deltog i konferensen ”All together better health 4” som arrangerades 2-5 juni av 
Linköpings universitet och Karolinska  Institutet. Konferensen förlades till Linköping/HU 
under en av dagarna och HUB erbjöd då två tillfällen med ett ”round table” under rubriken 
”Walk and talk in the library, IPL and IL - a beautiful friendship”.  
 
Nätverk för administrativa avdelningar 
Under 2008 skapades ett nätverk för administrativ och teknisk personal vid 
universitetsbiblioteken vid Chalmers, Göteborg och Linköping. Deltagarna träffades första 
gången i januari på Göteborgs universitetsbibliotek och i oktober var det Linköpings tur att 
vara värd. Det är givande att träffa andra i samma arbetssituation för diskussion, 
erfarenhetsutbyte och demonstration av olika administrativa system för trots att vi alla arbetar 
inom universitets- och högskolesektorn, är system och arbetssätt ändå väldigt olika. 

6. Samverkansuppgiften 
 

6.1 Regionalt och nationellt samarbete 
 
I samarbete med Landstinget och olika patientföreningar har HUB inrättat en hörna med 
patientinformationsmaterial. Materialet, broschyrer m.m, kan man låna eller ta med hem. 
HUB skyltar också med länkar på nätet, lämpliga för patienter och anhöriga som givetvis även 
kan låna andra böcker från biblioteket. Inför lanseringen av denna tjänst har biblioteks- och 
landstingspersonal haft ett informationsmöte om hur man bäst handskas med 
patientinformation. 
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7. Ledning, finansiering och styrning av resurser 
 

7.1 Styrelsen 
 
UB skall ledas av en biblioteksextern styrelse med akademisk tyngd 
 
Ledamöter: Inger Rosdahl (ordförande), Kari Marklund (vice ordförande), Elisabeth 
Ahlstrand (Utbildningsvetenskap), Lena Öhman (Hälsouniversitetet), Bengt Erik Eriksson 
(Filosofisk fakultet), Ulf Nilsson (Tekniska högskolan), Sofia Tenglin vt (StuFF)/Mikael Strid 
ht (Consensus). 
Fackliga representanter: Anna Bladh (SACO), Ing-Marie Malmberg (OFR/S). 
Övriga: Marianne Hällgren (adjungerad), Rut Jonsson (sekreterare). 
 
Styrelsen höll 7 möten under 2008. Se http://www.liu.se/biblioteksstyrelsen/  
 

7.2 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 endast haft ett möte under året, i april månad. På dagordningen stod 
verksamhetsuppföljning, presentation av två användarstudier, bibliometri samt handlingsplan 
för UB 2008. 
 

7.3 Ekonomi 
 
UB:s verksamhet skall finansieras av LiU centralt 
UB:s verksamhet skall vara kostnadseffektiv 
 
Bibliotekets omslutning 2008, inkl LiU E-Press, var 96,3 mkr och resultatet innebar att 1 904 
tkr av kapitalet förbrukades. 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. De externa intäkterna 
minskade i och med att Carl Lamm tog över kopieringen i augusti. Under året har två 
lönerevisioner genomförts. Den satsning på bibliotekspersonal som JÄMO beslutat ligger 
utanför budgetramen men kompensation för denna kommer att erhållas. I budget ingick inte 
heller kostnaderna för tillbyggnaden av Campus Norrköpings bibliotek.  
 

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.liu.se/biblioteksstyrelsen/
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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, inkl LiU E-Press, var vid årets slut 96 personer, dvs en minskning 
med en person jämfört med 2007.  
 
Under 2008 gick två personer i pension och sammanlagt sex personer har haft delpension 
varierande från 20 – 50%. Fyra personer har varit föräldralediga helt eller under del av året 
och en person var studieledig under hela året. För att ersätta detta har fyra vikarier funnits 
under året, varav två på deltid/del av året.  
 

8.2 Arbetsmiljö 
 
UB:s resultat i Nöjd medarbetar-undersökningen 2008 är mycket gott, jämfört med 
föregående undersökning och jämfört med LiU i stort. Men man kan utläsa att det finns oro, 
stress och problem med bl a nacke och axlar bland medarbetarna. Besvären tros till stor del 
bero på dels påfrestningar och frustration i samband med utbyggnaden och flytt av CNB och 
inte minst den uteblivna ombyggnationen av Kåkenhus, dels LiU:s nya skrivar- och 
kopieringssystem. Utskriftssystemet är ännu efter mer än sex månader behäftat med allvarliga 
problem. 
Varje dag kommer ett stort antal studenter till bibliotekspersonalen med klagomål: de förstår 
inte betalningssystemet, när de har förstått och betalat fungerar ändå inte utskrifterna, pengar 
dras från kontona utan anledning osv. Studenternas missnöje riktas mot UB:s personal, som 
gärna vill ge god service, medan frågan ägs av Carl Lamm. 
 

8.3 Kompetensutveckling 
 
Den utbildning i bemötande och konflikthantering som inleddes med två tvådagarskurser 
under 2007 fortsatte med samma antal utbildningstillfällen under 2008 och sammanlagt har ett 
sextiotal personer deltagit i utbildningen. Under hösten följdes den upp med ett seminarium 
om mångfald i samarbete med Länsbiblioteket och Stadsbiblioteken i Norrköping och 
Linköping; ytterligare en sådan halvdagsutbildning arrangeras våren 2009, denna gång i 
Norrköping. 
 
Två medarbetare har under våren -08 deltagit i LiU:s utbildning för mellanchefer. Två 
medarbetare har deltagit CUL-kursen ”Pedagogiskt ledarskap” under hösten och ytterligare 
två bibliotekarier har som studenter deltagit i LUK-kursen under 2008.  
 
Under hösten genomfördes ett seminarium om nätgenerationens nya sätt att lära och hur detta 
påverkar beteendet vid informationssökning. Detta seminarium kom också att bli startpunkten 
för kompetensutvecklingsprojektet 10 saker på 20 veckor. 
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”10 saker på 20 veckor” vid LiUB, en utbildning inom Webb 2.0 
Den snabba utveckling av sociala medier som skett under de senaste åren innebär att den 
mediavärld som ungdomar och unga vuxna dagligen använder och möts i ser helt annorlunda 
ut, än Internet som flertalet av bibliotekets personal känner det. De nya teknikerna för socialt 
nätverkande kallas webb 2.0 och innebär nya sätt att använda och själv bidra till det som finns 
på nätet. Bibliotekspersonalen måste fungera och kommunicera i dessa miljöer, där de flesta 
av dagens studenter och yngre forskare redan är hemmastadda. För att i någon mån 
överbrygga kunskapsklyftan mellan nätgenerationen och bibliotekarierna har UB, med start i 
september drivit ett personalutvecklingsprojekt, som ger tillfälle att lära sig mer om webb 2.0 
och den sociala webben. Kursen innehåller bl.a. att lära sig hantera bloggar, sociala 
bokmärken, RSS, wikis, virtuella världar, mikrobloggning, sociala bibliotek som 
LibraryThing och sociala nätverkstjänster som Facebook och LinkedIn. Utbildningen är 
inspirerad av en nätkurs "23 things" från bibliotek i USA; den närmaste förlagan till UB:s 
utbildning härrör från Karolinska institutets bibliotek. ”10 saker” vid Linköpings UB är 
planerad och genomförd av en grupp om 6 personer och anmälda deltagare är 63 personer.  
 
Kompetensfrågor nationellt 
På riksplanet har UB:s representant i Kungl. bibliotekets expertgrupp för kompetensfrågor 
medverkat som ansvarig för planering och genomförande av en heldag om strategisk 
kompetensförsörjning där femtio personer, kompetensansvariga vid universitets- och 
högskolebibliotek, var inbjudna. Utbildningsdagen blev en framgång och den kommer därför 
att utvecklas och genomföras även 2009.  
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Bilaga A Statistik 
 
För att få jämförbarhet mellan åren ingår inte LiU E-Press i tabellen nedan. 
 

 
 

Ekonomisk redovisning (exkl LiU E-Press)

Verksamhetsuppföljning 1994/95 2000 2007 2008

Omslutning LiU 1 349 190    2 072 235    2 576 748    2 665 241    

Omslutning LiUB 53 880 (4,0%) 81 711 (3,9%) 93 186 (3,6%) 93 933 (3,5%)
Årsarbetare LiU 2 378           3 016           3 199           3 171           

Årsarbetare LiUB 78                95                88                85                

Studenter 13 570         20 778         25 045         25 207         

Forskarstuderande 1 120           1 379           1 322           1 264           
Mediakostnader 11 261         18 364         23 658         23 216         

Boklån 250 796       617 073       657 920       633 456       

Nedladdade e-böcker * 625 832       595 765       
Nedladdade tidskriftsartiklar i e-form 770 090       866 909       

Fjärrinlån inkl kopior 28 147         24 137         10 054         7 957           

Fjärrutlån inkl kopior ** 25 010         26 972         19 458         29 176         

Antal böcker 477 200       625 700       709 297       717 787       
Antal e-böcker 49 776         64 046         

Antal tryckta tidskrifter 5 202           4 750           2 802           2 520           

Antal e-tidskrifter 5 000           10 238         9 960           
Antal databaser 109              109              

Antal lånekort *** 43 276         33 740         

Besökare per dag 3 100           
Sittplatser publika utrymmen **** 860              1 200           1 031           998              

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

Undervisningstimmar 1 892           2 098           

Antal deltagare i undervisning 8 588           8 327           
Boklån per årsarbetare LiUB 3 215           6 496           7 476           7 452           

Lån o/e artikel per student eller anställd 16                26                73                74                

Mediainköp per student eller anställd (SEK) 706              772              835              818              
Bokinköp vid UB jfrt med LiU totalt ***** 44,7% 54,4% 45,1%

Pren (exkl e-paket) vid UB jfrt med LiU totalt 88,5% 73,3% 62,9%

*OBS! Ej tillförlitlig siffra då redovisningen varierar beroende på leverantör

** Fast lånetid under 2008 har ökat antalet omlån (12 434 initiala lån)

*** En utrensning av utgångna lånekort gjordes 2007 samt 2008
**** Ombyggnad Campus Norrköpings bibliotek 2008
***** Avser tryckta böcker
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Bilaga B Samverkan i internationella och nationella biblioteksnätverk 
 
Redaktionsmedlemmar 
Hällgren, Marianne. Redaktionsmedlem  New review of information networking.Taylor & 
Francis, ISSN 1361-4576 
Lantz, Agneta. Granskare (reviewer) i den nystartade tidskriften Journal of Education, 
Informatics and Cybernetics (JEIC), http://www.JournalEIC.com 
 
Publikationer 
Baurén, Ingegerd & Gustafsson Åman, Kajsa, bidrag CULs rapport nr 13 2008 ”Variation på 
temat examination” 
 
Presentationer vid internationella konferenser 
Brage, Christina & Betmark, Jenny. Students + Google= True in Scholarly Activities. A Case 
Study. Paper presented at The 6th International Conference on Education and Information 
Systems, Technologies and Applications, Orlando Florida 28/6-2/7 2008. 
Gustafsson Åman, Kajsa & Bratt, Anna, Tema. Students’ written reflections on their search 
for information. Poster presented at LILAC, John Moores University, Liverpool 17-19/3 
2008.  
 
Presentationer vid nationella konferenser 
Gustafsson Åman, Kajsa. Hur ser universitetslärare på studenters informationskompetens? En 
studie vid Linköpings universitet. NU 2008, Kalmar, 7-9 maj 2008.  
Lawrence, David, Linköping’s Journal Publication Service, Open Access Mötet, Stockholm, 
1-2 oktober 2008. 
Sejmyr, Eva, Xerxes på Linköpings universitetsbibliotek, Stockholm, 20 oktober 2008. 
 
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 
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 
LIBRIS referensgrupp för fjärrlån: Carita Backman 
Referensgruppen för licensverksamheten vid KB: Marianne Hällgren 
SAMSA, Sammanslutning av Metalib/SFX-användare: Eva Sejmyr 
SwePub: Johan Toll 
  

http://www.journaleic.com/
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Ansvarsbibliotekens samrådsgrupper:  
Biologi: Bernt Håkansson 
Kvinno- , mans- och genusvetenskap: Helena Wedborn 
Medicin: Eva-Sofia Svensson 
Miljö: Kajsa Gustafsson Åman 
Samhällsvetenskap inkl. ekonomi, psykologi, pedagogik o folkbildningsforskning: Helena 
Wedborn 
Teknologi och dess grundvetenskaper: Marianne Hällgren 
 
--- 
 
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 
Nätverket för EDC-bibliotekarier: Anna Bladh 
Nätverket för EndNote-bibliotekarier: Jenny Betmark 
Nätverket för ekonomi: Per Eriksson 
Nätverket för lärarutbildning: Rolf Ennerberg 
Nätverket för statistik: Ing-Marie Malmberg 
Refun-gruppen: Ing-Marie Malmberg  
Svensk förening för informationsspecialister, styrelseled: 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 
Svensk biblioteksförenings regionför. f. Östergötland och Jönköping: Jenny Betmark och Eva 
Sejmyr 
Svensk förening för informationsspecialister, lokalavd. för Mellansverige, styrelseled: Kajsa 
Gustafsson Åman, ordf, Bo Jernberg och Maria Svenningsson. 


	Verksamhetsberättelse 2008
	Inramade mål är hämtade ur Strategisk plan för Informationsförsörjning vid Linköpings universitet 2006-2010. Dnr LiU 821/04-10
	Bilder från Campus Norrköpings bibliotekFoto sid 1, 13 Steingrímur Jonsson, sid 3 Justin Nichols, sid 7, 9, 17 Margareta Sarring

	1. Inledning
	2. År 2008 i sammandrag
	3. Det virtuella och det fysiska biblioteket
	3.1. Kundnytta
	3. 2 Media
	3.3 Statistik

	/
	4. Mediamarknaden och vetenskaplig kommunikation
	4.1 Bokupphandling 
	4.2 Vetenskaplig publicering 

	5. Integrering i kärnverksamheten
	6. Samverkansuppgiften
	6.1 Regionalt och nationellt samarbete

	7. Ledning, finansiering och styrning av resurser
	7.1 Styrelsen
	7.2 Strategiarbete
	7.3 Ekonomi

	8. Personal, arbetsmiljö och fortbildning
	8.1 Personal
	8.2 Arbetsmiljö
	8.3 Kompetensutveckling
	Bilaga A Statistik
	Bilaga B Samverkan i internationella och nationella biblioteksnätverk


