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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 (HUB) i 
Linköping samt Humanistisk-
samhällsvetenskapliga biblioteket 
(HB) och Teknisk-naturvetenskapliga 
biblioteket (TB) vid Campus Valla i 
Linköping. Dessutom medverkar UB 
i biblioteksverksamheten vid Carl 
Malmsten - Centrum för Träteknik 
och Design i Stockholm.  
 

Biblioteken har öppet 64 tim/vecka under terminstid med reducerat öppethållande under 
sommar och jul. Det digitala biblioteket är, för universitetets studenter och anställda, 
tillgängligt dygnet runt, året runt. Bokladan håller öppet 2 tim, 3 dagar/vecka. 

2 Året som gått i sammandrag 
 
Införandet av RFID-tekniken har präglat 2006; under våren med förankringsarbete och 
upphandlingsförfarande samt gallring av 25 000 böcker. Chippning av 425 000 böcker 
engagerade hela UB under sommaren. Under hösten har tekniken på allvar tagits i bruk och 
nyttan blir allt tydligare för användare och personal. 
 
LiU:s stora arbete med att Bolognaanpassa verksamheten har haft sin motsvarighet på UB, där 
nya lärandemål utvecklats och förmedlats till UB:s undervisare i en omfattande seminarie-
verksamhet. Samarbetet med CUL har fördjupats och planeringen av UB:s insatser inom 
CUL:s pedagogiska kurser har satt fart under hösten 2006. 
 
En viktig insats för synliggörande av LiU:s forskning nationellt och internationellt är 
katalogisering i samkatalogen LIBRIS. I ett projekt som under året engagerat ett flertal 
katalogisatörer har över 1 000 antologibidrag lyfts fram.  
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Några användarundersökningar har genomförts inom UB: om användningen av tryckta 
tidskrifter, om bibliotekets roll i studenternas lärande respektive om universitetslärares syn 
på studenters informationskompetens.  Undersökningarna belyser olika delar av verksamheten 
och resultaten utnyttjas för att höja kvaliteten gentemot bibliotekets brukare.  
 

3 Det virtuella och det fysiska biblioteket 

3.1. Speciella insatser för ökad kundnytta 

 
RFID 
 

 

 
 
 
 
Ny teknik för lånehanteringen, Radio frequency 
identification, har införts på hela UB. En 
projektgrupp ansvarade för planeringen, medan 
grupper vid varje bibliotek organiserade arbetet 
lokalt. Under en intensiv period av sju sommar-
veckor RFID-konverterades alla fyra biblioteken; 
95% av personalen och 15 timanställda studenter 
deltog i arbetet. Ca 425 000 böcker försågs med en 
etikett/chip som programmerades, samtidigt som 
det gamla magnetlarmet avaktiverades.  
 
 

 
Lånediskarna omstrukturerades och biblioteken försågs med utlåneautomater för RFID. De 
nya återlämningsautomaterna med sorterare kräver därtill anpassat utrymme, vilket 
resulterade i ombyggnationer i olika omfattning. Samtliga gamla larmbågar ersattes med nya 
RFID-bågar. 
 
Införandet av RFID har resulterat i dels ett system där fler transaktioner blir rätt från början 
och dels en mer lätthanterlig låneverksamhet, där en stor andel av lånen går via automat. 
”Smidigt och bra”, säger våra användare om det nya sättet att låna böcker. 
Återlämningsautomaterna med sorterare medför att materialet blir både avregistrerat och 
sorterat innan personalen börjar den manuella hanteringen. Att lån och larm löper i samma 
process, liksom att en allt större andel boklån går via automater, innebär en förbättrad 
ergonomi genom att personalen nu har färre moment med tung fysisk hantering. Det är 

UB ska utforma sina tjänster utifrån den utveckling som sker inom vetenskaplig 
kommunikation och i teknikutvecklingen 
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numera också möjligt att med hjälp av ett inventeringsverktyg återfinna felplacerade böcker. 
Alla delar i RFID-processerna är ännu inte i funktion. 

 
 
 
 

Självhämtning inom hela UB 
Självhämtning av beställda böcker infördes på HB redan föregående höst och på de tre andra 
biblioteken under 2006. Denna förändring mot ökad självbetjäning har, tillsammans med 
övergången till RFID-teknik, medfört att andelen automatiserade utlån ökat påtagligt på de 
fyra biblioteken. Resultatet är nöjda låntagare, som uppskattar att klara sig på egen hand, och 
mindre stress och tunga lyft för personalen. 
 

 
 
 
 

Användarundersökningar 
Tidskriftsundersökningen. En granskning av användningen av tryckta tidskrifter på HB (ca 
820 titlar) och CNB (ca 360 titlar) genomfördes under 5 månader våren 2006 för att få 
underlag för en revidering av beståndet. Resultatet pekade på en generellt låg användning 
vilket har lett till omprioriteringar och till att ca 175 avbeställningar har gjorts. Besluten har 
fattats i samråd med berörda forskare/lärare och processen har i sig inneburit fördjupade 
kontakter mellan UB och institutionerna. 
 
Bibliotekens roll i studenternas lärande: användarundersökning vid Linköpings universitet 
hösten 2005. En webbenkät skickades till 2 500 programstudenter i termin fem av 
utbildningen, 500 svar kom in. Studenterna ombads värdera hur de fått information om 
bibliotekets resurser, hur de använde bibliotekets hemsida, e-resurser och datorer, hur de 
upplevde bibliotekets informationsdisk och dess personals kunnighet och bemötande, samt 
biblioteksundervisningens kvalitet. Egna kommentarer om UB kunde också lämnas. 
Undersökningens resultat används i det pågående kvalitetsarbetet och förbättringar genomförs 
enligt studenternas önskemål.  
 
Universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Linköpings universitet är en 
kvalitativ studie som bygger på intervjuer med tio lärare vid Fil.fak och Tek.fak. Syftet är att 
få fram underlag för att utveckla samverkan mellan bibliotekarier och universitetslärare. 
Studien visar bl.a. att det finns behov av dialog kring pedagogiska frågor och att CUL skulle 
kunna vara en arena för dessa diskussioner. 

 
 
 
 

Vägledning på webben 
I tillägg till tjänsten Jourhavande bibliotekarie, numera kallad Fråga biblioteket, medverkar 
UB sedan starten i februari 2006 i Fråga teknikbiblioteken. Det är en vägledningstjänst där 
biblioteken vid Chalmers, KTH, universiteten Luleå, Uppsala, Lund och Linköping 
samarbetar. UB svarar för att tjänsten är bemannad varje torsdag. 
 

UB skall ständigt sträva efter effektivisering i alla sina arbetsprocesser 

UB:s samlingar skall byggas i samverkan med forskare, lärare och studenter 

UB ska sträva efter en ökad tillgänglighet 
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Förändring av hemsidorna 
UB har under 2006 lanserat en ny webb som följer LiU:s standard och bättre tillgodoser 
funktionshindrades tillgänglighetskrav. De nya webbsidorna har fått ett klart genomslag, 
vilket visas bl. a. genom en ökning i efterfrågan på Fråga biblioteket-tjänsten. 

 
Nya möjligheter för informationssökning 
Ett kraftfullt verktyg för informationssökning inom teknik, naturvetenskap, medicin och 
samhällsvetenskap är den bibliografiska databasen Scopus. Sökgränssnittet präglas av 
nytänkande och användarvänlighet, omfattningen är ca 15 000 peer-reviewed titlar från 4 000 
förlag. Scopus är kostbart men innebär en viktig kvalitetshöjning för informations-
försörjningen inom LiU. Även andra betydelsefulla nya e-resurser har skaffats, bl. a. 
AccessMedicine. 
 
DDR-samlingen på HB finns förtecknad i en kortkatalog som upprättats av Östtyska 
kulturinstitutet i Stockholm. För att lyfta fram materialet och göra samlingen synlig och 
tillgänglig för användare inom och utom LiU har skanning och indexering av katalogen 
startats under hösten; arbetet avslutas under våren 2007. 

3.2. Media 
 
 
 
 

Ambitionen att förbättra tillgängligheten till samlingarna genom att ge tillgång till media i 
elektronisk form syns tydligt i årets resultat. E-resursernas andel av bokinköpen ökade till 39 
% från 22 %. E-tidskrifterna utgör även i år en stor del av tidskriftskostnaderna, 77 %. 
Marknaden sätter upp vissa hinder för en utvidgning av det elektroniska förvärvet i önskvärd 
omfattning. Som exempel kan nämnas att det idag inte erbjuds någon acceptabel modell för 
förvärv/abonnemang av svenska böcker. Ytterligare ett exempel är vissa leverantörers 
benägenhet att titlar enbart erbjuds i ämneskollektioner, dvs inte som enstaka titlar. 
 
Användningen av e-tidskrifter fortsätter att stiga även om ökningstakten har minskat. För e-
böcker är det omöjligt att ge en sammanfattande bild eftersom leverantörerna inte redovisar 
statistik på ett standardiserat sätt eller inte redovisar någon statistik över huvudtaget. Exempel 
på användning av böcker med olika redovisningssätt är: 
 
Ebrary, e-bokssamling på 28 000 böcker – 27 338 boklån  
Nationalencyclopedin, 245 447 nedladdade artiklar 
Safari Tech Books Online, ca 100 böcker inom främst datavetenskap, 26 904 nedladdade 
kapitel. 
 
Antal tryckta monografier som togs in i samlingarna minskade med 642 volymer (- 3%) 
jämfört med föregående år. Antalet köpta tryckta monografier, vilka utgör ungefär 1/3 av 
tillväxten av monografier, minskade med 194 volymer till 7 413 jämfört med 7 607 
föregående år. Tryckta tidskriftshäften minskade med 10 meter, dvs -11%, jämfört med 
föregående år; nettotillväxten stannade på 36 meter. 

UB skall fortsätta uppbyggnaden av det digitala biblioteket 

UB skall tillförsäkra god tillgång till vetenskaplig information utifrån 
grundutbildningens, forskningens och forskarutbildningens behov 
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Donationer 

 
Från UB:s Wessén-samling har handskrifterna, omfattande 29 volymer brev och handlingar, 
överlämnats till Stiftsbiblioteket i Linköping och det där befintliga Wessén-arkivet. 
 
Lundaprofessorn Torsten Hägerstrands boksamling, 49 flyttlådor, har överlämnats till UB 
(medan Tema-institutionen tar hand om 40 flyttlådor arkivalier). Donationen gås igenom av 
kontaktbibliotekarierna och kommer efter hand att införlivas med UB:s samlingar. 

3.3. Statistik 

I bilaga A redovisas UB:s verksamhet i tabellform på samma sätt som i ”Strategisk plan för 
informationsförsörjning”. 

Användningen av UB:s digitala resurser fortsätter att öka. Antalet nedladdningar av 
tidskriftsartiklar steg med 8% till mer än 720 000 artiklar. Trots en mycket hög kostnad för 
anskaffning av e-tidskrifter är den genomsnittliga artikelkostnaden knappt 28 kronor, 
väsentligt lägre än för både fjärrlån och kommersiella dokumentleverantörer. 
 
Satsningen på digitala böcker har fortsatt under 2006, samlingen har ökat med drygt 30% till 
mer än 47 000 titlar. Ett försök att visa användningen ges i årets tabellbilaga. Tyvärr är den 
statistik som ges ej i alla stycken jämförbar mellan olika leverantörer, utan de siffror som 
redovisas kan vara allt från användning av enstaka sida till hel bok.  
 
Under 2006 visar statistiken för första gången i UB:s historia en klar nedgång för lån av 
tryckta böcker. Mellan 2004 och 2005 stagnerade utlånen medan 2006 visade en nedgång med 
ca 12% till ca 680 000 lån.. Det är en utveckling som redovisas vid de flesta universitets- och 
högskolebibliotek idag. 
 
Sammantaget har användningen av de informationsresurser UB tillhandahåller ökat under 
2006. 
 

UB skall ta emot donationer av vikt för LiU:s centrala forskningsområden och av 
värde för LiU:s varumärke 
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4 Mediamarknaden och vetenskaplig kommunikation 
 

4.1. Vetenskaplig publicering 

 
LiU E-Press 
560 000 besök har skett på LiU E-Press hemsida under 2006 varav 425 000 unika besök. 
 
Publikationstyp 2004 2005 2006
Doktorsavhandlingar 26 58 123
Licentiatavhandlingar 12 22 40
Examensarbeten/uppsatser 576 687 576
 
Den elektroniska publiceringen har ökat under året: 100% av metadata för 
doktorsavhandlingar och 72% av 2006 års avhandlingar finns tillgängliga i fulltext. 54% av 
licentiatavhandlingarna har publicerats och tre nya nummer av elektroniska tidskrifter har 
kommit ut, bl a det första numret av Journal of Ageing and Later Life.  
 
LiU E-Press flyttade under våren 2006 in i lokaler i D-huset och den vetenskaplige redaktören 
tillträdde sin anställning. Advisory Board, med tre externa representanter och tre LiU-
representanter, har utsetts och ett möte ägde rum den 9 maj.  
 
Erik Sandewall har samordnat BIBSAM-projektet Open Access på medel från Kungliga 
biblioteket, 20% under våren och 30% under hösten.  
 
Förstudien för MADAM-projektet (Manuscript, Article, Data Management) som omfattade 
design på övergripande och användarnära nivå avslutades under året och projektet lades på is i 
avvaktan på extern finansiering.  
 
Publikationsdatabasen 
Genomslaget för Publikationsdatabasen har stärkts under året. Ett antal önskade förbättringar 
har genomförts, främst avseende sökfunktioner och inmatningsförfarande, och antalet inlagda 
publikationer har ökat med 50 % till 17 000 stycken. 
 

5 Integrering i kärnverksamheten 

 
Bolognaprocessen 
UB:s undervisare samverkar med universitetets lärare i Bolognaanpassningen och en kraftfull 
satsning på kvalitet och nytänkande i undervisning har påbörjats. En grupp bland bibliotekets 
undervisare har arbetat fram ett antal lärandemål i tre nivåer, där en tydlig progression 

UB skall, genom LiU E-Press och publikationsdatabasen, bidraga till att forskningen 
vid LiU görs synlig för omvärlden 

UB:s tjänster skall utvecklas utifrån de förändringar som sker inom vetenskaplig 
kommunikation och inom grundutbildningen 
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återfinns. Dessa lärandemål förankrades först internt, för att sedan presenteras i olika externa 
fora, såsom vid universitetets Bolognavecka, i grundutbildningsnämnder samt i brev till 
studierektorer från kontaktbibliotekarier med förslag om hur bibliotekets undervisning kan 
integreras i utbildningen. HU:s grundutbildningsnämnd har antagit lärandemålen som delmål 
för alla utbildningar.  

 
Samverkan med fakulteter och institutioner 
HUB har etablerat regelbunden kontakt med studenterna genom möten varje månad med 
Consensus och med fakulteten genom att Biblioteksrådet på HU har haft två möten varje 
termin samt att dekanen medverkat på avdelningsmöte. På Campus Valla har dekanen för 
Tek.fak och lärare från IRK medverkat på avdelningsmöte. I arbetet med folkbildnings-
bibliografin samverkar UB med Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning, IBV. 
En ny databas för hantering av ISBN har inneburit samarbete med Fil.fak. Tidskrifts-
undersökningen har också lett till en aktiv dialog mellan forskare och kontaktbibliotekarier 
kring UB:s mediabestånd. 

 
Pedagogiska samarbete 
Biblioteket presenterade de nyformulerade lärandemålen liksom användarundersökningen om 
Universitetslärares syn på informationskompetens på CUL-dagen under hösten. I anslutning 
därmed planerades ett tätare samarbete mellan CUL och UB. Resultatet är att biblioteket 
medverkar i CUL:s pedagogiska kurser för blivande lärare. 
 

 
 
 
 

Varumärket LiU 
I ett särskilt projekt har över 1 000 bidrag i antologier ingående i publikationer utgivna vid 
universitetet katalogiserats i den nationella samkatalogen LIBRIS. Flertalet av bidragen är 
skrivna av forskare vid filosofiska fakulteten. Denna typ av publikationer indexeras normalt 
inte i de internationella bibliografiska databaserna. Att bidragen nu finns i LIBRIS bidrar till 
att synliggöra forskningen vid LiU både nationellt och internationellt.  
 
Genom arbetet med Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1959) medverkar UB till att stärka 
varumärket och sprida kännedom om LIU:s profil som nationell aktör inom vuxenutbildning 
och folkbildning. 
 
LiU E-Press har under 2006 hanterat fler publikationer och antalet besökare på hemsidan har 
ökat; detta bidrar till att lyfta fram LiU:s forskning och stärker därmed varumärket.  
 
Som en del av HU:s 20-årsjubileum var HUB i juni värd för Vårdbibliotekskonferensen, en 
nationell årlig konferens, som lockade ca 70 deltagare. 

UB skall delta i aktiviteter som stärker LiU:s varumärke 

UB skall bidra till integrering av informationskompetens i alla grundutbildningar 
genom att arbeta för medverkan i CUL:s pedagogiska kurser för blivande lärare. 

UB skall synliggöra och utveckla sina tjänster genom att medverka i en levande 
dialog med fakulteter och institutioner 
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5.1. Undervisning i informationshantering och 
kontaktbibliotekariefunktionen 

 
Kontaktbibliotekarierna har under året sammanträffat med personalintendenter och 
administratörer på många institutioner, vilket i sin tur har möjliggjort förnyat samarbete även 
med annan personal på institutionerna. Ett resultat är genomgångar för lärarna i Key-huset av 
bibliotekets nya e-resurser. Fördjupade kontakter med lärarprogrammen har under året 
övergått i närmare samverkan och önskemål om mer undervisning i informationssökning. 
Samma gäller för t ex psykolog- och PA-programmen. Att institutionerna inte debiteras för 
undervisning på grundutbildningsnivå har generellt medfört ökad efterfrågan och nya 
kontakter. UB:s undervisningsuppdrag visar en glädjande uppgång, inte minst vad gäller 
inriktning mot institutionernas lärare. 
 

 
 
När kontaktbibliotekarierna diskuterat resultatet av tidskriftsundersökningen med forskarna, 
har det lett till överläggningar om policy och praxis beträffande mediaförvärvet inom olika 
områden. Fler sidor med ämnesguider för discipliner och program har under året upprättats av 
kontaktbibliotekarierna. Arbetet med Bolognaanpassningen har medfört att bibliotekariernas 
ställning när det gäller informationskompetensfrågor har stärkts. 
 
Vid Carl Malmsten – CTD har ledningarna för institutionen respektive UB förnyat dialogen 
och som resultat har kontaktbibliotekarierna undervisat såväl studenter som lärare i 
informationssökning på plats. 
 

UB skall synliggöra och utveckla sina tjänster genom att tydliggöra 
kontaktbibliotekariens roll för studenter, forskare, lärare och övrig 
institutionspersonal. 
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För att vidmakthålla en gemensam policy rörande såväl förvärv som undervisningen i 
informationssökning och samtidigt arbeta med en kontinuerlig intern kompetensutveckling 
samlas kontaktbibliotekarierna regelbundet i breda ämnesgrupper samt i en 
undervisningsgrupp. UB uppmuntrar särskilt förkovran i pedagogik och några medarbetare 
följer studier i ämnet på olika nivåer. En kvalitativ studie om lärares syn på 
informationskompetens, bekostad av CUL, har genomförts och resultaten utnyttjas i UB:s 
undervisning. 

6 Samverkansuppgiften 

6.1. Regionalt och nationellt samarbete 
 
 
 
 

Projektet Biblioteken i Östergötland i Länsbibliotekets regi fortsatte under året och kommer 
att utvärderas 2007. Samarbetet ger medborgarna bättre möjligheter att utnyttja länets samlade 
biblioteksresurser på ett enkelt sätt.  
 
Under 2006 etablerade Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik ett fördjupat samarbete 
med Marieborgs folkhögskola. Studenter med grundläggande högskolebehörighet ges 
möjlighet att parallellt läsa nätuniversitetskursen Hälsofrämjande organisationer (20 p) på 
halvfart. Samarbetet med Marieborg har bidragit till att nya kategorier av studenter har 
lockats att läsa vid LiU. 
 
På det nationella planet har SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) inrättat ett 
Forum för bibliotekschefer, där UB finns representerat. Under detta organ har sju 
arbetsgrupper skapats för att studera några av de frågor som är mest angelägna inom 
universitetsbiblioteken. Linköping har representanter i grupperna för Elektronisk publicering, 
Kvalitetsfrågor och utvärdering, Bibliometri och Kompetensutveckling.  
 
Genom fjärrlånesamarbetet deltar UB i de övergripande biblioteksnätverken. Som en följd av 
satsningen på elektroniska tidskrifter har trafiken med artikelkopior minskat. När det gäller 
fjärrlån av böcker har UB:s utlån ökat medan inlånet minskat, vilket kan tolkas som att 
förvärv och samlingar är anpassade till LiU:s behov. 
 
UB medverkar i projektet Teknologibibliotekens bevarandeplan som syftar till att på ett 
kostnadseffektivt sätt i landet bevara en svit av äldre tryckta tidskrifter inom bibliotekens 
ämnesområden. I Linköping garanteras det nationella bevarandet av titlar inom datavetenskap, 
elektronik och elektroteknik. 
 
Under 2006 genomfördes Katalogutredning avseende svenska forskningsbibliotek under 
ledning av Kungliga Biblioteket. UB medverkade aktivt i utredningen såsom ett av två 
bibliotek där tidmätning utfördes. UB deltog även i utredningens referensgrupp. Syftet med 
utredningen var att åstadkomma en effektivisering av katalogiseringen inom LIBRIS-
biblioteken samt en tydlig struktur för kommunikation och beslut i gemensamma frågor.  
 
Se även bilaga B. Samverkan i internationella och nationella biblioteksnätverk. 

UB skall samverka i det nationella och internationella biblioteksnätverket 
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7 Ledning, finansiering och styrning av resurser 

7.1. Styrelsen 
 
 
 
 

Ledamöter: Inger Rosdahl (ordförande), Kari Marklund (vice ordförande), Elisabeth 
Ahlstrand (Utbildningsvetenskap), Lena Öhman (Hälsouniversitetet), Bengt Erik Eriksson 
(Filosofisk fakultet), Ulf Nilsson (Tekniska högskolan), Anna Karlsson/Kenneth Csiffáry 
(Consensus), Tobias Harding (StuFF).  
Fackliga representanter: Eva-Lisa Holm-Granath/Anna Bladh (SACO), Ing-Marie Malmberg 
(OFR/S). Övriga: Marianne Nordlander (adjungerad) och Rut Jonsson (sekreterare). 
 
Styrelsen höll 8 möten under 2006. Se http://www.liu.se/biblioteksstyrelsen/ 

7.2. Strategiarbete 

 
Ledamöter: Inger Rosdahl (ordförande), Jan Anward (Utbildningsvetenskap), Helén Dannetun 
(Tekniska högskolan), Mats Hammar (Hälsouniversitetet), Bo Hellgren (Filosofisk fakultet), 
Kari Marklund (extern ledamot), Stefan Ventura (studentrepresentant), Marianne Nordlander 
(sekreterare). 
 
Gruppen har haft två möten under året där UB:s verksamhet och budget diskuterats och 
utvärderats. 
 

7.3. Ekonomi 
 
 
 
 

2006 var det första år som biblioteket inte genomförde förhandlingar med fakulteterna utan 
finansierades centralt. Den nya modellen fungerade inte fullt ut utan ungefär halva 
finansieringen kom under våren och resterande medel så när som på 917 tkr betalades ut i 
december. I och med detta var resultatet under stor del av året missvisande.  
 
Bibliotekets omslutning 2006, inkl LiU E-Press, var 99,2 miljoner. Under året anskaffades 
RFID. Systemet leveransgodkändes dock inte så slutbetalning kunde inte erläggas.  
 
Årets resultat innebar att 2741 tkr av det balanserade kapitalet förbrukades, dvs något mindre 
än budgeterat. Främsta anledningarna var förseningen vid installationen av RFID samt ej 
vikariatsbesatta långtidssjukskrivningar. 
 

UB:s verksamhet skall finansieras av LiU centralt 

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. 

UB skall ledas av en biblioteksextern styrelse med akademisk tyngd 
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7.4. Externfinansierade projekt 

 
Nordens folkliga akademi 
Satsningen på att katalogisera samlingen från Nordens folkliga akademis bibliotek slutfördes 
under året. Böckerna som donerats från Nordiska ministerrådet har katalogiserats i LIBRIS 
vilket innebär att böckerna blivit tillgängliga på plats eller via fjärrlån. Samlingen omfattar 
främst vuxenutbildning samt nordisk skönlitteratur, litteraturvetenskap och böcker om de 
nordiska språken. Katalogiseringen har möjliggjorts genom medel från Nordisk kulturfond 
och Nämnden för Utbildningsvetenskap.  
 
Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950) 
Den externfinansierade delen av detta projekt avslutades under 2006 genom att de 5 000 kort 
som hämtats från Stockholms universitetsbibliotek har registrerats i specialdatabasen. 
Databasen i Libris är betydelsefull för forskning och utbildning inom folkbildning vid LiU 
och nationellt. Projektet övergår till att vara en del av den ordinarie verksamheten vid LiUB 
genom att Åke K.G. Lundquist i Lund fortlöpande skickar kort som registreras i databasen.  

8 Personal, arbetsmiljö och fortbildning 

8.1. Personal 

 
Antalet anställda vid UB, inkl LiU E-Press, var vid årets slut 101 personer. Motsvarande siffra 
2005 var 102.  
 
Under 2006 gick fyra personer i pension och ersattes med en tillsvidareanställning på medel 
från Kammarkollegiet för att katalogisera e-media. En person har anställts för att på deltid 
sköta Publikationsdatabasen och fr o m 15 april finns en vetenskaplig redaktör på LiU E-
Press. Ett vikariat har övergått i tillsvidareanställning enligt LAS. Fem friårsvikariat på 
mellan tre och tolv månader har funnits under året. Bibliotekets datatekniker har på deltid 
köpts av HU och IUV. 
 

8.2. Arbetsmiljö 
 
För andra gången genomfördes hösten 2006 LiU:s medarbetarenkät. Åter visar personalen 
inom UB huvudsakligen stor tillfredsställelse med arbetet och arbetsplatsen; resultaten från 
Nöjd-medarbetarindex kommer att analyseras och återgärder diskuteras inom avdelningarna 
under våren 2007. 
 

UB skall aktivt söka externa medel för hantering av donationer, pedagogiskt 
utvecklingsarbete och utbytestjänstgöring

UB skall vid nyrekrytering och kompetensutveckling satsa på att upprätthålla god 
yrkes- och ämneskompetens för att flexibelt svara mot universitetets och 
användarnas behov 
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8.3. Kompetensutveckling 
 
 
 
 

Under hösten påbörjades en intensiv intern seminarieverksamhet med syfte att höja 
kompetensen hos den undervisande personalen med utgångspunkt i Bolognaprocessen och de 
nya lärandemålen. Vid varje seminarietillfälle har 15-40 personer deltagit.  
 
Ett viktigt led i kompetensuppbyggnaden är den interna fortbildning som genomförs av 
medarbetare för medarbetare. Före kl 9:00, så att så många som möjligt ska kunna närvara, 
informeras regelbundet om nyheter gällande databaser och e-tidskrifter, om pedagogiska mål 
eller förvärvsfrågor, uppdateringar i datasystemet eller t ex arbetsorganisation och om färska 
impulser från studieresor och konferenser. 
 

8.4. Internationellt utbyte 

 
Genom Nordisk utbytestjänstgöring har en medarbetare arbetat två månader vid Oslo 
universitetsbibliotek. Tre personer har fått fortbildning bekostad inom LiU:s Erasmusutbyte; 
de har avlagt veckolånga studiebesök vid universitetsbibliotek i Polen, Storbritannien och 
Belgien. 
 

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

Fortbildning av UB:s personal skall styras av verksamhetens behov 
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Bilaga A  
 

Statistik 
Boklån 2006 Budget 2006
Studenter 78% Personalkostnad 45%
Anställda 13% Media 24%
Externa kunder 9% Lokaler 20%

Övrigt 8%
Avskrivningar 3%  

 

För att få jämförbarhet mellan åren ingår inte LiU E-Press i tabellen nedan. 

Verksamhetsuppföljning 1994/95 2000 2005 2006
Omslutning LiU 1 349 190    2 072 235    2 475 692    2 521 675    
Omslutning LiUB 53 880 (4,0%) 81 711 (3,9%) 92 536 (3,7%) 96 472 (3,8%)
Årsarbetare LiU 2 378           3 016           3 280           3 226           
Årsarbetare LiUB 78                95                92                90                
Studenter 13 570         20 778         26 658         25 954         
Forskarstuderande 1 120           1 379           1 419           1 334           
Mediakostnader 11 261         18 364         21 315         23 851         
Boklån 250 796       617 073       775 511       680 070       
Nedladdade e-böcker 458 933       *
Nedladdade tidskriftsartiklar i e-form 669 472       722 535       
Fjärrinlån inkl kopior 28 147         24 137         13 781         11 745         
Fjärrutlån inkl kopior 25 010         26 972         20 504         19 726         
Antal böcker 477 200       625 700       711 179       708 740       
Antal e-böcker 35 932         47 435         
Antal tryckta tidskrifter 5 202           4 750           3 500           3 062           
Antal e-tidskrifter 5 000           8 440           9 739           
Antal databaser 147              109              
Antal lånekort 49 535         50 332         
Besökare per dag 3 374           3 265           
Sittplatser publika utrymmen 860              1 200           1 009           1 037           
Öppettider per vecka (timmar) 69,5             68,5             64,5             64,5             
Undervisningstimmar 2 176           1 981           
Antal deltagare i undervisning 5 244           7 967           
Boklån per årsarbetare LiUB 3 215           6 496           8 429           7 556           
Mediainköp per student eller anställd (SEK) 706              772              712              817              
Bokinköp vid UB jfrt med LiU totalt 44,7% 47,8% 45,3%
Pren (exkl e-paket) vid UB jfrt med LiU totalt 88,5% 84,0% 81,3%

*OBS! Ej tillförlitlig siffra då redovisningen varierar beroende på leverantör (boklån, kapitel, boksidor)
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Bilaga B 
 

Samverkan i internationella och nationella biblioteksnätverk 
 
Publicering 
Brage, C. & A. Lantz, (2006), From Business Intelligence to Intelligent Business – How to 
Incorporate Information Literacy in Everyday Working Activities, In: F. Malpica, 
A.Tremante, & F. Welsch (eds.), EISTA’06, The 4th International Conference on Education 
and Information Systems: Technologies and Applications, Proceedings, Vol. 1, pp. 100-105, 
Orlando: International Institute of Informatics and Systemics 
 
Jonsson, S. (2006), Icelandic bibliographical history, A brief overview. I: Nordisk tidskrift för 
bok- och bibliotekshistoria, 86 (2002):2, s. 281-285. 
  
Jonsson , S. (2006), Biblioteken. Historisk kvarleva och spjutspets mot framtiden. I: Biblis. 
Kvartalstidskrift för bokvänner, 36 (vintern 2006/07), s. 54-58. 

   
Lantz, A. & C. Brage, (2006), Managing Knowledge Management through Information 
Literacy, In: N. Callaos et al (eds.), The 10th World Multi-Conference on Systemics, 
Cybernetics and Informatics, Proceedings, Vol. VI, pp. 207-211, Orlando: International 
Institute of Informatics and Systemics 

  
Lantz, A. & C. Brage (2006), Towards a Learning Society – Exploring the Challenge of 
Applied Information Literacy through Reality-Based Scenarios, ITALICS Journal, 15:1,      
(http://www.ics.heacademy.ac.uk/italics/vol5-1/pdf/lantz-brage-final.pdf). 

  
Perselli, A-K. & K. Gustafsson Åman, (2006), Universitetslärares syn på studenters 
informationskompetens vid Linköpings universitet, (CUL-rapport 11), Linköping : Linköping 
University Electronic Press   

  
Perselli, A-K. & K. Gustafsson Åman, (2006), Studenternas informationskompetens - 
universitetslärares syn i ny studie, Infotrend 61:4, s. 96-101 

  
Sejmyr, E. & M. Didriksson, E.(2006) Bibliotekets roll i studenternas lärande: 
användarundersökning vid Linköpings universitetsbibliotek hösten 2005. Linköping, 
Linköpings universitet 
 
Redaktionsmedlemmar 
Nordlander, Marianne. Redaktionsmedlem  New review of information networking. 

  
Presentationer vid internationella konferenser 
Brage, C. & A. Lantz, From Business Intelligence to Intelligent Business – How to 
Incorporate Information Literacy in Everyday Working Activities,  The 4th International 
Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications, 
EISTA’06, Orlando, Florida, July 20-23 

  
Lantz, A. & C. Brage, The Citizen in the Information Society, Lilac 2006, University of 
Leeds, 27th-29th March 2006 
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Lantz, A. & C. Brage, Managing Knowledge Management through Information Literacy, The 
2nd International Symposium on Management, Engineering and Informatics: MEI ’06, 
Orlando, Florida, July 16-19  

  
Perselli, A. & K. Gustafsson Åman, How do teachers experience students’ information 
literacy? Creating knowledge IV, The Royal Library and University of Copenhagen, 
Copenhagen, 16th -18th August 2006 

  
Presentationer vid nationella konferenser 
Brage, C. & Svensson, E. S., Pedagogik i teori och praktik vid LiUB, 
Vårdbibliotekskonferens 2006, Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet 12-13 juni 2006. 

                       
Brage, C., Evidensbaserad bibliotekspraktik – inte bara i ord utan handling, NordINFOLIT:s 
sommarskola, juni 2006 

  
Gustafsson Åman, K. Undervisning i informationssökning vid ett program vid Linköpings 
universitet, Campus Norrköping. Mötesplats inför framtiden 2006, Högskolan i Borås, 11-12 
oktober 2006 
 
Krantz, K. & A. Fåk. Upphandling av RFID-system på Linköpings UB. Från Streckkod till 
chips – om RFID-tillämpningar i dagens bibliotek. BIBSAM samt Sveriges länsbibliotekarier, 
Göteborg, 13 oktober 2006. 

  
Perselli, A. & K. Gustafsson Åman. En grupp lärares syn på studenters 
informationskompetens vid Linköpings Universitet. Mötesplats inför framtiden 2006, 
Högskolan i Borås, 11-12 oktober 2006. 

  
Representation i internationella organisationer 
IATUL, International Association of Technological University Libraries, Styrelsen: Marianne 
Nordlander, vice ordf. 
IFLA, International Federation of Library Associations, Standing Committee for serials and 
other continuing resources: Eva-Lisa Holm Granath 

  
Representation i nationella organisationer 
Under Kungl. Biblioteket: 
BIBSAM-rådet: Marianne Nordlander 
LIBRIS ledningsgrupp: Marianne Nordlander, vice ordf. 
LIBRIS-bibliotekens katalogråd: Eva-Lisa Holm Granath och Bo Jernberg 
LIBRIS referensgrupp för fjärrlån: Carita Backman 
Referensgruppen för licensverksamheten vid KB: Marianne Nordlander 
Arbetsgruppen för pliktleveransfrågor: Ann Dagnell 

  
Ansvarsbibliotekens samrådsgrupper:  
Teknologi och dess grundvetenskaper: Marianne Nordlander 
Kvinno- , mans- och genusvetenskap: Helena Wedborn 
Samhällsvetenskap inkl. ekonomi, psykologi, pedagogik och folkbildningsforskning: Helena 
Wedborn 
Medicin: Eva Sofia Svensson 
Biologibiblioteksgruppen: Bernt Håkansson 
Miljöbiblioteksgruppen: Kajsa Gustafsson Åman 
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Svensk förening för informationsspecialister, styrelseledamot: Kajsa Gustafsson Åman 
Refun-gruppen: Ing-Marie Malmberg 
Nätverket för administrativa chefer: Rut Jonsson 
Nätverket för lärarutbildning: Rolf Ennerberg 
Nätverket för ekonomi: Per Eriksson 
Nätverket för statistik: Ing-Marie Malmberg 
Nätverket för EDC-bibliotekarier: Anna Bladh 
Universitetsbibliotekens lån/fjärrlånegrupp: Carita Backman, Rolf Ennerberg 
Jourhavande bibliotekarie/Fråga biblioteket: Kristin Krantz 
SVEP-projektet: Peter Berkesand, Bo Jernberg,  

  
Regional representation 
Länsbibliotek Östergötlands strategiska grupp: Marianne Nordlander och Helena Wedborn. 
Svensk biblioteksförenings regionförening för Östergötland och Jönköping: Maria Grahn och 
Désirée Johansson 
Svensk förening för informationsspecialister, lokalavdelningen för Mellansverige: Kajsa 
Gustafsson Åman, Patrik Hedefalk och Bo Jernberg. 
Regionalt EU-nätverk för Östergötland: Anna Bladh 
Stiftsbibliotekets vänner: Carita Backman 

  
 
 


