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1 Inledning 
 
Universitetsbiblioteket (UB) är Linköpings universitets gemensamma resurs för vetenskaplig 
informationsförsörjning. UB:s uppdrag är i första hand att för universitetets studenter, 
forskare och lärare ge tillgång till och kunskap om relevanta informationskällor. Vi välkomnar 
även alumni och allmänhet att som besökare ta del av våra informationsresurser. 
 

UB består av fyra fysiska bibliotek, 
ett gemensamt magasin för äldre 
material 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 kvällstid 
under sommar och jul. Det digitala biblioteket är, för universitetets studenter och anställda, 
tillgängligt dygnet runt, året runt. 
 

2 Året som gått i sammandrag 
 
Den av universitetsstyrelsen inrättade Strategigruppen för informationsförsörjning la under 
våren fram Strategisk plan för informationsförsörjningen vid Linköpings universitet 2006-
2010. Vi började direkt utforma en handlingsplan för det strategiska arbetet. Det har bl.a. 
inneburit utveckling av en ny finansieringsmodell och fortsatta satsningar på det digitala 
biblioteket, ökad tillgänglighet och integrering med kärnverksamheten. Den nya 
finansieringsmodellen som tillämpas från 2006 har medfört att vi under hösten 2005 kunnat 
arbeta med rationalisering av bl.a. kontostrukturer och samordning av vår mediapolicy. 
Rektor Mille Millnert och biblioteksstyrelsens ordförande Inger Rosdahl medverkade vid en 
strategidag under hösten för hela personalen under ett internat i Söderköping.  
 
Vidareutvecklingen av det digitala biblioteket har medfört en ökad tillgänglighet, liksom det 
fortsatta arbetet med Jourhavande@LiUB. Datoravdelningen arbetade för att möjliggöra 
studentkontoinloggning på UB:s publika datorer; ett steg mot förbättrad tillgänglighet, som 
kanske blir verklighet nästa år! Ökad service gav läshandikappade studenter tillgång till mer 
litteratur. Office-paket på låntagardatorer var en nyhet som uppskattades mycket av 
studenterna. I Norrköping påbörjades planeringen inför tillbyggnaden av CNB. 
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Bibliotekets effektiviseringssträvanden fortsatte under 2005: UB:s lokaler i A-huset, 
Studieverkstan, avvecklades, den lokala katalogen konverterades till den internationella 
standarden Marc21 och på HB infördes självhämtning av beställda böcker. Planeringen inför 
upphandling och tillämpning 2006 av ett nytt system för automatiserad in- och utlåning, RFID 
eller Radio Frequency Identification, inleddes med studiebesök inom och utom landet och 
arbetet med en kravspecifikation påbörjades.  
 
En översyn av förvärvsprocessen med målet att höja kvaliteten, öka kundnyttan och förenkla 
arbetet inleddes. Inom fjärrlåneområdet fortsatte effektiviseringen med hjälp av SAGA, ett 
system för fjärrlån utvecklat av Karolinska Institutet, som också medförde att våra låntagare 
kan se sina fjärrlån i den lokala katalogen.  
 
Vid arbetsårets början presenterades resultatet av LiU:s stora medarbetarenkät. Glädjande nog 
redovisade personalen inom UB stor tillfredsställelse med arbetet och arbetsplatsen; våra 
siffror i NMI, Nöjd-medarbetarindex, var generellt mycket goda. Resultatet och de problem 
som ändå påvisades diskuterades under våren vid möten inom alla avdelningar och en 
presentation av genomförda åtgärder med anledning av NMI lämnades till rektor. 
 

3 Det virtuella och det fysiska biblioteket 

3.1. Speciella insatser för ökad kundnytta 
 
Självhämtning 
Under hösten infördes självhämtning på HB. I stället för att köa vid låneexpeditionen hämtar 
man själv sina beställda böcker. Böckerna är placerade på en speciell köhylla intill 
låneexpeditionen. Låntagaren ombesörjer själv utlånings- och avlarmningsförfarandet i någon 
av bibliotekets två utlåningsautomater. Denna förändring i lånehanteringen har hittills fallit 
mycket bra ut med nöjda låntagare, som uppskattar att klara sig på egen hand, mindre stress 
och tunga lyft i expeditionen och bättre utnyttjande av automaterna. Eftersom försöket fallit 
väl ut så kommer självhämtning att genomföras på övriga bibliotek. 
 
Läshandikappade 
I samverkan med LiU ansvarar UB för att studenter med läshandikapp får tillgång till 
kurslitteraturen på anpassade medier. Det är vanligtvis talböcker som laddas ned från 
Talboks- och punktskriftsbibliotekets digitala arkiv och bränns på CD-skiva. UB har sedan 
2003 erbjudit servicen och antalet studenter med läshandikapp som vi möter har ökat snabbt. 
Under 2005 hade UB kontakt med 70 studenter och gjorde sammanlagt 615 nedladdningar av 
talböcker. 
 
Jourhavande@LiUB 
Jourhavande@LiUB, http://www.bibl.liu.se/jourbibl/info.htm, är en chattjänst för vägledning 
vid informationssökning som startade 2004 och vidareutvecklades 2005. Servicen är ansluten 
till den nationella Jourhavande bibliotekarie, som är öppen vardagar kl 17-21 och lördagar-
söndagar kl 13-17. Jourhavande@LiUB hjälper bl. a. till med att söka i bibliotekskatalogerna, 
hitta andra adekvata informationskällor och välja sökstrategi. Direkt i den egna datorn kan 
LiU:s studenter och forskare få tillgång till professionell handledning; med hjälp av ett 
sofistikerat dataprogram kan bibliotekarie och frågeställare chatta och samtidigt titta på 
samma webbsida. 
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3.2. Media 
 
Som en konsekvens av beslutet att biblioteket 2006 finansieras direkt från rektor och inte via 
förhandling med fakulteterna öppnades möjligheterna till en förenklad redovisning av 
kostnaderna för media. Under hösten 2005 förbereddes denna rationalisering som bl.a. 
resulterade i ett gemensamt bokkonto för köp av tryckta böcker som ersättning för de 23 
konton vi tidigare använt. Under 2005 användes 22 % av bokbudgeten till inköp av 
kurslitteratur. För att skapa ekonomiskt utrymme för satsningar på nya e-resurser är det viktigt 
att kostnaden för kurslitteratur ligger på en rimlig nivå. Vi fattade därför beslut om en 
kursbokspolicy för harmonisering av inköp mellan de olika biblioteken, som ska gälla under 
våren 2006 och därefter utvärderas utifrån användar- och åtkomlighetsaspekter. 

Ur Sven Stolpe-samlingen 

Ökad tillgänglighet i tid och rum är 
motivet bakom omläggningen från 
tryckta till elektroniska tidskrifter och 
böcker. Av årets periodikakostnader 
har e-tidskrifternas andel varit 79 %. 
Bokinköpen utgjordes till 22 % av e-
böcker, såväl enstaka titlar som e-
bokspaket. Ambitionen har varit att öka 
andelen e-böcker totalt och därmed 
förbättra åtkomligheten av bibliotekets 
samlingar. Vi väljer gärna referens-
litteratur i elektronisk form eftersom 
uppslagsverk och liknande speciellt väl 
lämpar sig att användas på nätet. 
 
 

 
Antalet köpta monografier ökade med 337 volymer (5 %), antalet pliktexemplar minskade 
med 536 volymer (-8 %) men totalt, jämfört med 2004, ökade tillväxten med 1 646 volymer 
(8 %) som ett resultat av katalogisering av erhållna gåvor. 
  
En följd av ökningen av e-tidskrifter och motsvarande reducering av tryckta häften är ett 
minskat tillväxtbehov av hyllutrymme. I år blev minskningen 20 meter, dvs -18 % jämfört 
med föregående år; nettotillväxten stannade på 86 meter. 
 

3.3. EDC – Europeiskt dokumentationscentrum vid UB 
 
Under våren planerades och genomfördes en EU-dag i samarbete med Länsbiblioteket. Syftet 
var att öka kompetensen när det gäller EU-frågor hos länets bibliotekarier. Europeiska 
kommissionens representation med flera sponsrade dagen så att många skulle ha möjlighet att 
delta. Programmet innehöll praktiska tips om databaser och föreläsningar. Ett 80-tal 
bibliotekarier från folk- och forskningsbibliotek deltog och enligt den utvärdering som gjordes 
var arrangemanget mycket uppskattat. 
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Det regionala EU-nätverket fortsatte sin fortbildningsverksamhet under året. I april gjordes en 
studieresa till Riga med syftet att besöka ett land, som nyligen blivit medlem i EU, och där 
utbyta erfarenheter. Att valet föll på Riga berodde på att Norrköping av tradition har gott 
samarbete med staden, vilket möjliggjorde lärorika studiebesök till stadshuset, universitetet 
och svenska ambassaden. 
 
Inom LiU har EDC medverkat i ERASMUS-veckan med bokbord. Flera undervisningspass i 
EU-rättens källor genomfördes i samarbete med Affärsjuridiska programmets lärare. 
Önskemål om information kring den nya EU-konstitutionen ledde till fler referensfrågor under 
året än normalt.  
 

3.4. Bokladan 
 
Bokladan fungerar som UB:s gemensamma magasin. Vid öppnandet i februari 2001 upptogs 
drygt 4 000 av totalt 7 700 hyllmeter av i huvudsak periodiskt material, drygt 8 000 titlar. 
Bokladan håller öppet med direktservice till användare två timmar tre dagar/vecka. Under de 
senaste två åren har antalet besökare minskat, sannolikt på grund av att vi nu har arkivtillgång 
till alltfler e-tidskrifter. 
 

3.5. Carl Malmsten - CTD 
 
Carl Malmsten - Centrum för Träteknik och Design är namnet på den centrumbildning som 
skapades i samband med att dåvarande Carl Malmstens Verkstadsskola i Stockholm år 2000 
införlivades med Linköpings tekniska högskola inom LiU. UB medverkar sedan dess i 
biblioteksverksamheten och katalogiserar böckerna i CTD:s bibliotek. Relevanta titlar från 
UB:s pliktexamplarsamling går till CTD. 
 

3.6. Statistik 

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

Under 2005 anskaffades väsentligt fler elektroniska böcker och vid årets slut hade vi ca 
36 000 titlar. Antalet e-tidskrifter och databaser minskade inte 2005, utan de lägre siffrorna i 
tabellen visar det korrekta antalet efter noggrann genomgång och borttagande av dupletter. 
Tyvärr kan vi inte ge tillförlitlig statistik för e-boksanvändningen pga. bristande information 
från förlagen. För första gången i UB:s historia minskade boklånen, om än marginellt. Detta 
är en utveckling som har noterats vid många bibliotek under de senaste åren och anledningen 
är den ökande tillgången på elektroniska resurser.  
 
Tidskriftsanvändningen i form av nedladdade tidskriftsartiklar fortsatte att öka; +15% jämfört 
med 2004. På motsvarande sätt kunde vi se en förväntad nedgång i fjärrinlån. Jämfört med 
1994/95, då UB knappt hade några tidskrifter i e-form, har fjärrinlånen mer än halverats. 
Däremot ökade fjärrutlånen igen efter flera år av minskning. 
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Statistiken visar även en viss ökning både i antal besökare i biblioteken och i antalet 
undervisningstimmar. 

Boklån 2005 Budget 2005
Studenter 78% Personalkostnad 44%
Forskare 6% Media 25%
Adm/tekn personal 7% Lokaler 24%
Externa kunder 9% Övrigt 5%

Avskrivningar 2%  
 

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

 
Verksamhetsuppföljning 1994/95 2000 2004 2005
Omslutning LiU 1 349 190    2 072 235    2 469 535    2 475 692    
Omslutning LiUB 53 880         81 711         91 640         92 536         
Årsarbetare LiU 2 378           3 016           3 343           3 280           
Årsarbetare LiUB 78                95                93                92                
Studenter 13 570         20 778         26 757         26 658         
Forskarstuderande 1 120           1 379           1 418           1 419           
Mediakostnader 11 261         18 364         21 160         21 315         
Boklån 250 796       617 073       779 884       775 511       
Fjärrinlån inkl kopior 28 147         24 137         15 435         13 781         
Fjärrutlån inkl kopior 25 010         26 972         19 142         20 504         
Nedladdade tidskriftsartiklar i e-form 582 421       669 472       
Antal böcker 477 200       625 700       694 184       711 179       
Antal e-böcker 20 490         35 932         
Antal tryckta tidskrifter 5 202           4 750           3 900           3 500           
Antal e-tidskrifter 5 000           8 599           8 440           
Antal databaser 155              147              
Aktiva låntagare (lånekort) 43 000         49 535         
Besökare per dag 3 118           3 374           
Sittplatser publika utrymmen 860              1 200           1 009           1 009           
Öppettider per vecka (timmar) 69,5             68,5             64,5             64,5             
Undervisningstimmar 2 064           2 176           
Boklån per årsarbetare LiUB 3 215           6 496           8 386           8 429           
Lån o/e artikel per student eller anställd 16                26                45                48                
Mediainköp per student eller anställd (SEK) 706              772              703              712              
Årskostnad per lån/kopia (SEK) 215              132              67                64                
Bokinköp vid UB jfrt med LiU totalt 44,7% 46,8% 47,8%
Pren (exkl e-paket) vid UB jfrt med LiU totalt 88,5% 89,4% 84,0%  
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4 Mediamarknaden och vetenskaplig kommunikation 
 

4.1. Vetenskaplig publicering 
 
LiU E-Press 
Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) har till uppgift att erbjuda varaktig 
elektronisk publicering av doktorsavhandlingar, examensarbeten, forskningsartiklar och annat 
vetenskapligt material från LiU. Under 2005 övergick LiU E-Press från egen lagring till 
lagring i det nationella programmet Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) vid Uppsala 
universitet. DiVA hanterar avhandlingar och examensarbeten från ett femtontal universitet 
och högskolor. Se www.DiVA-portal.org. Examensarbeten och uppsatser kan dessutom sökas 
via Libris i den under 2005 lanserade nationella databasen Uppsök – examensarbeten och 
uppsatser i fulltext. 
 
Under 2005 har LiU E-Press utökat och breddat sitt engagemang för elektronisk publicering 
och ”Open access”. En arbetsgrupp lade under våren fram ett Mål och visionsdokument samt 
inbjöd alla intresserade vid LiU till en ”hearing” kring visionstankarna. Ett resultat är att en 
tjänst som vetenskaplig redaktör utlystes under hösten. Som stöd och inspiration i LiU E-
Press arbete kommer även ett ”Advisory Board” att utses. 
 
Publikationsdatabasen 
Publikationsdatabasen har varit i full drift och nått volym under 2005. Vid årets slut fanns ca 
11 000 referenser i basen. Fortfarande finns dock en hel del förbättrande utvecklingsinsatser 
att genomföra. 
 

5 Integrering i kärnverksamheten 

5.1. Kontaktbibliotekarier 
 
För att lyfta fram användarperspektivet i förhållande till institutioner och program satsar UB 
på verksamheten med kontaktbibliotekarier. Strategidokumentet betonar för de kommande 
åren: ”samarbetet med institutionerna vilar framför allt på kontaktbibliotekarierna”. Under 
2005 har arbetet gentemot kärnverksamheten intensifierats med fördjupade kontakter med 
institutionerna vilket ledde till att sidorna med e-resurser och kurslänkar kunde byggas ut. 
Verksamheten vid UB och användarnas behov ryms inte alltid inom de klassiska disciplin- 
eller fakultetsgränserna; kontaktbibliotekarierna samarbetar därför i ämnesövergripande 
grupper, som träffas regelbundet för att överlägga om förvärvs-, kontakt- och 
undervisningsfrågor.  
 
Linköpings UB ligger i ett riksperspektiv långt framme vad gäller verksamhet med 
kontaktbibliotekarier – vi organiserade därför ett nationellt möte i maj med ett 50-tal 
deltagare. På programmet stod Biblioteket och verkligheten, Evidensbaserad praktik, 
Kontaktbibliotekariegrupper och PBL och bibliotekariekompetens. 
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5.2. Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik 
 
Centret erbjuder tvärvetenskapliga poänggivande kurser, seminarier och studiedagar inom 
områdena bibliotekspedagogik och informations- och medievetenskap, dels i egen regi dels i 
samverkan med andra institutioner inom LiU. Benämningen centrum kommer att ändras då 
den ej uppfyller LiU:s krav på en centrumbildning. 
 
Sex poänggivande campuskurser om 5-10 p gavs under 2005 med fokus på informations-
kompetens betraktat ur olika perspektiv. Under senare tid har särskilt intresse ägnats åt 
flexibla lärandeformer. Inom ramen för Nätuniversitetet har två webbaserade kurser på D-nivå 
(5p) och en 20p-kurs ”Hälsofrämjande organisationer” arrangerats. Utöver dessa kurser 
medverkade centret i magisterprogrammet Teknik–Design–Kommunikation vid Tema K med 
studierektorskap, kursutveckling och examination för tre 5-poängskurser. 
 
Den tvärvetenskapliga inriktningen på kurserna i kombination med ökade krav på bevakning 
av förändringar i omvärlden har medfört att centrets kurser lockat studenter från olika ämnes- 
och yrkesområden. Utbildningarna är också fakultets- och universitets-/lärosätes-
överskridande vilket skapar en spännande pedagogisk miljö. De webbaserade kurserna har 
lockat en heterogen grupp studenter med avseende på ämnesbakgrund, geografisk hemvist 
etc. För närvarande har vi, utöver studenter från hela Sverige, studenter bosatta i Bangladesh, 
USA, Kroatien och Norge. Ca 250 studenter har deltagit i kurserna. 
 
Centret medverkade under året vid flera nationella och internationella konferenser: 
The Core of Information Literacy: From a Teaching Library to a Learning Library. 
Workshop 2005-05-23, Virtuella yrkeshögskolan, Jyväskylä. 
Information Literacy and Lifelong Learning. Keynote speaker, Konferens Jyväskylä 
universitet 2005-05-24.  
Librarians’ Information Literacy Annual Conference (LILAC), Imperial College, London, 
Apr 2005. 
Georgia Conference on Information Literacy 2005, Statesboro, Georgia, USA, Okt 2005. 
 

6 Samverkansuppgiften 

6.1. LiU 
 
Universitetet firade 30-årsjubiléum och UB:s historia belystes genom en skärmutställning som 
cirkulerade mellan biblioteken. Vid universitetets ”Kalasmottagning” för nya studenter deltog 
UB med marknadsföring av LiU-kortet som lånekort. Filosofiska fakulteten och Humanistisk-
samhällsvetenskapliga biblioteket arrangerade under våren fyra Strimmaföreläsningar och 
under hösten tre. 
 

6.2. Regionalt samarbete 
 
Det väl etablerade samarbetet med Linköpings stadsbibliotek kring UB:s pliktexemplar av det 
svenska trycket fortsatte under 2005 liksom samverkan med Länsbiblioteket inom fjärrlåne- 
och medieplanutveckling. Under året startade i Länsbibliotekets regi ett gemensamt 
försöksprojekt Biblioteken i Östergötland med tre arbetsgrupper: Gemensamt lånekort, 
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Gemensam biblioteksportal och Friare flöden. Försöket syftar till att öka tillgängligheten av 
biblioteksresurser för länsinvånarna och samtidigt rationalisera arbetet med lån och fjärrlån. 
Projektet utvärderas kontinuerligt och pågår till hösten 2006. 
http://www.lansbibliotek.ostsam.se/Projekt/Biblioteken+i+Ostergotland/.  
 
Se även bilaga A. Samverkan i internationella och nationella biblioteksnätverk. 

7 Ledning, finansiering och styrning av resurser 

7.1. Styrelsen 
 
Ledamöter: Inger Rosdahl (ordförande), Kari Marklund (vice ordförande), Elisabeth 
Ahlstrand (NUV), Anders Blomqvist/Per Hultman (HUF), Bo Hellgren (FFN), Ulf Nilsson 
(TFN), Anna Karlsson (Consensus), Tobias Harding (StuFF).  
Fackliga representanter: Eva-Lisa Holm-Granath (SACO), Ing-Marie Malmberg (OFR/S). 
Övriga: Marianne Nordlander (adjungerad) och Rut Jonsson (sekreterare). 
 
Styrelsen höll 8 möten under 2005. Se http://www.liu.se/biblioteksstyrelsen/
 

7.2. Strategiarbete 
 
Den av universitetsstyrelsen beslutade och av rektor inrättade strategigruppen för 
informationsförsörjning lade under våren fram Strategisk plan för informationsförsörjningen 
vid Linköpings universitet 2006 -2010. Planen antogs av Universitetsstyrelsen 2005-05-30. 
 
Den strategiska planen anger som ett tydligt mål att informationsförsörjning skall vara en 
självklar del av universitetets kärnverksamhet och att UB skall medverka i förverkligandet av 
LiU:s studentcentrerade pedagogik och i utvecklingen av informationskompetens hos 
studenter och anställda. För att detta skall uppnås måste UB sträva efter ökad samverkan med 
forskare, lärare, institutioner och ämnen och detta föreslås ske framför allt genom ett ökat och 
fördjupat kontaktbibliotekariearbete. 
 
UB skall dessutom fortsätta uppbyggnaden av det digitala biblioteket för ökad tillgänglighet 
samt för både tryckta och digitala tjänster se till att samlingarna byggs i samverkan med 
forskare, lärare och studenter. LiU E-Press och publikationsdatabasen bidrar till att göra 
forskningen vid LiU synlig för omvärlden. 
 
Utredningen Strategiska vägval som låg till grund för arbetet med informationsförsörjnings-
strategin visar på de problem som det nya informationslandskapet medför, där t ex 
elektroniska tidskrifter köps i stora ämnesövergripande förlagspaket utan möjlighet till varken 
uppsägning av irrelevanta delar eller ”rättvis” fördelning mellan fakulteter. Den tidskrävande 
och komplicerade modell som sedan 80-talet använts för finansiering av UB föreslås därför 
ersättas med en enkel och arbetsbesparande schablon där UB finansieras av universitetet 
centralt. Som ram anges att UB:s budget inte skall överstiga 2004 års procentuella del av 
universitetets budget. Den nya modellen tillämpas för första gången 2006. 
 
Biblioteksstyrelsen gav under sommaren uppdrag åt UB att tillsätta en intern strategisk grupp 
för vidare arbete med den strategiska planen under hösten. Gruppen initierade ett flertal 
aktiviteter i enlighet med planen. 
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7.3. Ekonomi 
 
Beslut om central finansiering av biblioteket fattades i universitetsstyrelsen i maj 2005 i och 
med att Strategisk plan för informationsförsörjningen vid Linköpings universitet 2006-2010 
antogs. Via diskussioner internt och med universitetets controllerfunktion växte en ny 
finansierings- och redovisningsstruktur fram och 2006 års budget utformades enligt denna 
struktur. Den största förändringen var att media blev en egen budgetpost och inte längre 
redovisades per kundtjänstavdelning och fakultet. 2006 års budget skulle lämnas för delarna 
basverksamhet, media, publikationsdatabasen, CeBIT och LiU E-Press. Budgetprocessen för 
bibliotekets del tidigarelades och nulägesbeskrivning och förslag till 2006 års budget skulle 
lämnas redan 22 september. 
 
Bibliotekets omslutning 2005, inkl LiU E-Press, var 93,9 miljoner. I budget ingick 
anskaffande av RFID (Radio Frequency Identification) men investeringen sköts till 2006.  
 
Årets resultat var +840 tkr. LiU E-Press har främst genom övergång till DiVA och genom att 
faktureringen för den externa verksamheten nu är i fas bidragit till 709 tkr av överskottet. 61 
tkr avser NUV:s bidrag till katalogisering av Nordens folkliga akademis bibliotek och 70 tkr 
hänför sig till bibliotekets basverksamhet. 
 

7.4. Externfinansierade projekt 
 
Nordens folkliga akademi 
Genom Mimer, Nationellt program för folkbildningsforskning, har UB mottagit en stor 
donation från Nordiska ministerrådet. Tyngdpunkten i samlingen från Nordens folkliga 
akademis bibliotek ligger på vuxenutbildning; andra betydande ämnen är nordisk 
skönlitteratur, litteraturvetenskap och böcker om de nordiska språken. Donationen innebär ett 
viktigt tillskott till UB som dessutom fått ekonomiskt bidrag från Nordisk kulturfond och från 
Nämnden för utbildningsvetenskap vid LiU. De olika ämnesområdenas kontaktbibliotekarier 
har gått igenom och bedömt sina respektive delar av samlingen för vidarebefordran till 
katalogisering. Fyra katalogisatörer har tillsammans arbetat heltid i projektet, som kommer att 
avslutas 2006. 
 
Svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950) 
Linköpings universitetsbibliotek har övertagit ansvaret för Svensk folkbildningsbibliografi 
(1850-1950), en specialdatabas i Libris som är betydelsefull för forskning och utbildning 
inom folkbildning vid LiU och nationellt. UB har fått medel från Stockholms arbetareinstituts 
förening, Carl Cederblads stiftelse m.fl. och i februari 2005 tog UB över och fortsatte 
registreringen i databasen. Projektet medför en ny kompetens inom UB genom att tre 
katalogisatörer följt en veckokurs i artikelindexering. 
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8 Personal, arbetsmiljö och fortbildning 

8.1. Personal 
 
Antalet anställda vid UB, inkl LiU E-Press, var vid årets slut 106 personer och då ingår såväl 
tjänstlediga som vikarier. Motsvarande siffra 2004 var 102. Antalet tillsvidareanställda har 
inte förändrats utan en projektanställning vid LiU E-Press och tre vikarier på deltid på externa 
projektmedel är förklaring till ökningen. 
 
Under 2005 gick tre personer i pension och ersattes med två tillsvidareanställningar och 
dessutom inrättades en pool-anställning. Vi har haft två föräldraledighetsvikariat och ett 
friårsvikariat. Bibliotekets datatekniker har på deltid köpts av HU och IUV. 
 

8.2. NMI, Nöjd-medarbetar-index 
 
Universitetets medarbetarundersökning, NMI, genomfördes hösten 2004 och redovisades i 
början av 2005. Utfallet för universitetsbiblioteket diskuterades vid en rad möten under våren. 
UB hade ett mycket bra resultat jämfört med LiU i stort – framförallt visades att 
bibliotekspersonalen ansåg att de hade stimulerande arbetsuppgifter och att arbetet var 
meningsfullt. Undersökningen tydliggjorde också några svaga punkter såsom negativ stress 
och besvär i nacke och rygg samt bristande karriärmöjligheter inom biblioteket. 
 
Som en konsekvens av detta arbetade bibliotekets ledningsgrupp, lokala samverkansgruppen 
och biblioteksstyrelsen fram två dokument inom personalområdet, nämligen 
meriteringsmöjligheter för bibliotekspersonal och meritportfölj för personal inom UB. 
Uppdrag som funktionsansvarig för lånefrågor respektive undervisning utlystes enligt de nya 
kriterierna och kriterier för utnämning till förstebibliotekarie lades fast. 
 
En rad insatser vidtogs för att åtgärda de problem som påvisades även vid den 
hälsoundersökning, ”friskprofil”, som genomfördes av företagshälsovården. Bl.a. erbjöds 
personalen kurser i stresshantering och prova-på tillfällen i olika fysiska aktiviteter såsom 
stavgång och styrketräning; ca 40 personer deltog. 
 

8.3. Arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljöronder har genomförts. Inga arbetsskador eller extraordinära problem noterades. 
Utbildning i första-hjälpen arrangerades under året med deltagande även av student-
medhjälpare. 

8.4. Kompetensutveckling 
 
För att kunna bistå lärare, forskare och studenter måste personalens kunskaper om UB:s 
databaser, e-tidskrifter, datasystem etc hållas uppdaterade. Ett centralt inslag i vår fortbildning 
utgör de korta informationsträffar som hålls innan biblioteken öppnats och där vi lär av 
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varandra. Under året behandlades många olika ämnen, t ex Libris-portalen, Horizon-frågor, 
DiVA, Googlesökningar, sökning ur ett genusperspektiv, Pubmed och SciFinder. 
 
Den stora gemensamma fortbildningssatsningen var årets internat i Söderköping med 
inriktning på strategi och processintriktat arbetssätt. Flera medarbetare har deltagit i kurser för 
att lära den arbetsmetoden. En annan satsning var årets IFLA-möte, World Library and 
Information Congress: 71st General Conference and Council, 14-18 augusti i Oslo, där flera 
personer från UB deltog för att ta del av internationell forskning och utveckling inom 
området. 
 
Informationskompetens är ett angeläget fortbildningsområde. Under hösten 2005 hölls en 
intern seminarieserie i ämnet med över 30 deltagare. Externa utbildningsinsatser har under 
året gällt projektledning, Bolognaprocessen, katalogisering, ämnesfördjupning för 
kontaktbibliotekarier etc. Projektmedel möjliggjorde att flera katalogisatörer kunde utbildas i 
artikelindexering. 
 

8.5. Översyn av förvärvsprocessen 
 
Bibliotekets ledningsgrupp utsåg i januari 2005 en arbetsgrupp för att se över förvärvs-
processen med tanke på en kommande uppdatering av bibliotekssystemet och för att på kort 
och lång sikt rationalisera förvärvsarbetet så att nya böcker snabbare når sina läsare. 
 
De fyra bibliotekens och förvärvsavdelningens flöden studerades och processen från beslut 
om inköp till slutlig placering i hyllan utvärderades. Gruppen har tagit fram ett antal förslag i 
syfte att förkorta vägen för köpta böcker så att de med få mellanled snabbt blir tillgängliga för 
låntagarna. Arbetsgruppen avrapporterade i december och under 2006 ska ett öppet 
seminarium hållas med presentation och diskussion innan beslut om genomförande fattas. 
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Bilaga 
 

Samverkan i internationella och nationella biblioteksnätverk 
 
Publicering 
Brage, Christina. Informationskompetens sett ur ett historiskt och samtida perspektiv. 
Infotrend 60(2005):4, s. 125-137. 
Jónsson, Steingrímur. Redaktionsmedlem ABHB : Annual bibliography of the history of the 
printed book and libraries. 
Nordlander, Marianne. Redaktionsmedlem  New review of information networking. 
Wedborn, Helena. Kontaktbibliotekarier – nytt innehåll i yrket. Infotrend 60(2005):1, s. 17-
22. 
 
Presentationer vid internationella konferenser. 
Agneta Lantz, Christina Brage. The missing items in the puzzle? moving beyond the 'classical' 
definition of the concept information literacy. Georgia Conference on Information Literacy 
2005, Statesboro 
Marie-Louise Axelsson, Ursula Nielsen The integration of library activities in the academic 
world – a practitioner’s view. Libraries without walls 6, Cerlim 2005, Mytilini  
 
Representation i internationella organisationer 
IATUL, International Association of Technological University Libraries, Styrelsen: Marianne 
Nordlander 2:e vice ordf. 
IFLA, International Federation of Library Associations, Standing Committee for Science and 
Technology: Marianne Nordlander 
 
Representation i nationella organisationer 
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 
 
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 
 
Svensk biblioteksförenings specialgrupp för fjärrlån och dokumentleverans: Carita Backman 
Refun-gruppen: Ing-Marie Malmberg 
Nätverket för lärarutbildning: Rolf Ennerberg 
Nätverket för ekonomi: Per Eriksson 
Nätverket för statistik: Ing-Marie Malmberg 
 
Arbetsgruppen för pliktleveransfrågor: Ann Dagnell 
Universitetsbibliotekens lån/fjärrlånegrupp: Carita Backman, Rolf Ennerberg 
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Jourhavande bibliotekarie: Kristin Krantz 
SVEP-projektet: Peter Berkesand, Bo Jernberg, Liselotte Thornell 
 
Regional representation 
Länsbibliotek Östergötlands strategiska grupp: Marianne Nordlander och Helena Wedborn. 
Svensk biblioteksförenings regionförening för Östergötland och Jönköping: Steingrímur 
Jónsson, ordf, Maria Grahn och Anna Bladh 
Svensk förening för informationsspecialister, lokalavdelningen för Mellansverige: Bo 
Jernberg och Kajsa Gustafsson Åman 
Stiftsbibliotekets vänner: Carita Backman 
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