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Inledning 
 
Temat för 2015 års verksamhetsberättelse är ”alltid på väg – ständiga förändringar” och detta 
stämmer verkligen in på året som gått. Starten på 2015 präglades av sammanslagningen av det 
Tekniskt-naturvetenskapliga och det Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket till ETT 
bibliotek på Campus Valla. Knappt var alla böcker på plats innan diskussioner påbörjades om 
en omfattande ombyggnation av D-huset som i hög grad skulle påverka biblioteket på Campus 
Valla. Detta resulterade till slut i att personalen på Campus Valla flyttar ut till paviljonger i 
väntan på att det nya studenthuset ska stå klart 2019.  
 
Andra stora utmaningar som präglat året är vårt ekonomiska underskott som dels ledde till den 
nämnda sammanslagningen av två bibliotek, dels inneburit att 5 pensioneringar inte har ersatts, 
vilket lett till ökad arbetsbörda för kvarvarande personal. 
 
Trots en hel del utmaningar så får vi glädjande nog högt betyg av studenterna i den studentun-
dersökning som genomfördes vid LiU. Biblioteket och den service vi ger är det som skattas 
högst av studenterna. Vi är också det lärosäte i Sverige som publicerar flest fulltexter i DiVA 
vilket bland annat bidrar till att LiU stiger i ranking. 
 
Margaretha Grahn, överbibliotekarie  
 
 

 
2019 Studenthuset – Hit är vi på väg! 
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Universitetsbibliotekets organisation 
 
Universitetsbiblioteket (LiUB) är Linköpings universitets gemensamma resurs för vetenskaplig 
information, forskning och högre studier med en biblioteksextern styrelse, direkt underställd 
rektor. LiUB:s primära målgrupper är studenter, forskare, lärare och annan personal vid LiU, 
men som offentligt bibliotek är LiUB även en informationsresurs för det omgivande samhället 
och för det flexibla, livslånga lärandet. 
 
Universitetsbiblioteket bestod under 2015 av fyra fysiska bibliotek, ett gemensamt magasin för 
arkiverat material (Bokladan) samt det ständigt växande digitala biblioteket. LiUB finns vid 
LiU:s fyra campusområden:  

• Campus Norrköpings bibliotek (CNB) 
• Medicinska biblioteket (MB) på Campus US  
• Vallabiblioteket, Campus Valla 
• Byggmästare John Mattsons bibliotek (BJMB) vid Carl Malmsten Furniture Studies på 

Lidingö. 
Biblioteken har under terminstid som mest öppet 65 timmar per vecka, med reducerat öppet-
hållande under sommar och jul. Bokladan är öppen för besökare endast efter överenskommelse. 
Det digitala biblioteket är, för universitetets studenter och anställda, tillgängligt dygnet runt, 
året runt. 

Blandade korta nyheter  
 
Vallabibliotekets dag firades den 13 februari med musik och vetenskap. Dekanus för tekniska 
fakulteten Ulf Nilsson invigde det ”nya biblioteket”.  
 
”Fängslande forskning på femton minuter” har fortsatt på Vallabiblioteket under vårterminen 
när sammanlagt 14 doktorander vid tre tillfällen presenterade sina forskningsprojekt på ett 
populärvetenskapligt sätt.  
 
I den ranking av institutionella dokumentarkiv (s.k. reposirories) som nyligen gjort av 
Cybermetrics Lab, en forskningsgrupp som tillhör Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) som är den största offentliga organisationen i Spanien, placerade sig DiVA 
som nummer sju (7) i världen. Repositorierna evaluerades efter innehåll, data kvalitet, synlighet 
och tillgänglighet i Google Scholar. Eftersom LiU både bidrar med flest fulltexter och har den 
största trafiken till DiVA av alla som ingår i DiVA-samarbetet har LiU/LiUB utan tvekan 
bidragit högst väsentligt till den utmärkta placeringen i rankinglistan. 
Länk: (http://repositories.webometrics.info/en/top_portals 
 
SOU:ernas hela textinnehåll är sökbart genom en ny databastjänst internt utvecklad av LiUB, 
för LiU Epress, i samarbete med en forskare på Göteborgs universitet. Databasen innehåller 
alla Statens Offentliga Utredningar (SOU) från 1922 fram till 2015.  
 
Anneli Friberg fick AF-priset 2015. AF-priset är till för att uppmärksamma och uppmuntra 
personer som är engagerade i universitetet och har gjort personliga insatser för universitetet. 
Motiveringen lyder: Anneli står i sin verksamhet för ett strategiskt helhetstänkande utöver det 

http://repositories.webometrics.info/en/top_portals
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vanliga. Hennes förmåga att sätta användaren i fokus med en aldrig sinande entusiasm kommer 
inte bara Universitetsbiblioteket till del utan uppskattas också brett inom universitetet. Anneli 
bidrar på detta sätt med att skapa ett mervärde för hela universitetet. 
 

Bibliotekssammanslagningen på Valla – två blev ett 
Planering och överflyttning av litteratur från före detta Teknisk-Naturvetenskapliga biblioteket 
(TB) till ett gemensamt Campus Vallabibliotek gick över förväntan. Även personalens flytt 
förflöt väl trots inledande orosmoment. Sidoeffekterna av sammanslagningen har varit både 
positiva och negativa. Biblioteket har inte tillräckliga ytor för att hysa alla studenter vilket också 
har setts i bland annat den studentundersökning som genomfördes av LiU under 2015. 
Ljudnivån har ökat trots åtgärder. Detta beror naturligtvis på att studenterna har blivit fler på 
samma yta.  
 
En tydlig positiv effekt av sammanslagningen är att personalen upplever att de tillhör en och 
samma avdelning i jämförelse mot tidigare. Samarbetet förflyter lika bra som tidigare.   
 

Kundmötet  
2014 lades grunden till att mer systematiskt arbeta med att få en djupare kunskap om biblio-
tekets användare, som till exempel genom en mer regelbunden användarinvolvering (mer om 
detta i avsnittet om användbarhetstester). Detta arbete etablerades ytterligare under 2015, tack 
vare att UX/User Experience (användarupplevelsen) var ett av bibliotekets två fokusområden 
under året. LiUB-dagen i februari blev startskottet på bibliotekets UX-fokus då Lars Witell, 
professor i kvalitets- och tjänsteutveckling vid LiU, höll en inspirationsföreläsning om tjänste-
design och användarupplevelse.  
 

Olika etnografiska metoder testades under året i syfte att öka 
bibliotekets förståelse för användarnas behov och användande 
av bibliotekets service, resurser och lokaler. En av metoderna 
var ”Photo studies” (Fotografering). Bilden är ett av resultaten 
från användandet av den metoden, och den illustrerar på ett 
konkret sätt hur lokalerna och objekten i lokalerna används 
(vilket inte alltid är på det sätt som de är avsedda att användas 
på). Bilden säger en hel del – både om studenternas behov och 
om deras kreativitet. 
 
 
Ett annat led i arbetet med att förbättra användarupplevelsen var 
det samarbete som inleddes mellan LiUB och LiU-IT:s 
Kundcenter (KC) under året. Det började som ett pilotprojekt 
under våren, men föll så väl ut att det permanentades under 

hösten. Rent konkret innebar det att KC fanns på plats i informationsdisken på Vallabiblioteket 
två kvällar i veckan mellan 17.00 och 19.00 för att kunna hjälpa studenter med IT-relaterade 
frågor. LiUB har sedan länge identifierat ett behov hos studenterna att kunna få IT-stöd på 
biblioteket.  Ett stort antal studenter använder biblioteket som sin arbetsplats och periodvis har 
de många frågor som rör Eduroam, utskrifter och annat IT-relaterat. Värdet av en tjänst uppstår 
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i användandet av den, och därför är det bra att kunna erbjuda IT-support när och där behovet 
uppstår. 

Webb  
Under 2015 togs en ny sökruta för bibliotekets webbplats fram. Utveckling och testning skedde 
parallellt och publiceringen av sökrutan skedde i oktober. Den nya sökrutan fokuserar fram-
förallt på vad användaren söker efter och inte i vilket system användaren söker. Sökrutan 
testades på drygt dussintalet studenter, både som en del av de månatliga användbarhetstesterna 
och i form av så kallad gerillatestning. I samband med publiceringen genomfördes även en del 
andra ändringar och justeringar av bibliotekets startsida, bland annat framhävs öppettiderna, 
bibliotekets chattfunktion och självbetjäningsfunktionen ”Mina lån” mer än tidigare.  
 
Som ett led i förberedelserna för att bygga en ny bibliotekswebb inom ramen för projektet Ny 
LiU-webb 2015 togs en ny informationsarkitektur fram, vilket enkelt uttryckt är en beskrivning 
av hur innehållet på den nya webbplatsen ska organiseras. Även informationsarkitekturen 
användbarhetstestades upprepade gånger. Flera workshoppar har hållits som har fokuserat på 
att definiera det innehåll som ska finnas på den nya webbplatsen. Ett komplett innehålls-
inventorium över innehållet på bibliotekets webbplats har också tagits fram för att underlätta 
övergången till en ny webbplats.  

Användbarhetstester  
För att kunna upptäcka och åtgärda brister hos bibliotekets olika webbaserade tjänster genom-
förs månatliga användbarhetstester som en del av det löpande webb- och systemutvecklings-
arbetet. 
 
I korthet är upplägget följande: ett antal testdeltagare (anställda eller studenter på LiU), van-
ligtvis tre eller fyra stycken, testar ett av bibliotekets gränssnitt utifrån ett antal olika uppgifter. 
Testdeltagaren uppmanas samtidigt att tänka högt (så kallad think aloud-metod) så att det 
framgår varför denne gör olika val. En observatör och en facilitator befinner sig i testrummet 
tillsammans med testdeltagaren. Samtidigt delas skärmaktivitet och ljud med testdeltagarens 
godkännande till ett observationsrum där ytterligare ett antal personer fungerar som 
observatörer i realtid. Efteråt sammanfattar och prioriterar observatörerna och facilitatorn de 
brister som har upptäckts hos gränssnittet och en åtgärdslista tas fram. Vid ett nytt tillfälle kan 
gränssnittet sedan testas igen för att se om åtgärderna har avsedd effekt eller om ytterligare 
åtgärder behöver vidtas. Inspelningen sparas så länge den har relevans för analysarbetet, där-
efter raderas den. Fem personer från biblioteket, med kunskaper inom webb- och systemutveck-
ling, användbarhet och UX utgör ett fast ”användbarhetstestteam” som deltar vid varje 
testtillfälle. Alla på biblioteket är välkomna att delta som observatörer, och antingen öppna eller 
riktade inbjudningar (oftast både och) går ut inför varje användbarhetstest. 
 
Under 2015 har användbarhetstester genomförts bland annat av den nya sökrutan på bibliotekets 
webbplats, bibliotekets så kallade discovery-system. Även en tänkt informationsarkitektur för 
en ny webbplats samt länkservermenyn (som utgör ett mellanled mellan discovery-systemet 
och olika externa databaser) har testats. 
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Systemutveckling 
Under 2015 avvecklades den gamla webbkatalogen (e-Library) och ersattes med UniSearch 
som kompletterades med integrerade funktioner för ”Reservera en bok” och ”Mina lån”.  
Integrationen av Symphony (biblioteksdatasystem levereras av SirsiDynix) i UniSearch (Ebsco 
EDS) utvecklades på LiUB under hösten och det lyckade resultatet har uppmärksammats 
internationellt av våra leverantörer, Ebsco och SirsiDynix. 
 
En helt ny databastjänst för LiU Epress skapades genom samarbete med en forskare på 
Göteborgs universitet. Databasen innehåller alla Statens Offentliga Utredningar (SOU) från 
1922 fram till 2015. 
 
Det unika med den nya tjänsten är att alla SOUernas hela textinnehåll är sökbart. Sökning kan 
ske på nyckelord, fraser eller ”närhetssökning” (proximity search). Länk till SOU-databasen: 
http://www.ep.liu.se/databases/sou/ 
 

Sociala medier 
 
Tre kvart på Bibblan 
Under året har en grupp inom LiUB samarbetat med IKT-studion och Kommunikations- och 
marknadsavdelningen på LiU kring sociala medier och forskare. Detta har lett fram till en webb-
resurs om sociala medier som syftar till att guida forskare vid LiU som vill börja använda 
sociala medier för att sprida sin forskning http://www.bibl.liu.se/publicera-och-sprida/sociala-
medier?l=sv   
 
Våren 2015 startades även en föreläsningsserie ”Tre kvart på Bibblan” om digital kommunika-
tion, medier och omvärldsbevakning. Föreläsningarna fortsatte under hösten och programmet 
har omfattat totalt åtta föreläsningar. Föreläsningarna har oftast varit på Vallabiblioteket men 
även repriserats på övriga bibliotek. Ämnen som berörts är bland annat sociala medier, 
upphovsrätt, forskningsansökan, säkerhet på internet, Wikipediaprojektet och User eXperience 
(UX). Deltagarantalet har varierat. Vissa föreläsningar har dragit ett tiotal åhörare medan andra 
lockat upp till ett femtiotal personer. Främst är det anställda vid LiU som deltagit.  
 
Wiki-projektet 
I januari 2015 anslöt sig Linköpings universitet, tillsammans med en rad andra lärosäten till  
Wikipediaprojektet som Olle Terenius vid Statens Lantbruksuniversitet är initiativtagare till 
och som finansieras av Formas. Syftet med projektet är att få forskare på lärosäten att bidra med 
kunskap och kvalitetshöjning till det digitala uppslagsverket Wikipedia och samtidigt 
synliggöra den forskning som bedrivs. På LiU bedrivs projektet genom samverkan mellan 
LiUB, Kommunikations-och marknadsavdelningen och IKT-studion. 
 
Under året har en projektplan tagits fram, internutbildningar har genomförts för arbetsgruppen 
och möjliga forskargrupper har identifierats. Fikatillfällen med Wikitema har arrangerats för 
forskare och doktorander på LiU där information har presenterats om hur Wikipedia fungerar 
som verktyg och forskare kan bidra till Wikipedia. Information om projektet har också spridits 

http://www.ep.liu.se/databases/sou/
http://www.bibl.liu.se/publicera-och-sprida/sociala-medier?l=sv
http://www.bibl.liu.se/publicera-och-sprida/sociala-medier?l=sv


 
2016-04-14 

BSK 16.2/10 
Dnr UB-2015-00071 

8(20) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________  

 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
BIBLIOTEKSSTYRELSEN 

8 
 

 

via föreläsningsserien “Tre kvart på bibblan”, där också Olle Terenius medverkat som gästfö-
reläsare. 
 

Bokstafett 
Under vårterminen startades en bokstafett där LiU-anställda, via bibliotekets Facebook-sida 
(och via den vanliga hemsidan), delade med sig av sina bästa läsupplevelser. Den litteratur som 
presenterades kunde vara vad som helst, högt och lågt, fack- eller skönlitteratur, för barn eller 
för vuxna. Det viktiga var att den gett en upplevelse som inspirerat eller berört skribenten. 
Avsikten i förlängningen var att stimulera till läsning och kanske visa på vidden och variationen 
av bibliotekets utbud och möjligheter. Bokstafetten avslutades på Nobeldagen med ett öppet 
litteraturmingel i Vallabiblioteket som leddes av Correns kulturredaktör Åsa Christoffersson. 
Förutom stafettdeltagarnas boktips berörde samtalet frågor om huruvida man blir en lyckligare 
människa eller bättre akademiker av att läsa skönlitteratur. Borde skönlitteratur vara 
obligatorisk på alla universitetsutbildningar för att ge studenterna ett rikare språk och kanske 
också en vidgad världsbild? Bokstafetten väckte uppmärksamhet både inom och utanför LiU 
och blev omskriven i Biblioteksbladet, LiU-nytt och i Corren. 
Länk till Bokstafetten finns här.  
 

Media 
 
Valutan som påverkar mediabudgeten 
Den fortsatt svaga kronan gav problem i mediabudgeten 2015 och pågående prenumerationer 
blev betydligt dyrare än vad som prognosticerats för. Detta gjorde att LiUB under våren 
tvingades begränsa bokinköp för resten av året och att LiUB fick säga upp prenumerationer 
inför 2016. Valutakompensation från universitetet centralt, som kom i november, möjliggjorde 
att vissa, dock inte alla resurser, som låg i farozonen kunde hämtas upp inför 2016 och dessutom 
täcka underskottet för 2015. 
 
E-böcker som begränsar 
En utmaning för universitets- och högskolebiblioteken är de begränsningar som finns när det 
gäller tillgången till e-böcker: det kan det gälla antalet samtidiga användare, att inte ett obe-
gränsat antal personer kan läsa boken samtidigt utan endast tre eller i vissa fall en användare, 
men biblioteken drabbas också av andra hinder. Ett hinder är att LiUB inte kan låna in e-böcker 
från andra bibliotek, vilket är en stor skillnad mot de tryckta böckerna som i princip obehindrat 
kan lånas från vilket bibliotek som helst i världen. Det här skapar en ojämlikhet mellan 
lärosäten; de större lärosätena med större mediabudget kan erbjuda sina forskare, lärare och 
studenter ett mycket större utbud än de mindre som då inte ens kan låna in den önskade boken. 
 
Ett annat hinder i dagsläget är begränsningar i tillgången till e-pliktmaterialet, som kräver att 
man som forskare måste åka till Kungliga biblioteket (KB) för att läsa materialet på plats, till 
skillnad mot det tryckta pliktmaterialet som även sprids till sex universitetsbibliotek där mate-
rialet också lånas ut (förutom från KB och Lund). Problemet har diskuterats mellan de olika 
lärosätena under hösten och en större översyn av pliktleveranserna kommer att göras på natio-
nell nivå under kommande år. 

http://www.bibl.liu.se/evenemang/bokstafetten?l=sv
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Ytterligare ett stort hinder är att akademiska bibliotek inte kan köpa svenska e-böcker direkt 
från förlagen. Det finns så kallade aggregerade plattformar där man genom en tredjeparts-
leverantör får tillgång till olika förlag och störst av dessa leverantörer är Elib. Problemet med 
Elib är att de vänder sig till folkbiblioteken och har fokus på skönlitteratur och folkbibliotekens 
utlåning. Utbudet av facklitteratur är begränsat och det kostar per utlån (en osäker prismodell 
som gör det svårt att hålla budget när det gäller till exempel kurslitteratur).  Utmaningarna för 
förlagen är att de inte ser hur de kan sälja, till exempel kurslitteratur, till akademiska bibliotek 
utan att förlora intäkter och för biblioteken är utmaningen att få tillgång till svenska e-böcker 
som både är tillgängliga via en skälig prismodell och ger bra användningsvillkor.   
 
Nya bokavtal 
2015 präglades av upphandling och i oktober fick LiUB nya bokavtal. När det gäller den tryckta 
litteraturen så avropades det statliga ramavtalet för litteratur. Huvudleverantörer för avtalen är 
Bokus och AdLibris. LiUB upphandlade en ny leverantör av E-böcker som blev YBP Library 
services. YBP erbjuder genom sin databas GOBI över en miljon digitala titlar och där har LiUB 
tillgång till många stora förlag. 
 

 
 
Tabell 1. Diagrammet visar hur kostnader för olika medietyper fördelats under de senaste 12 åren. Tryckt material 
i röda färger, elektroniskt material i gröna färger. Notera dock i sammanhanget att antalet tryckta böcker inte 
minskar på motsvarande sätt i absoluta tal. 

Hjälp vid läshinder 
På olika sätt arbetar biblioteket med att informera studenter med funktionsnedsättning om 
möjligheten att få låna talböcker. Detta görs via bibliotekets hemsida, broschyrer och genom att 
delta i Kalasmottagningen tillsammans med universitetets koordinatorer för studenter med 
funktionsnedsättning. 
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Antalet användare av tjänsten ”Egen nedladdning” fortsätter att öka kraftigt. Egen nedladdning 
innebär att den som har rätt att låna talböcker själv har möjlighet att ladda ned talböcker och e-
textböcker från katalogen Legimus som administreras av Myndigheten för tillgängliga medier 
(MTM). Biblioteket ansvarar för att registrera användaren för tjänsten. Under året har ett 
hundratal nya användare registrerats. Nedladdningen av talböcker från Legimus har ökat 
markant jämfört med året innan.  
 
Bibliotekets kontaktpersoner för läshinderfrågor har under året fört statistik över möten och 
mailkontakter med studenter med läshinder. Framför allt har det handlat om att informera om 
appen Legimus, tjänsten Egen nedladdning och läsprogram, samt registrering av användare till 
egen nedladdning. Statistiken visar på att det finns ett stort behov av hjälp med olika typer av 
tekniska frågor. Biblioteket har under året administrerat ett stort antal lokala inläsningar av 
artiklar, bokkapitel och kompendier (material som Myndigheten för tillgängliga medel (MTM) 
inte läser in). 
 

Sammanfattning från de olika biblioteken 
 
Campus Norrköpings bibliotek (CNB)  
Under 2015 har CNB haft ett verksamhetsmässigt lugnt år. Inga ombyggnationer eller stora 
ommöbleringar. Omflyttning av samlingarna har skett såtillvida att SFS flyttats till magasinet 
och barnböckerna kunde breda ut sig. SAB-samlingen minskar och DDK kan ställas upp luf-
tigare. Fröbelsamlingen har flyttats upp till plan fyra. Samtliga examensarbeten har gallrats.  
 
Bemanning 
Utmaningen på CNB under 2015 har varit på personalsidan. I december 2014 tillsattes Kajsa 
Gustafsson Åman som avdelningschef för CNB. Tillsättningen var en intern rekrytering som 
inte ersattes vilket gav upphov till vissa rockader inom avdelningen. Områden som berördes 
var bland annat undervisningsuppdraget och representantskap i ett par funktions- och samver-
kansgrupper. 

Två rekryteringar har genomförts under året för att bemanna behov som uppkommit till följd 
av en avbruten provanställning och en pensionering. Rockaderna och rekryteringarna har inne-
burit nytänkande och innovation inom avdelningen. 

Verksamhet  
Biblioteksrådet vid Campus Norrköping är sammansatt av representanter för de tre student-
kårerna och representanter för de fyra institutionerna vars verksamhet är förlagd till Campus 
Norrköping. Under året har återkommande möten genomförts och vid mötena informerar 
biblioteket om olika aktuella saker och tar in synpunkter från representanterna. 

 För tredje året i rad startade CNB höstterminen med Öppet hus vi höstens terminsstart. Evene-
manget vänder sig till samtliga nya studenter vid Campus Norrköping och är tänkt att ersätta de 
rundvandringar som tidigare gjorts. 
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Campus Vallabiblioteket (CV)  
Året som gått har präglats av ett antal omflyttningar av samlingarna, dels för att bereda plats 
för vaktmästeriet som pga ombyggnation i D-huset behövde en ny placering, dels för att bereda 
plats för flera studieplatser, då Vallabiblioteket efter sammanslagningen var enda biblioteket på 
campus och därför fick nya studentgrupper som sökte sig dit. Utöver detta har källarmagasinet 
tömts och förflyttats till Bokladan. Detta har till största delen utförts av CV:s personal. Året har 
också präglats av mycken oro och frustration hos personalen gällande ny- och fram för allt 
ombyggnationer. I början av året hade avdelningen en planeringsdag som kretsade runt sam-
manslagningen. Resurspersoner från LiU:s HR-enhet hjälpte till med planering och genomfö-
rande.  Personalen har även deltagit i LFE:s workshop inför det kommande Studenthuset på 
Campus Valla.  
 
Medicinska biblioteket (MB)  
Under sommaren 2015 bytte Hälsouniversitetets bibliotek (HUB) namn till Medicinska 
biblioteket (MB). Detta var en följd av att fakulteten bytte namn från Hälsouniversitetet till 
Medicinska fakulteten. Namnförslag från studenterna togs in via Consensus vilket glädjande 
resulterade i många namnförslag, det ena mer fantasifullt än det andra. Det allra mest förekom-
mande önskemålet var att biblioteket inte skulle byta namn alls och att förkortningen HUB 
skulle få leva kvar då det var så inarbetat. Att ”HUBBA” var något som alla mer eller mindre 
gjorde när man pluggade på HU, det vill säga att man som student är på biblioteket. 
Förkortningen HUB lär nog hänga med så länge nuvarande studenter är kvar. Flera studenter 
hade dock föreslagit byte till ”Medicinska biblioteket” och så hette biblioteket innan Hälso-
universitetet startade 1986 och det blev det namnet vi valde.  
 
Efter ombyggnationen och totalrenoveringen sommaren 2014 har smärre ommöbleringar ge-
nomförts men i stort verkar både personal och besökare mycket nöjda med de ändringar som 
renoveringen medförde. Under sommaren 2015 gjordes den första stora rengöringen av den 
textila golvmattan som finns i hela bibliotekslokalen. Denna omfattande rengöring innebär att 
hela golvmattan görs ren med hjälp av ånga och detta tar ca två dagar vilket betyder att det 
måste ske då vi har minimalt med besökare. Omfattande åtgärder har genomförts för att komma 
tillrätta med vattenläckage från yttertaket som uppstår vid regnperioder.  
 
Under året kom LiUB och Region Östergötland (RÖ) överens om ett nytt samarbetsavtal som 
träder i kraft januari 2016 
 
Inom personalgruppen har två anställda tillkommit från andra avdelningar inom LiUB för att 
täcka upp bemannings- och rekryteringsbehov som uppkommit bland annat till följd av en 
pensionering. 
 
Under höstterminen har MB bjudit in till kortföreläsningar ”En kvart på bibblan” i samarbete 
med Språkverkstäderna och Studenthälsan. Ämnena spann från referenshantering och e-böcker 
till Mindfulness och Våga tala. 
 
I oktober 2014 tilldelades en av MB:s medarbetare, Jenny Betmark, pedagogiska utvecklings-
medel för ett mindre projekt. Omfattningen av tilldelade medel motsvarar cirka 70 arbetstimmar 
under 2015-2016. Arbetet har under 2015 varit av utforskande karaktär med auskultationer vid 
basgruppsarbete och diskussioner. Slutresultatet förväntas bli en enklare webbaserad guide som 
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stöd för studenter som läser en kurs i interprofessionellt lärande på termin 1 på Medicinska 
fakulteten.  
 
Biblioteksrådet vid Campus US/Medfak har haft två möten under året och det vi främst har 
kommunicerat om under och mellan möten har varit media och konsekvenserna av budgetåt-
stramningar.  
 
 
Publiceringens infrastruktur (PI) 
Under 2015 skedde en ökning av antalet fulltexter och on-line-material via E-Press. Nedan 
redovisas antalet publikationer totalt. 

Publikationstyp Antal 
Studentuppsatser 11500 
Doktorsavhandlingar 1760 
Licentiatavhandlingar   600 
Forskningsartiklar 6800 
Böcker/antologier   149 
Kapitel   330 
Rapporter 1975 
Tabell 2. Antal publicerade skrifter.  

 
• Under 2015 hade LiU cirka 2 100 000 nedladdningar av pdf-filer från DiVA, detta är 

återigen den högsta siffran inom DiVA-konsortiet  
• Ny tidsskrift vid E-Press är Nordic Journal of Vocational Education and Training 
• Utöver ordinarie bibliometriska analyser, har bibliometrigruppen levererat analyser 

inför Rektors institutionsbesök 
• Nytt deltagande i Graduate courses: FilFak:s Introduction för doktorander; Academic 

Writing, IEI; Akademiskt skrivande, IBL; Doing Quality in Research,  
 

Samverkansuppdraget 
 
Samverkan med KB 
Under 2015 har LiUB haft ett omfattande kunskapsutbyte med Kungliga Bibliotekets projekt-
grupp för vidareutveckling av SwePub. En av LiUB:s medarbetare har arbetat halvtid i projektet 
och ett flertal andra har bidragit med sin expertkunskap vid tester och workshops i samband 
med framtagandet av den nya tjänsten, SwePub för bibliometri och analys. 

Librissamverkan 
Sedan början av 2015 är även folkbiblioteken i Region Östergötland en del av Libris-kollek-
tivet. En symbolisk samverkansstart i regionen togs i februari när LiUB var värd för en kata-
logiseringskurs för folkbiblioteken arrangerad av Kungliga Biblioteket. Den följdes upp i 
september genom ett informationsutbyte mellan GÖTA-bibliotekens metadatagrupp och en 
grupp katalogisatörer vid LiUB.   
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Nationell samverkan 
Nätverket för Customer Experience, Sweden (CXSwe): Ett samarbete mellan biblioteken på 
Chalmers, Lund universitet, Karolinska Institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms 
universitet, Linköpings universitet och Kungliga biblioteket. Nätverket har haft två träffar under 
året; varav en i Stockholm och en i Göteborg. Anneli Friberg är LiUB:s representant. 
 
 
Samverkan med KfU 
Under året planerades en gemensam aktivitet tillsammans med Kansliet för utbildningsveten-
skap som gällde fortbildning av förstelärare. Campus Vallabibliotekets del bestod av att till-
handahålla en workshop runt temat: Kan vi lita på forskningen? Vid workshopen deltog 77 
förstelärare fördelade på tre grupper. 
 
Studiebesök  
Under fyra veckor i september tog biblioteket emot en bibliotekarie från Ilia State University 
Library i Georgien. Besöket administrerades genom Erasmus Mundus och var berikande för 
alla inblandade. 
 
Didacticum 
Sedan januari 2015 har LiUB en adjungerad representant, Joakim Westerlund, i Didacticums 
styrelse. I Didacticums uppdrag ingår bland annat att främja, stimulera och diskutera pedago-
gisk utveckling, att skapa möten och organisera undervisning för universitetets lärare. Med en 
omfattande pedagogisk verksamhet blir LiUB:s styrelserepresentant därmed en länk mellan 
LiUB och Didacticum. Kontakten med Didacticum är, och kommer att vara, speciellt viktig då 
biblioteket och Didacticum kommer att samlokaliseras i det nya Studenthuset. 
 
Under 2015 har följande samarbeten och aktiviteter genomförts:  

• LiUB har två representanter som ingår i Didacticums satsning på IKT-ambassadörer 
• I juni 2015 presenterade Didacticums föreståndare, Margareta Bachrach-Lindström, och 

biträdande föreståndare, Peter Dalenius, sin verksamhet för LiUB:s undervisande 
personal på ett seminarium organiserat av UPP-gruppen 

• I september presenterade Christina Brage och Joakim Westerlund LiUB:s pedagogiska 
verksamhet för Didacticums undervisande personal 

• Didacticums kompetens utnyttjas i samband med LiUB:s auskultationsprojekt 
• Vid ett flertal tillfällen undervisade LiUB på Didacticums LOK-kurs  

 

Ledning, finansiering och styrning av resurser  

Biblioteksstyrelsen  
Under 2015 har prorektor Karin Fälth-Magnusson varit ordförande. Ledamöter: Magnus Borga 
(Tekniska högskolan), Thomas Östholm vt 2015 och Cecilia Lindgren ht 2015 från 
Utbildningsvetenskap; Karin Persson vt -15 och Fredrik Elinder ht 2015 från 
Hälsouniversitetet/Medicinska fakulteten; Helena Klöfver vt 2015 och Åsa Danielsson ht 2015 
från Filosofisk fakultet. Ledamöter från studentkårerna har varit Julius Nilsson vt/Lorena 
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Persson ht (StuFF), Linda Espling ht/ Ema Becirovic vt, (LinTek) och John Lemchen vt/Håkan 
Edler ht (Consensus). 
 
Fackliga representanter: Eva-Lisa Holm Granath (SACO), Christina Demel (OFR/S). 
Övriga: Margaretha Grahn (adjungerad), Kristin Krantz (sekreterare). 
 
Styrelsen höll fem möten under 2015. För länk till biblioteksstyrelsens hemsida se:  
http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv 
 

Inriktningsdokument för LiUB 
Under slutet av 2015 påbörjades arbetet med att skriva ett dokument som ska ersätta ”Strategisk 
plan för vetenskaplig informationsförsörjning vid Linköpings universitet 2011-2015”. Det 
upplägg som arbetats fram är dels ett övergripande inriktningsdokument som ska beslutas av 
universitetsstyrelsen, dels en tre-årig verksamhetsplan (2016-2018) som biblioteksstyrelsen 
beslutar om, där 2016 beskrivs mer detaljerat kring vilka områden som fokuseras under året 
och åren 2017-2018 beskrivs mer övergripande. Tanken är att denna verksamhetsplan revideras 
varje år då ytterligare ett år läggs till och det kommande året får ett mer detaljerat innehåll. 
Denna verksamhetsplan ligger till grund för de handlingsplaner som respektive område skriver 
för ett år i taget. 

UB-dagar 
Under 2015 har biblioteket haft två halva UB-dagar när större delen av personalen samlats för 
att arbeta med gemensamma uppgifter. 
 
Den 27 februari var UB-dagens tema Användarupplevelse (user experience). Dagen handlade 
om tjänsteinnovation som forskningsområde, och om metoder (såsom context maps, personor 
och användbarhetstester) för att skapa värde för bibliotekets användare. Professor Lars Witell 
var inbjuden talare. Detta blev startskottet för bibliotekets arbete med fokusområde användar-
upplevelse. 
 
Den 19 oktober 2015 fortsattes det arbetet mycket konkret när resultatet från Studentunder-
sökningen (SU) fick utgöra underlag för grupparbeten. Utifrån studenternas reella upplevelser 
hade olika problemområden identifierats. Genom att i mindre grupper vända och vrida på 
studenternas synpunkter från både SU och bibliotekets egna tidigare undersökningar hoppas 
man kunna hitta nya lösningar på ibland gamla problem. Ur gruppernas idérika rapporter 
utarbetades sedan en handlingsplan som förhoppningsvis kommer innebära förbättringar för 
alla användare. Alltid på väg mot förbättringar. 

Ekonomi 
UB befinner sig sedan några år i ett ansträngt ekonomiskt läge men har genom ett omfattande 
besparingsprogram minskat sina kostnader med cirka 5 mkr per år. Ett flertal pensioneringar 
har inte ersatts vilket syns i de redovisade personalkostnaderna. Lokalytan har minskat som en 
följd av sammanslagningen av två bibliotek till ett på Campus Valla. Samtidigt har hyror för 
befintliga lokaler stigit kraftigt under flera år, liksom lönenivåer (till följd av särskilda 
satsningar på grupper inom bibliotekspersonalen). Det är därför glädjande att UB för 2015 visar 
ett resultat på +1,4 mkr. Resultatet innehåller en valutakompensation på 1,7 mkr (vilken 
kommer användas under 2016) varför resultatet är nära noll. 

http://www.bibl.liu.se/om-ub/organisation/biblioteksstyrelsen?l=sv
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Under 2015 arbetade vi fram ett nytt och bättre avtal med Region Östergötland vilket från och 
med 2016 leder till en inkomstökning på cirka 1,2 mkr per år.    
 

 
 
Tabell 3. Kostnadsmassan totalt har ändrats som följd av det genomförda besparingsprogrammet där framför allt 
personalkostnader minskat. I 2014 års siffror ingick dessutom Didacticum vilket minskar jämförbarheten mot det 
enskilda året. Att media tar en allt större andel av budgeten är ett faktum och att personalkostnadsandelen minskar 
är en naturlig följd av minskningar i antal anställda men beror också på att kostnader för IT-personal numera 
uppstår som tjänstekostnad och inte personalkostnad. Lokalkostnaderna ligger på en fortsatt hög andel trots 
mindre lokalyta. 
 

Personal, arbetsmiljö, lika villkor, miljö och kompetensutveckling 

Personal 
• 90 anställda personer december 2015, av dessa var 3 personer tjänstlediga (2 på heltid 

och 1 person på halvtid)  
• Av totalt 90 anställda (80 heltidsekvivalenter) var 64 kvinnor och 26 män 
• Personalgruppen var fördelad enligt följande: bibliotekspersonal 72 personer (56 

kvinnor och 16 män), specialister med fackutbildning inom andra områden än bibliotek 
(Överbibliotekarie, IT-personal, bibliometri, ekonomi, personal) samt övrig personal 
(vaktmästeri, administratör och projektanställd personal) var vid årets slut 18 personer 
(8 kvinnor och 10 män)  

• 6 personer var tidsbegränsat anställda, 2 av dessa var provanställningar 
• Totalt hade 4 personer delpension om sammanlagt 150 % 

 
Resultaten av 2015 års verksamhets- och kompetensanalys för LiUB återger att bemannings-
läget befinner sig på den absoluta marginalen till vad som är möjligt att hantera. Det ansträngda 
bemanningsläget beror på ett hårt pressat ekonomiskt läge. Det föreligger påtagliga risker att 
arbetsrelaterad ohälsa kan komma att uppstå.  
 
I det lokalförändringsprojekt som pågår på Campus Valla har det under året upplevts en 
betydande brist på information till biblioteket från projektet på LiU-nivå. Detta har haft en 

43%

27%

22%

7%

1%

Kostnadsfördelning 2015
Personal Media Lokaler Övrigt Avskrivningar
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negativ inverkan på verksamhetens medarbetare med oro och frustration söm följd. Betydande 
insatser har genomförts av LiUB:s ledning för att kvalitetssäkra bibliotekets verksamhet och 
för att kunna nå fram till lösningar som är så konstruktiva och hanterbara som möjligt för 
berörda medarbetare. För att förbättra kommunikationen mellan projektledningen och 
biblioteket ändrades mötesstrukturen under slutet av året, med resultat att ett gott samarbets-
klimat nu uppnåtts. 

Arbetsmiljö 
Under 2015 har LiUB haft tre arbetsmiljöombud; Ann Wäster (HUB), Åsa Falkerby (CNB) och 
Johan Toll (CV). Arbetsmiljöombuden har under året deltagit i centrala möten vid respektive 
campus. Arbetsmiljöfrågor har regelbundet diskuterats i LiUB:s lokala samverkansgrupp 
(LSG) och arbetsmiljöronder har genomförts vid samtliga avdelningar.  
 
En ny handlingsplan för arbetsmiljö 2015-2017 har tagits fram. Planen har diskuterats i LSG 
och därefter beslutats i Biblioteksstyrelsen. Under året har det vid LiU planerats och genomförts 
verksamhetsförändringar, som får stora konsekvenser för arbetsmiljön. Den fortsatta plane-
ringen inför ett nytt Vallabibliotek innefattar olika delprojekt och en omfattande ombyggnad av 
D-huset kommer genomföras med början 2016. Planering och inledande arbete för 
ombyggnadsprocessen påbörjades i slutet av 2015. Arbetet innebär att större delen av LiUB:s 
personal på Campus Valla får flytta till paviljonger under våren 2016. Biblioteksverksamheten 
blir kvar men stora förändringar görs främst avseende vaktmästeri, plikthantering, bokvård som 
flyttas till annan plats. Förändringen har också fört med sig behov av omflyttning och 
tätpackning av ett stort antal böcker. 

Lika villkor 
Under året har LiUB haft två Lika villkorsombud, Katarina Eriksson och Marie Didriksson. De 
har under året deltagit i de ombudsträffar som anordnas av Lika villkor centralt på LiU. Ny 
handlingsplan avseende lika villkor för perioden 2015-2017 har utarbetats. Fortsatt löpande 
arbete med lika villkorsida på intranätet. 
I december anordnade Region Östergötland och Göta mångkulturgrupp en studiedag under 
rubriken Mångkultur – bibliotek – bemötande. Bibliotekets lika villkorsombud deltog.  
 

Miljö och miljöledningssystem 
Under större delen av 2015 har LiUB haft en miljösamordnare, Johan Toll och ett miljöom-
bud/avfallsombud, Magnus Johansson. En post för miljösamordnare har varit vakant, men i 
början av november förordnades Jenny Aspling Rydgren som ny miljösamordnare med pla-
cering vid CNB. Miljösamordnare och miljöombud har deltagit i centrala möten inom LiU, och 
även haft ett antal arbetsmöten inom LiUB. 
 
Johan Toll har, i egenskap av intern miljörevisor, deltagit i centrala planeringsmöten för 
kommande revisioner inom LiU, samt deltagit i miljörevisioner på institutioner. I slutet av året 
påbörjades arbetet med att ta fram en ny treårig handlingsplan inom miljöområdet. 
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Kompetensutveckling samt Resor och konferenser 
Vid LiUB råder ett klimat som är både aktivt och positivt till kompetensutveckling. De flesta 
medarbetarna deltar i flera kompetenshöjande dagar/kurser, både internt och externt. Under 
året har ett antal medarbetare deltagit i olika typer av kompetensutveckling i form av såväl 
kursdeltagande som resor, studiebesök och konferenser. Ur övrig kompetensutveckling, 
studieresor etc. kommer här ett axplock: 
 

• Analyticsdagarna, Stockholm Gustav Bolin, PI 
• Arlis-möte Stockholm Charlotte Kroon, CV 
• Biblioteksdagarna i Lund  Eva-Lisa Holm-Granath  
• Bok & Bibliotek, Göteborg  Beatrice Rågård, CV 

 Göran Lindgren, CV 
• DiVA-möten Peter Berkesand 

 Håkan Andersson 
• EAHIL 2015 European Ass Health Information and Libraries Jenny Betmark, MB 
• EDS Nordic User Group, Lund Eva Sejmyr, PI 
• ELAG 2015 Stockholm  Eva-Lisa Holm-Granath, PI 
• Erasmus jobbskuggning i London Charlotte Kroon, CV 
• ICERI 2015, Sevilla, Spanien Magdalena Öström, CV 
• IFLA World Library & Information Congress Britt Omstedt, CNB 

 Marie-Louise Axelsson, CV 
 Ingmarie Malmberg, CV 

• Konferens i3, Aberdeen, UK Mikael Rosell, CV  
• SirsiDynix’ användarkonferens, Newcastle, UK Eva-Lisa Holm Granath, PI 
• Möte om Nationell biblioteksstrategi, Saltsjöbaden Anneli Friberg, PI 
• LIBRISkurs Anna Karin Malmborg, MB 
• LILAC, Newcastle Marie-Louise Axelsson, CV 

 Kerstin Annerbo, CNB 
• MOOCs in Scandinavia, Stockholm Joakim Westerlund, CV 
• MTM referensgrupp, Stockholm Solveig Lundin, CV 
• Medicinska bibliotekskonferensen 2015, Sthlm Katarina Jonsson, MB 

 Isolina Ek, MB 
  Margareta Dahlbäck, CNB 

• Mötesplats Open Access, Malmö Eva-Lisa Holm-Granath, PI 
 Sassa Persson, CNB 

• Möte om förhandlingssamverkan, Stockholm Axel Tiderman, MF 
• Konf: Makt, sociala medier och kommunikation,  Charlotte Kroon, CV 

Huddinge Désirée Mateo Hernandez, MF 
• Nationellt hearing om Nationella riktlinjer för OA  David Lawrence, PI  
• NUAS Joint Conference, Aarhus, DK Marie-Louise Axelsson, CV 
• Nätverksträff: Akademiska bibl:s kvalitetsarbete,  Jenny Betmark, MB 

Uppsala Kristin Krantz, LiUB 
• Nätverksträff lärarutbildningsbibliotek, Trollhättan Solveig Lundin, CV 

Åsa Falkerby, CNB 
Marie Wiberg, CV 
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• Nätverksmöte forskarservice, Karlskrona Kristin Krantz, CV 
• Nätverksmöte ekonomi & statistik, Stockholm  Per Eriksson, CV 

 Peter Igelström, CV 
• Nätverksträff f forskningsbibliotekets ped. roll, Anna Pettersson, CNB 
• Nätverksmöte KIMHUB,   Sassa Persson, CNB 
• Nätverksträff, kundservice & bemötande, Jönköping Anne Söderholm, CNB 
• SFIS-Teknikdag Norrköping Joakim Westerlund, CV 

Anne Söderholm, CNB  
m fl deltagare 

• SFIS vårkonferens, Norrköping Kajsa Gustafsson Åman, CNB 
 Åsa Falkerby, CNB 

Margareta Dahlbäck, CNB 
m fl deltagare 

• Svenska Daisykonsortiets konferens, Sthlm Åsa Falkerby, CNB 
• UK Serials Group, Glasgow, UK Maria Svenningsson, MF 
• UX in Libraries, Cambridge, UK  Gustav Bolin, PI 

 Anneli Friberg, PI 
• WebCoast, Göteborg, knytkonferens/unconference Sassa Persson, CNB 
• Wikipediamöte, SLU, Uppsala Sassa Persson, CNB 

 
Dessutom har flera medarbetare deltagit i gemensamma studieresor med sina avdelningar till 
exempelvis Stockholm och Göteborg. 
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Bilaga A Statistik  

Ekonomisk redovisning 
Verksamhetsuppföljning 2004 2013 2014 2015 
Omslutning LiU (tkr) 2 469 535 3 479 000 3 625 000 3 739 951 
Omslutning LiUB (tkr) 91 640 116 122 119 073 119 303 
LiUB i % av LiU 3,7 3,3 3,3 3,2 
Kostnad för lokaler LiUB (tkr) *1  24 990 24 910  24 101 
Årsarbetare LiU 3 343 3 697 3675 3703 
Årsarbetare LiUB 93 89 91 79,9  *4 
Studenter 26 757 27900 27 000 27 000 
Forskarstuderande 1418 1 308 1 325 1 339 
Mediakostnader (tkr) 21 160 27 950 28 863 32 136 
Boklån tryckta böcker 779 884 522 686 473 786 435 247 
Nedladdade e-böcker *2  1 048 948 1 157 113 1 245 145 
Nedladdade tidskriftsartiklar i e-form *2 582 421 1 364 403 1 490 368 1 673 653 
Fjärrlån in - inkl. kopior 24 137 5 850 5 635 6178 
Fjärrlån ut - inkl. kopior 26 972 11 557 10 790 9245 
Antal böcker 694 184 715 095 690 935 685459 
Antal e-böcker 20 490 240 039 259 366 275 962 
Antal tryckta tidskrifter 3 900 1 780 1 611 1 365 
Antal e-tidskrifter 8 599 13 171 13 520 14038 
Antal databaser 155 127 119 130 
Besökare/månad samtliga bibl. (terminstid)  76 000 75 567 66 138 
Besökare/dag i genomsnitt under terminstid 3 100 2 500 2 500 2 200 
Sittplatser publika utrymmen 1009 1 060 1063 874 
Öppettider per vecka (timmar) 64,5 69 69 65 
Undervisningstimmar 2 064 1 530 1 513 1 225 
Antal deltagare i undervisning  10 482 10 543 8 711 
Boka bibliotekarie   764 508 
Boklån tryckta böcker/årsarbetare LiUB 8 386 5 873 5 206 5 447 
Mediainköp/student eller anställd (SEK) 703 884 941 1 047 
Bokinköp vid UB jfr med LiU totalt i % *3 47  44  39  33  
Pren.(exkl. e-paket) vid LiUB jfr m LiU i % 89  60  55  56  
Tabell 4 
*1 För 2014 ingår bibl-lokaler i B-huset med 2 029 tkr. För 2015 har bibliotekets ytor minskats, bl. a. B-huset 
och flera grupprum D-huset. 
*2 All redovisning av e-användning varierar beroende på leverantör, och innehåller därmed ett visst mått av 
osäkerhet. Från 2013 gäller ny standard för beräkning, där t ex kapitel/artikel i fulltextdatabaser ingår. 
*3 Avser tryckta böcker 
*4 Ny modell för beräkning av heltidsekvivalent där hänsyn tas till föräldraledighet, långtidssjukskrivning etc.  
Neddragning med fem bibliotekarietjänster som gjorts under året påverkar också siffran.  
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Bilaga B Samverkan i internationella och nationella biblioteks-
nätverk 
 
Medlemskap/representation i internationella organisationer  
ARLIS Norden, IFLA Art Library Section 
EUA’s Expert Group for Open Science, David Lawrence  
DOAJ, Directory of Open Access Journals 
EAHIL European Association for Health Information and Libraries 
IATUL, International Association of Technological University Libraries 
IFLA, World Library and Information Congress 
LIBER, Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche  
UKSG, United Kingdom Serials Group 
 
Representation i nationella organisationer 
Under Kungl. Biblioteket: 
Arbetsgruppen för pliktleveransfrågor: Ann Dagnell 
SwePub: Johan Toll 
SwePub MODS: Johan Toll 
KB:s OpenAccess epertgrupp: David Lawrence 
SUHF Forum för bibliotekschefer: Margaretha Grahn  
SUHF:s arbetsgrupper: Bibliometri: David Lawrence 
DIVA:s expertgrupp: Peter Berkesand, suppl. Johan Toll 
Nätverket för EDC-bibliotekarier: Magdalena Öström 
Nätverket för ekonomi & statistik: Per Eriksson 
Nätverk för forskarservice: Kristin Krantz 
Nätverk för forskningsbibliotekens pedagogiska roll: Anna Pettersson 
Nätverket för juridik: Magdalena Öström  
Nätverket för lärarutbildning: Kerstin Annerbo, Solveig Lundin  
Nätverket för medicin: Eva Sofia Welander 
Nätverket för psykologibibliotekarier: Marie-Louise Axelsson 
Nätverket för referenshanteringsprogram: Jenny Betmark 
Nätverk för de akademiska bibliotekens kvalitetsarbete: Kristin Krantz och Jenny Betmark 
KIMHUB (Nätverk f kommunikatörer vid Univ och Högskolebibl). Sassa Persson, Maria 
Svenningsson, Gustav Bolin 
SFIS - Svensk förening för informationsspecialister Kristin Krantz styrelseledamot  
  
Regional representation 
Länsbibliotek grupp bestående av bibliotekschefer i Östergötland: Margaretha Grahn 
Länsbibliotekets arbetsgrupp Fjärrlån och medieförsörjning: Lars Griberg 
Stiftbibliotekets vänner: Ing-Marie Malmberg/Bengt Nilsson 
Svensk biblioteksförenings regionför. f. Östergötland och Jönköping: Anna Pettersson, 
ordförande 
Svensk förening för informationsspecialister, lokalavd. för Mellansverige: Kajsa Gustafsson 
Åman, ordf, Bo Jernberg och Kristin Krantz, kassör. 
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