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Inledning

Bredden och djupet i vår verksamhet är en förutsätt-
ning för studiernas och forskningens kvalitet.  

Så förklarar vi bibliotekens komplexa verksamhet inom 
Lunds universitet på vår nya gemensamma webbplats, som 
togs i bruk den 1 juli 2015.  

Biblioteksverksamheten vid ett stort lärosäte av idag 
kräver en anpassning till utvecklingen inom många olika 
områden. Forskning och lärande tar nya vägar och biblio-
teksstödet måste utvecklas i samma riktningar. Synen på 
hantering av forskarnas data och studenternas lärproces-
ser i en digital miljö är exempel på faktorer som påverkar 
hur bibliotekens tjänster anpassas till de förändrade be-
hoven. Biblioteksverksamheten vid Lunds universitet är 
därför både djup och varierad, och sträcker sig över en 
lång rad områden.  

På flera håll i nätverket har man under året bearbetat 
och analyserat resultatet av biblioteksenkäten som skicka-
des ut till studenter och forskare i slutet av 2014. I enkäten 
efterlyste vi användarnas synpunkter på den service vi 
erbjuder. Genom svaren fick vi värdefull återkoppling – 
flera bibliotek har tagit avstamp i resultaten från enkäten, 
som gav underlag till såväl förbättringar av lärandemiljöer 
som projekt kring hur vi ska göra instruktionerna till våra 
informationssystem ännu tydligare. 

En växande del av bibliotekens verksamhet rör stöd till 
universitetets forskare. Under 2015 stod LUCRIS, universi-
tetets nya gemensamma forskningsinformationssystem, 
i fokus. Här kommer universitetets forskare att inte bara 
registrera sina publikationer utan även kunna lägga upp 
information kring sin forskning, projekt och andra forsk-
ningsrelaterade aktiviteter. Bibliotekens medarbetare 
har varit engagerade i utveckling och support, och det är 
något som kommer att fortsätta även efter att systemet 
tagits i bruk under våren 2016. 

Genom att erbjuda tillgång till högkvalitativa infor-
mationsresurser, fysiska och digitala lärandemiljöer och 
kvalificerat stöd till universitetets forskare och deras 
publikationer bidrar biblioteken till universitetets högt 
ställda krav på att förstå, förklara och förbättra världen 
och människors villkor. 

Välkomna att ta del av några nedslag i vår omfattande 
verksamhet! 

Jette Guldborg Petersen
Universitetsbibliotekarie
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Organisation och arbetsformer

För såväl UB som fakultetsbiblioteken har många rutiner börjat komma på plats efter förändringar i orga-
nisationen. Under 2015 etablerades också de professionella medarbetarnätverken, där medarbetare som 
arbetar med samma processer ingår. Vid slutet av året fanns tolv nätverk med mellan 15 och 50 medlemmar. 
Nätverken hålls samman via e-postlistor, ibland kompletterade med andra digitala kommunikationsformer. 

I början av 2015 kunde före detta Biblioteksdirektionen flytta in på Helgonabacken, efter att ombyggnaderna 
på UB var färdiga. Det innebär att samtliga av UB:s medarbetare nu finns samlade i samma hus. 

Biblioteken för fysik, kemi och matematik har länge tillhört både LTH och Naturvetenskapliga fakulteten. 
Det har funnits otydligheter kring ansvar och finansiering, och under året har de båda fakulteterna kommit 
överens om en lösning. Organisatoriskt kommer Matematiska biblioteket att höra till LTH från och med 2016. 
Fysik- och astronomibiblioteket och Kemicentrums bibliotek ingår i Naturvetenskapliga fakultetens bibliotek. 

Under 2015 återinförlivades Asienbiblioteket, Raoul Wallenberg-institutets bibliotek och Internationella mil-
jöinstitutets bibliotek i Lunds universitets biblioteksnätverk (LUB). UB har nu ansvar för kommunikationen 
mellan de tre biblioteken och olika arbetsgrupper inom LUB.  

I december flyttade hela verksamheten vid MAX IV-laboratoriet drygt tre kilometer nordost, till nya lokaler 
på Brunnshög. I samband med detta påbörjades planerna för ett nytt serviceställe så att alla anställda inom 
fakulteten kan få likvärdig tillgång till bibliotekens fysiska samlingar. 

Strategisk plan 2014-2016

2014 började en ny strategisk plan att gälla. Den sträcker sig fram till och med 2016 och 
anger riktningen för gemensamma aktiviteter och beslut under de kommande åren. Ut-
gångspunkten är Lunds universitets strategiska plan och universitetets grundläggande 
värderingar.

Den strategiska planen fastställer att Lunds universitets bibliotek ska 

•  erbjuda professionell och inspirerande tillgång till information och informationstjänster 
•  bidra aktivt till forskarnas forsknings- och publiceringsprocesser 
•  bidra aktivt till studenternas lärprocesser och de fysiska och virtuella lärandemiljöerna 
•  delta aktivt i strategiska diskussioner på universitetet 
•  arbeta proaktivt med medarbetarskap, ledarskap och kompetensförsörjning.
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Medier och samlingar

En löpande digitalisering av handskriftsmaterial påbörjades under året på UB. Databasen Alvin, som utvecklas 
i samarbete med Uppsala UB, Göteborgs UB och Linköpings stiftsbibliotek togs också i drift och kommer 
framöver att vara en gemensam teknisk plattform för såväl registrering av handskriftsmaterial som publicering 
av digitaliserat material.  

Det så kallade Ravensbrück-projektet har fått uppmärksamhet i dags- och fackpress. Medarbetare på UB di-
gitaliserar och översätter polskspråkiga intervjuer av överlevande från tyska koncentrationsläger. Intervjuerna 
blir på det viset sökbara och tillgängliga för alla. Projektet har finansierats via en omfattande fundraising-
kampanj i USA och avslutas hösten 2017. 

Tillgången till elektroniska böcker, tidskrifter och databaser fortsätter att öka. Arbetet med universitetets 
gemensamma elektroniska resurser är en komplex verksamhet som många LUB-medarbetare velat få en 
djupare inblick i. Därför erbjöds alla som var intresserade det uppskattade seminariet Från ax till limpa, som 
beskrev hela processen från inköp till användningsstatistik. 

Under 2015 tog bibliotekens totala kostnader för e-media ett kliv uppåt till över 50 miljoner kronor. Året var 
det första då den nya finansieringsmodellen för e-media tillämpades. Modellen, som arbetats fram under 
flera år, anger hur förbrukningen av centrala medel för e-media ska fördelas på ett rättvist och hållbart sätt 
mellan olika fakulteter.

Kolorerad plansch ur UB:s samlingar, Andreas Cellarius, Amsterdam, 1661
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2015 började lagen om pliktleverans av elektroniskt material att gälla. Ett gemensamt leveranssystem av 
e-material från Lunds universitet till Kungliga biblioteket utvecklades därför på UB under året. Systemet, med 
namnet E-plikta, togs i drift under hösten. 

Genom UB:s återkommande utställningar får biblioteket möjlighet att visa upp samlingarna. Under våren 
invigdes utställningen Var dags tryck som uppmärksammar delar av det så kallade pliktmaterialet. Det är 
tryck från svenska tryckerier som enligt en lag från 1698 kommer till UB varje dag – allt från knattefotbol-
lens nyhetsbrev och pizzamenyer till postorderkataloger och reklam. UB inleder med denna utställning en 
långsiktig satsning på att göra vardagstrycket mer tillgängligt. 

Vetenskaplig kommunikation

Under hela 2015 har biblioteken arbetat intensivt tillsammans med universitetets centrala Forskningsser-
vice för att förbereda lanseringen av det nya forskningsinformationssystemet LUCRIS. Många av nätverkets 
medarbetare har varit engagerade i support och implementering. Systemet, som ska användas av forskare 
inom Lunds universitet, tas i bruk under 2016 med UB som IT-systemägare. Publiceringsdatabasen LUP har 
integrerats i LUCRIS och kvaliteten på metadatan som ingår i systemet har förbättrats. 

Hantering av forskningsdata diskuteras både i Sverige och internationellt. Medarbetare på UB har kartlagt 
hur fakulteterna arbetar med forskningsdata i dag och hur de ser framtidens behov. Flera fakulteter har an-
ordnat seminarier om forskningsdata eller ligger i startgroparna för att sätta igång projekt. Ett professionellt 
medarbetarnätverk, som både innehåller medarbetare från biblioteken och från övrig verksamhet inom LU, 
skapades under året för att öka samarbetet kring dessa frågor. 
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Stödet till forskarna fortsätter att utvecklas på fakultetsbiblioteken. Föreläsningar för doktorander, handled-
ning och rådgivning i publiceringsfrågor är viktiga delar av forskarstödet på många bibliotek. LTH:s bibliotek 
har undersökt forskarnas publiceringsmönster och visat att det finns ett ökat intresse för att publicera sig i 
open access-tidskrifter. Flera bibliotek i nätverket var också engagerade i kurser, exempelvis Samhällsveten-
skapliga fakultetens bibliotek som arrangerade doktorandkursen Kickstart to academic life – Information 
management and publication process for social scientists. 

Pedagogisk verksamhet

Undervisning och handledning i informationssökning utgör en betydande del av fakultetsbibliotekens verk-
samhet. Antalet undervisningstimmar håller sig på en konstant hög nivå, liksom antalet deltagare i undervis-
ningen – runt 3 000 timmar och 25 000 deltagare. Ämnesguider och undervisningsplaner har skapats eller 
vidareutvecklats på många håll i LUB, inte minst som ett resultat av biblioteksenkäten som gjordes 2014.  

Det pedagogiska förhållningssättet kan ta sig många uttryck. LTH:s bibliotek genomförde exempelvis ett 
projekt med uppsökande verksamhet för en institution där det inte finns ett husbibliotek. Syftet var att nå 
ut till forskarna på ett annat sätt än genom besök i det fysiska biblioteket. Även filmproduktion har blivit 
vanligare och film är nu en etablerad form av det pedagogiska stödet på flera av fakultetsbiblioteken. Kollegor 
har kompetensutvecklat varandra i teknik och program för att enkelt göra instruktionsfilmer, bland annat för 
informationssökning i olika databaser. 

LUB-medarbetare är också engagerade i universitetets storskaliga öppna nätkurser, MOOCs. Den juridiska 
fakultetens bibliotek var under året exempelvis delaktig i kursen European Business Law.
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Biblioteksservice

Den service som finns på nätverkets olika bibliotek bör vara likvärdig. En policy har tydligt efterfrågats både 
av användare och Biblioteksstyrelsen. Under 2015 tillsattes en arbetsgrupp för att se över frågan och resul-
taten presenterades i en rapport där den gemensamma servicenivån omfattar sju områden: Gemensamma 
system, lånefrågor, tillgång till studieplatser, betalningsrutiner, likabehandling och tillgänglighet, service till 
distansstudenter och baskompetenser i mötet med användare.  

Arbetsgruppens utredning kom även fram till att LUB kan förbättra bemötandet och servicen för studenter 
med osynliga funktionsnedsättningar. Den lyfte också frågan om stöd till studenter med annat modersmål 
än svenska och hur biblioteken behöver vara mer inkluderande för hbtq-studenter.

Fysisk och digital miljö

Många av biblioteken har lagt ner mycket tid och arbete på att följa upp biblioteksenkäten som gjordes 2014. 
Det har på flera håll inneburit en förbättring av studiemiljön – nya möbler och ljudabsorbenter uppskattas 
av studenterna. Men även den digitala miljön har utvecklats som en följd av enkätresultaten, till exempel 
har Geobiblioteket och Kemicentrums bibliotek skapat nya hemsidor.  

Studenter och forskare som ofta vistas på UB har tagit del av ett stort antal användarundersökningar under 
2015. Hur ser UB:s besökare på den publika studiemiljön idag? Resultaten kan ge förslag på ett antal framtida 
förbättringar när det gäller ljus, ljud och flexibla studieytor.  

Efter ett omfattande förarbete invigdes LUB:s nya webbplats den 1 juli. Syftet med platsen är att presen-
tera nätverket och vad biblioteken kan erbjuda på ett tydligt sätt, men också slussa användarna vidare till 
respektive ämnesbibliotek. 

Även bibliotekssystemet LOVISA utvecklades 2015. I mars började ett helt nytt webbgränssnitt att användas 
och under hösten presenterades ett nytt mobilgränssnitt.
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LUNDS UNIVERSITET 

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se

www.lub.lu.se

Den här verksamhetsberättelsen är starkt förkortad. 
För fullständig version se 

www.lub.lu.se/sites/lub.lu.se/files/lub_2015_web.pdf


