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Universitetsbibliotekarien 
har ordet
Temat för biblioteksnätverkets verksamhetsberättelse för 2017 
är Kunskapsspridning och kunskapens infrastruktur i det digitala 
samhället – om medielandskapets förändring, publiceringsmönster, 
filterbubblor och faktaresistens. Detta var också temat för 2017 
års gemensamma kompetensutvecklingsdag i maj, den årligen 
återkommande så kallade LUB-dagen, som samlade ett stort antal av 
nätverkets medarbetare till föreläsningar och diskussioner. Sällan har 
väl ett innehåll på en medarbetardag känts så angeläget och aktuellt! 

Att vidareutveckla och rusta både verksamheten och sig själv för en ständigt föränderlig värld var 

syftet med den strategiska omvärldsanalys som biblioteksnätverket ägnade delar av 2017 åt. Målet 

var att ta fram en ny kompetensplan för åren 2018–2020, en plan som tar höjd för förändringar såväl 

i omvärlden som inom biblioteksrelaterade områden. Vi identifierade ett antal fokusområden, varav 

flera tangerar temat för den verksamhetsberättelse du just har börjat läsa. 

Jag hoppas att den bild av nätverkets breda verksamhet under 2017 som vi tecknar här ger en inblick 

i något av allt det som engagerar medarbetarna inom biblioteken vid Lunds universitet. Våra exempel 

visar på bibliotekens självklara roll i kunskapsspridning, 

i ett medielandskap i förändring liksom i förebyggan-

det av faktaresistens. Vi berättar om verksamheter 

inom det som kan betraktas som bibliotekens mer 

traditionella kärnkompetenser, men också om aktivi-

teter inom områden som idag blir allt viktigare med 

anledning av det som sker i vårt eget samhälle och i 

vår omvärld. 

På 2017 års sista dag gick universitetsbibliotekarien 

vid Lunds universitet, Jette Guldborg Petersen, bort 

efter en längre tids sjukdom. Biblioteken vid Lunds 

universitet kommer att fortsätta – i Jettes fotspår och 

med hennes djupa engagemang i minne – utveck-

lingen av stödet för Lunds universitets alla studenter, 

forskare och anställda. 

Eva Nylander 
Tf universitetsbibliotekarie Jette Guldborg Petersen (1961– 2017)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 5



Tema Kunskapsspridning och kunskapens infrastruktur i det digitala samhället  
– om medielandskapets förändring, publiceringsmönster, filterbubblor och faktaresistens

u Kunskapsspridning – att nå ut 

Witnessing genocide 
– folkmordets ögonvittnen
Vi lanserade webbportalen Witnessing geno

cide på Universitetsbibliotekets webbplats i 

oktober 2017. Den gör ett unikt arkivmaterial, 

som till stor del varit tidigare okänt för världen, 

tillgängligt för forskare och allmänhet. Vi har 

digitaliserat och gjort mer än 500 intervjuer  

med överlevande från tyska koncentrations-

läger fritt tillgängliga på portalen tillsammans 

med en mängd andra handlingar som doku-

menterar nazisternas folkmord under kriget. 

Dokumentationen upprättades 1945–1946, 

då drygt 20 000 överlevande från tyska kon-

centrationsläger anlände till Sverige med de 

så kallade vita bussarna. En majoritet av över-

levarna var polacker. Vid deras ankomst till 

Sverige tog den polskfödde lektorn vid Lunds 

universitet Zygmunt Łakocin´ski initiativet till 

en arbetsgrupp som intervjuade och doku-

menterade deras upplevelser i lägren. Många 

av de som blev intervjuade hade skickats från 

läger till läger under krigsåren och intervju-

erna beskriver förhållandena i en rad olika 

koncentrationsläger, däribland Ravensbrück, 

Auschwitz, Bergen-Belsen, Sachsenhausen 

och Stutthof. Vittnesmålen ger en detaljrik 

och ofta chockerande brutal inblick i det 

dagliga livet i lägren, i hur fångarna använ-

des som slavarbetare vid fabriker och hur 

de utsattes för systematiska övergrepp och 

medicinska experiment i lägren.

Arkivet utgör en av världens mest omfat-

tande och skrämmande samling vittnesmål 

om krigsårens brott mot mänskligheten. Det 

är helt unikt genom att intervjuerna utfördes 

efter vetenskapliga kriterier och direkt efter 

befrielsen, då de överlevande fortfarande 

hade sina upplevelser färska i minnet. Förut-

om intervjumaterialet innehåller arkivet också 

en stor mängd personliga anteckningsböcker, 

brev, dikter, fotografier och teckningar som 

fångarna lyckades gömma undan i lägret och 

ta med sig till Sverige. 

Eftersom i stort sett hela arkivmaterialet är 

på polska har få forskare haft möjlighet att ut-

nyttja det tidigare. I webbportalen Witnessing 

genocide kan nu både forskare och allmänhet 

ta del av intervjuerna i engelsk översättning, 

som kan läsas parallellt med de digitalisera-

de originaldokumenten. Hela materialet har 

indexerats på ett sätt som gör det sökbart 

även för en intresserad allmänhet. Portalen 

är utformad med ambitionen att den också 

ska kunna användas inom utbildningen vid 

gymnasieskolor. 

Vi inledde arbetet med Witnessing geno

cide 2015. Arbetet har finansierats av en 

lång rad olika stiftelser och privatpersoner, 

vilket är ovanligt inom biblioteksvärlden. Med 

hjälp av Lunds universitets Donatorsrelationer 

och Lund University Foundation har Univer-

sitetsbiblioteket bedrivit en framgångsrik 

donationskampanj i USA och Sverige. Do-

nationskampanjen har också genererat stor 

medial uppmärksamhet kring arkivet. Under 

de första två månaderna hade portalen flera 

tusentals besökare från hela världen. Det är 

ett mått på hur aktuellt och samtidsrelevant 

även ett historiskt arkivmaterial kan vara idag. 

Håkan Håkansson  
Universitetsbiblioteket
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Svenska e-böcker på forskningsbibliotek 
– hur svårt kan det vara ?
Varje år arrangerar de Humanistiska och teologiska fakulteterna 
de välbesökta HT-dagarna. Under dagarna presenteras aktuell 
forskning inom fakulteternas ämnen i populärvetenskapliga 
20-minutersföreläsningar som är öppna för allmänheten. 

HT-biblioteken har varit representerade med 

både utställningar och föredrag de senaste 

åren. 2017 års tema var Framtid. Förutom en 

utställning om utopier och dystopier bidrog 

HT-biblioteken med en presentation med ti-

teln Svenska eböcker på forskningsbibliotek 

– hur svårt kan det vara?

Eftersom de svenska forskningsbiblioteken 

sedan länge har kunnat erbjuda ett rikt och 

varierat utbud av e-böcker, är det ibland svårt 

att förklara för användarna varför de inte kan 

få tillgång till svenska e-böcker i samma ut-

sträckning. En orsak till detta är till exempel 

att det för närvarande enbart finns en enda 

plattform för svenska e-böcker och att företa-

get som äger plattformen inte riktar sig mot 

forskningsbibliotek, vare sig när det gäller 

bestånd eller affärsmodell. En annan orsak är 

att de rena kursboksförlagen är beroende av 

försäljning till studenter och inte ser bibliotek 

som sina primära kunder. 

I framtiden måste bibliotek och förlag 

få bättre kunskap om varandra och ökad 

förståelse för varandras verksamheter för 

att kunna hitta hållbara lösningar som 

tillvaratar såväl bibliotekens som förlagens 

intressen.

Ann-Sofi Green & Anja Hoppe  
HTbiblioteken
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Vid ett administrativt möte på Filosofiska institutionen diskuterades den tredje uppgiften. 
En högskolas två huvuduppgifter består av forskning och utbildning. Den tredje uppgiften 
handlar om att dela med sig av sin kunskap till allmänheten, vilket ofta skapar huvudbryderi 
för institutioner. 

Vid mötet lyftes idén om att använda sig av 

podd-formatet. Formatet bär med sig flera 

fördelar: en inspelning kan lyssnas på när som 

helst, var som helst och av vem som helst. 

Podden produceras av mig, bibliotekarien 

Fredrik Eriksson, och Martin Jönsson, som är 

studierektor vid Filosofiska institutionen. Att 

som bibliotekarie vara en del av en institu-

tions-podd är kanske inte helt självklart. Men 

vid inspelningen försöker jag ta positionen 

som den nyfikna allmänheten medan Martin 

kan ställa de mer initierade frågorna. För-

hoppningsvis resulterar detta i att det finns 

något intressant i varje avsnitt för varje lyss-

nargrupp.

I avsnitt tre gästades vi av Åsa Wikforss, pro-

fessor i teoretisk filosofi i Uppsala. En del av 

hennes forskning är inriktad på faktaresistens 

och hon gav i fjol ut den uppmärksammade 

boken Alternativa fakta – Om kunskapen och 

dess fiender. Just frågor om vad kunskap är och 

vad vi kan veta är kärnfrågor för filosofer, vilket 

vi får en chans att förmedla genom podden.

Vid Lunds universitets humanist- och teo-

logcentrum LUX har vi förmånen att ha en 

fullt utrustad studio med tillhörande tekniker. 

Från studion får vi ljudfiler som efterbehandlas 

av oss med hjälp av ljudbehandlingsprogram. 

Podden delas via Soundcloud och Podcaster.

Vi har nu drivit podden i ett år och produce-

rat tio avsnitt med teman så som tidens filoso-

fi, språkfilosofi och faktaresistens. Just nu har 

vi drygt 3 000 lyssningar och för varje avsnitt 

som produceras får vi fler och fler lyssnare. 

Då vissa avsnitt är på engelska finns det även 

en geografisk spridning bland våra lyssnare. 

Fredrik Eriksson  
HTbiblioteken

Om filosofers 
liv och tankar 
– samverkan med 
podd som verktyg
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Att stötta 
forskare 
att nå ut
Bibliotek & IKT vid Medicinska fakulteten er-

bjuder forskare stöd i att utforma vetenskap-

liga postrar och att skapa visuellt effektiva bil-

der, figurer och tabeller med syfte att förbättra 

kommunikationen av forskningsresultat. 

Stödet omfattar hela processen, från form-

givning till tryck. Vi erbjuder både en kurs i 

posterdesign och individuell handledning. 

I posterstödet ingår grundläggande teorier 

kring visuell kommunikation, bildanvändning 

och stöd till användning av verktyg för layout 

och mallar. 

Kursen i posterdesign omfattar en hel-

dag och är uppdelad i två fristående delar. 

Första delen är teoretisk och fokuserar på 

grundläggande teorier kring visuell kom-

munikation och layout. Vi varvar föreläsning 

med diskussioner utifrån teori och faktiska 

posterexempel. Under kursens andra del som 

har praktisk inriktning ger vi en introduktion 

till universitetets mallar för vetenskapliga 

postrar. Vi har gett kursen på både svenska 

och engelska ett flertal gånger under året. Tio 

deltagare per kurstillfälle är maxantalet, och 

kurserna brukar vara fullbokade. På fakulte-

tens internwebb IntraMed finns en webbsida 

om posterdesign med kompletterande infor-

mation, tips och länkar.

Forskarna har även möjlighet att boka in-

dividuell handledning för postrar, bilder och 

figurer. Handledningen fungerar som kom-

plement till vår kurs eller som stöd vid behov.

Under hösten har vi även introducerat 

tjänsten figurdesign, där vi i nära samarbete 

med forskaren utformar figurer, illustrationer 

och tabeller för publicering.

Katarina Jandér  
Medicinska fakultetens bibliotek

Fjärrlån 
– kunskapsspridning 
med hinder
Trots att biblioteken vid Lunds universitet har tillgång till 
stora samlingar av e-tidskrifter och e-böcker är det i första 
hand genom lån och kopiering av vårt tryckta material som 
vi delar med oss till andra bibliotek. 

Fjärrlån mellan bibliotek i världen innebär 

fortfarande en omfattande fysisk hantering i 

form av lån av tryckta böcker och kopiering av 

artiklar ur papperstidskrifter. Även om vi har 

tillgång till materialet i elektroniskt format kan 

vi inte alltid skicka artikeln, eller kapitlet, vi-

dare till ett annat bibliotek. Detta beror på de 

villkor som förlagen och leverantörerna anger 

för att begränsa spridning av det elektroniska 

materialet. 

De elektroniska resurser som vi har tillgång 

till via de nationellt upphandlade paketen, 

som Bibsam på Kungliga biblioteket förhand-

lar fram, får vi lov att skicka kopior från inom 

Sverige. Däremot behöver vi kontrollera vad 

som är tillåtet i licensavtalen när vi ska skicka 

till övriga världen. 

2017 tog biblioteken vid Lunds universitet 

emot 355 fjärrlånebeställningar på vårt elek-

troniska material, av dessa kunde vi leverera 

80 %. Detta är jämförbart med siffrorna för 

lån och kopiering av material från våra fysis-

ka samlingar. 2017 tog biblioteken vid Lunds 

universitet emot drygt 24 000 fjärrlånebeställ-

ningar och lånade ut, eller kopierade, 81 % 

av dessa. Universitetsbiblioteket hanterar den 

största mängden av dessa fysiska lån (71 %) 

genom sin roll som ansvarig för att låna ut det 

svenska pliktexemplaret.

Jenny Hallström  
HTbiblioteken

Mikaela von Horn  
Universitetsbiblioteket
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Bibliometri – alltmer 
forskningspolitiskt 
betydelsefull 

Kvantitativa analyser av text 
och textrepresentationer 
(bibliografiska data), så kallad 
bibliometri, har under de 
senaste decennierna fått en 
ökad betydelse i ett  
forskningspolitiskt perspektiv. 
I växande utsträckning 
används nämligen 
bibliometriska analyser som 
underlag för fördelning av 
forskningsmedel.

Mikael Graffner från Universitetsbiblioteket 
utbildar i bibliometri till stöd för utvärdering 
av forskning vid Lunds universitet.

u Kunskapens infrastruktur 
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Universitetsbibliotekets bibliometriker bedri-

ver en verksamhet som omfattar:

• analyser i form av publicerings- och 

citeringsstatistik för fördelning av medel 

på universitetets fakulteter, 

• publikations- och citeringsanalyser inom 

ramen för utvärderingar av projekt och 

forskningsmiljöer och

• samförfattarskapsanalyser för att under-

söka samarbeten mellan Lunds universitet 

och andra lärosäten eller andra länder. 

Beställarna är enskilda forskare, forskargrup-

per, fakultets- och universitetsledningar och 

stödfunktioner som Externa relationer och 

Forskning, samverkan och innovation.

En betydande del av Universitetsbiblio-

tekets bibliometriarbete är också att sprida 

kunskap om bibliometri och de indikatorer 

som används i utvärdering av forskning och 

medelsfördelning. Kunskapsspridningen sker i 

undervisning och seminarier för doktorander, 

forskare, bibliotekarier och andra som jobbar 

med stöd till forskning och forskare. Man in-

formerar fakultets- och universitetsledningar 

och ger råd till forskare och forskargrupper. 

Vanliga frågor är:

• vilka indikatorer används och i vilka 

sammanhang, 

• vilka problem specifika indikatorer har,

• begränsningar med bibliometriska 

analyser och

• hur hen ska förhålla sig till att olika 

indikatorer används i olika sammanhang. 

Forskare kan till exempel bedömas utifrån 

en uppsättning kriterier som en del av ett 

lokalt eller nationellt medelsfördelnings-

system och en annan uppsättning kriterier 

för bedömning och meritering inom sitt 

forskningsfält.

Den informerande och rådgivande delen av 

Universitetsbibliotekets bibliometriverksam-

het bygger på en pågående internationell 

diskussion om ansvarsfull bibliometri, som 

internationellt resulterat i Leiden-manifestet 

och i Sverige i SUHF:s Råd för utvärderande 

bibliometri. Universitetsbiblioteket har tagit 

del i utformandet av dessa råd. En annan 

viktig del av kunskapsbasen för Universitets-

bibliotekets rådgivande och informerande 

bibliometriverksamhet är ett av Universitets-

biblioteket lett forskningsprojekt, som under-

söker användningen av bibliometri i utvärde-

ring av forskning.

Fredrik Åström  
Universitetsbiblioteket
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LUCRIS – en gemensam plattform 
för forskningen vid Lunds universitet
Oavsett vad man tycker om vindarna av new public management 
som blåser genom lärdomens korridorer, ställs det reella krav på 
universitetet och våra forskare att vara synliga och att låta sig mätas. 

Nyckeln till att sprida sin forskning och 

språngbrädan till nästa projekt är att synas i 

rätt kanaler, för rätt målgrupper och med rätt 

samarbetspartner. Att jämföra sig, utvärdera 

och mäta sina resultat för att komma vidare 

och för att validera är viktiga moment och 

skapar legitimitet för den verksamhet hen 

bedriver.

Lunds universitet har saknat ett gemensamt 

verktyg som samlar alla delar av forskningen 

som institutioner och forskargrupper bedriver. 

Det handlar inte bara om att synliggöra det 

som traditionellt har samlats in, det som för 

många discipliner går att mäta i impact factors 

och antal citeringar. Det handlar även om att se 

hela bilden genom att inkludera det som sker 

i projekt, i ansökningar och i olika offentliga 

sammanhang, det som inte alltid finns skrivet 

utan som kommuniceras i andra former. 

I april 2016 lanserade Lunds universitet sitt 

forskningsinformationssystem, LUCRIS. Syftet 

med LUCRIS är att bygga en gemensam platt-

form för att presentera all forskning vid Lunds 

universitet och att synliggöra bredden och 

djupet på den verksamhet som vi bedriver. 

Hur fakulteterna har lagt upp arbetet med 

att informera om och återanvända data ur 

LUCRIS och forskningsportalen (som är den 

externa visningen av LUCRIS data) skiljer sig 

åt. Tydligt är dock att bibliotekens strategiska 

placering, roll och kärnkompetenser har tagits 

till vara i LUCRIS-arbetet på olika nivåer i or-

ganisationen. Det handlar inte bara om biblio-

tekets roll att granska publikationer innan de 

görs publika i universitetets forskningsportal, 

utan även om att biblioteken fungerar som 

spindeln i ett ganska komplicerat nät av olika 

yrkeskompetenser, syften och mål som alla 

strävar efter lättarbetade system och maximal 

utdelning på det arbete som vi lägger ner. 

Arbetet med LUCRIS är ett bra och tydligt 

exempel på att samarbetet inom biblioteks-

nätverket är en strategisk knutpunkt och ett 

viktigt nav i vårt decentraliserade universitet.

Hanna Voog 

Universitetsbiblioteket
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Open access och 
offsettingavtal 
I forskningspropositionen från 2016 är regeringens målbild 
att all vetenskaplig publicering som är ett resultat av 
offentligt finansierad forskning ska bli öppet tillgänglig. 

Det nationella konsortiet Bibsam har för avsikt 

att få med en skrivning om open access, en 

så kallad OA-komponent, i alla tidskriftsavtal 

de förhandlar fram. 

Hittills har Bibsam förhandlat fram följan-

de avtal med OA-komponent och som Lunds 

universitet för närvarande deltar i:

• Springer Compact

• Cambridge

• Institute of Physics

• Taylor & Francis

• Royal Society of Chemistry

Varje förhandling är unik och det finns ingen 

mall för hur en OA-komponent i avtalen ser 

ut. I vissa fall har den ekonomiska konse-

kvensen för ett framförhandlat avtal varit av 

ringa betydelse men i andra fall har det varit 

av stor betydelse. I majoriteten av fallen har 

APCkostnaden flyttats från forskaren till avta-

let som biblioteken sluter. En stor förändring i 

dessa avtal, så kallade offsettingavtal, är att 

de går från att köpa läsrättigheter (genom 

prenumerationer) till att täcka både läsrättig-

heter och publiceringsrättigheter. Eftersom 

Lunds universitet är brett både vad gäller 

ämnen och forskning kommer detta troligen 

att speglas i en kostnadsökning för avtalen 

framöver.

Emma Nolin  
Universitetsbiblioteket

FAKTA 

Bibsam
Sedan 1996 tecknar Kungliga biblio teket 
licensavtal för e-resurser för svenska lärosä-
ten genom det så kallade Bibsamkonsortiet. 
Bibsams styrgrupp består av sex representan-
ter som utses av SUHF och en från Forum för 
specialbibliotekschefer. Bibsam har mandat 
att företräda intressen och fatta strategiska 
beslut rörande upphandlingen av e-resurser.

APC
Många Open access-tidskrifter finansieras 
av publiceringsavgifter, så kallade Article 
Processing Charges, APC. Forskare vid 
Lunds universitet kan söka pengar för 
publicering i Open access-tidskrifter ur 
universitetets centrala APC-fond. 

Offsetting-avtal
Forskare som publicerar sig i tidskrifter 
med offsetting-avtal betalar inte förfat-
taravgifter, APC-avgifter. APC-kostnaderna 
täcks i stället av det nationella avtalet.
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Biblioteken på konferens och i projekt
UNDER LUNDS UNIVERSITETS sjätte 

pedagogiska utvecklingskonferens den 23 

november 2017 var  biblioteken vid Lunds 

universitet väl representerade. 

Lina Ahlgren (LTH:s bibliotek), Linda Grand-

sjö (Samhällsvetenskapliga fakultetens biblio-

tek) och Annika Nilsson (Fysikbiblioteket) 

presenterade Nordplusprojektet Det digitale 

universitetsbibliotek som videnskabende 

ressource og pædagogisk aktør i nordisk 

universitetsuddannelse och co-creation som 

arbetssätt. Ingela Wahlgren och Åsa Forsberg 

(Universitetsbiblioteket) pratade om hur stu-

denter med funktionsvariation upplever sin 

studievardag.

Under rubriken Bibliotekets roll i digital un

dervisning diskuterade Maria Björklund (Medi- 

cinska fakultetens bibliotek) hur ett digitalt 

lärandestöd i evidensbaserad medicin för alla 

medicinska grundutbildningar kan användas 

genom professionsöverskridande samarbete 

mellan lärare och undervisande bibliotekarier. 

Vi, Maja Carlsson (Samhällsvetenskapliga fa-

kultetens bibliotek), Anja Hoppe (HT-bibliote-

ken) och Anna Wiberg (Juridiska fakultetens 

bibliotek), presenterade vår rapport Bibliote

ken i den digitala lärandemiljön Vi diskuterade 

även professionsöverskridande samarbeten 

och kvalitetssäkring av digitala lärobjekt. Vi 

gjorde presentationen i seminarieform med 

deltagare som representerade olika verksam-

heter inom universitetet. Det gav oss en god 

förutsättning för att diskutera bibliotekens roll 

i det digitala lärandet. Samtliga deltagare på 

seminariet var eniga med oss om att samar-

bete mellan bibliotek och lärare är nödvändigt 

för att lyckas med e-lärande.

Maja Carlson  
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Anja Hoppe  
HTbiblioteken 

Anna Wiberg  
Juridiska fakultetens bibliotek

u Biblioteken i den digitala lärandemiljön
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VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA fakul-

tetens bibliotek har vi länge arbetat aktivt 

med integrering av informationskompetens i 

utbildningen. Under 2017 har kontaktbiblio-

tekarien för statsvetenskap tillsammans med 

lärare och studenter från institutionen utar-

betat e-lärobjekt kring källkritik. Arbetet har 

skett inom ramen för det NordPlus-finansiera-

de projektet Det digitale universitetsbibliotek 

som videnskabende ressource og pædagogisk 

aktør i nordisk universitetsuddannelse.

Samtliga medskapare var eniga om att 

fokus ska ligga på källkritik och att det ska 

övas tidigt i utbildningen. Resultatet blev 

en enkät i Google Forms som används i ett 

omvänt klassrumsupplägg. Enkäten är kopp-

lad till ett seminarium med lärarna som rör 

material och källor på metod-

kursen på fortsättningsnivå. 

Tre olika sorters källor på 

samma tematik valdes ut 

av kursansvariga lärare. 

Studenterna skulle gran-

ska källorna utifrån de käll-

kritiska frågeställningarna i 

enkäten inför seminariet. 

Resultatet av enkätsva-

ren användes som stöd 

för diskussionen under 

seminariet så att studenterna först själva fick 

reflektera kring materialet, för att sedan till-

sammans i hela seminariegruppen fördjupa 

analysen. 

Genom att lyfta upp diagrammen i Goog-

le Forms var det lätt för lärarna att illustrera 

hur gruppen bedömt samma källor. Både 

studenter och lärare uppskattade upplägget 

och tyckte det fungerade som ett bra stöd för 

diskussionen, särskilt i de fall samma källor 

värderats olika. 

Lärobjektet är ett bra exempel på hur in-

formationskompetens kan integreras i utbild-

ningen med hjälp av den digitala tekniken. 

Vi kommer fortsätta använda det på kursen 

kommande terminer.

Linda Grandsjö  
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

SOM DELTAGARE i Nordplusprojektet har 

Ekonomihögskolans bibliotek skapat tre skär-

minspelningar för studenter som skriver sin 

ekonomie kandidatuppsats inom marknads-

föring. De tre filmerna är:

• Hitta in till ditt uppsatsämne inom 

marknadsföring, 

• Att söka tidskriftsartiklar inom mark-

nadsföring (med fokus på vetenskapliga 

artiklar) och

• Bibliotekets databaser för bland annat 

företags- och branschinformation. 

Tre studenter, en lärare och en bibliotekarie 

kom under hösten 2016 gemensamt fram till 

att detta var vad studenterna efterfrågade. 

Filmerna ligger på kursens webbsida. Med 

hjälp av läraren skickar biblioteket ut ett ut-

värderingsformulär till studenterna som tittat 

på filmerna. I formuläret kan studenterna 

kommentera det de sett och komma med 

förslag på andra lärobjekt som skulle kunna 

vara till hjälp.

Bitte Holm  
Ekonomihögskolans bibliotek

FAKTA

Nordplusprojektet
Biblioteken vid Lunds universitet 
deltar i ett treårigt nordiskt projekt 
tillsammans med Universitetsbiblio-
teken i Aarhus och Bergen. Projektet 
Det digitale universitetsbibliotek 
som videnskabende ressource og 
pædagogisk aktør i nordisk universi-
tetsuddannelse finansieras av Nordiska 
ministerrådets program NordPlus 
Högre Utbildning. I samarbete 
med studenter och lärare utvecklar 
bibliotekarierna digitala lärobjekt 
som syftar till att stärka studenternas 
informationskompetens. Projektet ger 
möjlighet till erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling för deltagarna i 
de tre länderna.
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Kompetensplanering 
– varför då?
Biblioteken vid Lunds universitet har sedan flera år arbetat strategiskt med kompetensplanering. 
Förändringar i omvärlden, generationsskiften och teknisk utveckling är faktorer som gör att 
bibliotek, liksom alla organisationer, regelbundet behöver se över sina kompetensbehov. 

Vi behöver identifiera de kompetenser som vi 

kommer att behöva framöver och försöka för-

utse hur verksamheten kommer att påverkas. 

Den senaste kompetensplanen för biblio-

teksnätverket gick ut 2016, men förlängdes 

ytterligare ett år. Våren 2017 tillsattes en 

projektgrupp för att sammanställa en ny 

kompetensplan. Projektgruppen bestod av 

representanter för alla fakultetsbibliotek och 

Universitetsbiblioteket. 

SÅ HÄR HAR VI ARBETAT
Grundläggande för verksamheten, och där-

med också för kompetensutvecklingen, är 

organisationens uppdrag. Därför har projekt-

gruppen inventerat olika styrdokument såsom 

strategiska planer och andra dokument som 

på olika sätt påverkar framtida kompetens-

behov. 

Några av arbetsgrupperna inom nätverket, 

liksom en grupp pedagogiska utvecklare inom 

universitetet, har bidragit med framtidsspa-

ningar. Därutöver har varje fakultetsbiblio-

tek och Universitetsbiblioteket genomfört 

u Kompetensutveckling 
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workshoppar på temat strukturerad om-

världsanalys. Detta material har vi bearbetat 

och sammanställt och resultatet ger en bild 

över kommande kompetensutvecklingsbehov 

för biblioteken under perioden 2018–2020. 

Sammanfattningen belyser ett antal fokus-

områden som genererar kompetensutveck-

lingsbehov:

• Biblioteken som lärandemiljö – nya 
sätt att se biblioteksrummet
Det faktum att den fysiska lärandemiljön 

blir alltmer sammanflätad med den digitala 

påverkar biblioteken i hela högskole- och 

universitetsvärlden. Den höga förändrings-

takten i de digitala lärandemiljöerna kom-

mer att ställa ökade krav på att upprätthålla 

kompetens och på en snabb anpassnings-

förmåga. Sammantaget framkommer att 

detta är ett område som är under stark 

utveckling och där vi behöver bygga vår 

kompetens på olika sätt.

• UX – att värdesätta användarnas 
upplevelse 
UX (User experience) innebär att man ut-

värderar hela användarupplevelsen med 

utgångspunkt i användarens behov, mål 

och upplevelse. Målsättningen inom UX är 

att förstå användarnas beteenden, känslor 

och motivation, för att sedan kunna använ-

da denna kunskap när man utvecklar sin 

verksamhet. Genom UX-undersökningar 

kan vi ta tillvara önskemål och möjliggöra 

användarens inflytande vilket både gagnar 

användarna och oss, eftersom vi får nya 

perspektiv genom användarinteraktion och 

kommunikation. 

• Käll- och sökkritik 
Ny teknik och ständigt ökad tillgång till 

information påverkar bibliotekens under-

visning. Biblioteken behöver lära ut stra-

tegier för att sålla information men också 

skapa medvetenhet om filterbubblor och 

sökalgoritmer. Tyngdpunkten i bibliotekens 

undervisning läggs vanligen på färdigheter 

i informationssökning snarare än på infor-

mationsanvändning.

• Samverkan och samarbeten inom och 
över professionsgränser
Samverkan mellan lärosätenas olika pro-

fessioner är något som lyfts i olika sam-

manhang. De pedagogiska utvecklarna 

berörde vikten av olika slags samarbeten 

och de betonade progressionens och det 

pedagogiska ledarskapets betydelse. Det 

bör enligt dem inte ligga på den enskilde 

läraren att skapa samarbeten med till exem-

pel bibliotekarier, utan det bör finnas med i 

utbildningsplanen från början.

• Bibliotekariens utökade roll som 
forskarstöd
Bibliotekens forskningsstöd bör bedrivas 

nära forskningen, och framtidens forskar-

stöd från biblioteken kommer i många fall 

behöva bli mer integrerat i forskningen. 

Ett exempel är embedded librarianship där 

bibliotekets kompetenser lyfts fram och an-

vänds integrerat i hela forskningsprocessen.

Maria Ohlsson  
Universitetsbiblioteket
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Organisationsbeskrivning
Lunds universitet har ett av Sveriges äldsta 

och största forskningsbibliotek. 25 fakultets-, 

institutions- och centrumbibliotek i Lund, Mal-

mö och Helsingborg bildar tillsammans med 

Universitetsbiblioteket ett nätverk, biblioteken 

vid Lunds universitet. Här arbetar nästan 200 

medarbetare för att ge ett högkvalitativt stöd 

till universitetets alla studenter och anställda 

samt allmänheten.

NÄTVERKET BIBLIOTEKEN 
VID LUNDS UNIVERSITET
Sedan 2001 är biblioteken vid Lunds universi-

tet organiserade i ett nätverk, biblioteken vid 

Lunds universitet.

De bibliotek inom nätverket som är knutna 

till en fakultet, institution eller centrumbildning 

finansieras av respektive fakultet/centrumbild-

ning. Alla biblioteken i nätverket är offentliga 

och tillgängliga även för allmänheten.

BIBLIOTEKSNÄTVERKETS UPPGIFT
Nätverkets främsta uppgift är att stödja uni-

versitetets utbildning och forskning genom 

god tillgång till kvalitetsgranskad information. 

Biblioteken har en central roll för spridning, 

bevarande och effektiv hantering av informa-

tion. Vi erbjuder studenter, lärare och forskare 

anpassade biblioteks- och informationstjäns-

ter nära sitt arbete. Andra viktiga verksamhe-

ter är undervisning inom informationskompe-

tensens område för universitetets studenter 

och stöd till forskare i publiceringsfrågor och 

i forskningsprocessen.

VI ARBETAR TILLSAMMANS
Biblioteken i nätverket arbetar tillsammans uti-

från en strategisk plan. Planen anger riktningen 

för gemensamma aktiviteter och beslut under 

de kommande åren. På alla bibliotek gäller sam-

ma låneregler och vi samarbetar kring våra olika 

informationshanteringssystem, till exempel 

LUBsearch och Lovisa. Medarbetarna arbetar 

tillsammans inom sina respektive specialistom-

råden i berednings-, arbets- och projektgrupper. 
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• Ekonomihögskolans bibliotek 
• HT-biblioteken 
• Juridiska fakultetens bibliotek  

  Raoul Wallenberginstitutets bibliotek
• Konstnärliga fakultetens bibliotek
• LTH:s bibliotek 
• Medicinska fakulteten, Bibliotek och IKT
• Naturvetenskapliga fakultetens bibliotek
• Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
   Biblioteket vid Campus Helsingborg

• Forsknings- och studieservice
• IT
• Samlingar
• Stab och administration
• Vetenskaplig kommunikation

Universitetsbiblioteket Fakultetsbibliotek

Särskilda verksamheter

• Asienbiblioteket
• Internationella miljöinstitutets bibliotek

Biblioteken vid Lunds universitet

Rektor

Universitetsbibliotekarien Fakulteter

Universitetsstyrelsen

Biblioteksstyrelsen
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LUB i siffror
I avsnittet redovisar vi statistik som beskriver 

biblioteksnätverkets verksamhet under 2017, 

ofta tillsammans med motsvarande uppgif-

ter från tidigare verksamhetsår. Källan till 

uppgifterna är nätverkets svar på den årliga 

statistikenkäten från Kungliga biblioteket, 

kompletterad med lokal statistik av intresse.

EKONOMI
De totala kostnaderna för universitetets 26 

bibliotek ökade med knappt 5 % jämfört 

med året innan. Bibliotekens andel av uni-

versitetets sammanlagda kostnader ökade 

från 3,18 % till 3,32 %. Fakultetsbibliotekens 

sammanlagda kostnader har ökat med 10,9 

mkr (8,48 %), medan Universitetsbiblioteket 

har ökat med 1,7 mkr (1,38 %). Ökningen hos 

fakultetsbiblioteken består i stort sett av öka-

de personalkostnader. Biblioteken betalade 

2017 drygt 56 mkr för elektroniska media, 

vilket är en ökning med 3,31 %. Fakulteternas 

del av kostnaden har ökat med 3,12 % och 

Universitetsbibliotekets med 3,42 %.

ÖVRIGA VERKSAMHETER
Den primära målgruppen för bibliotekens 

tjänster är universitetets samtliga studenter 

på olika nivåer, forskare, lärare och övriga an-

ställda. Summan av dessa har hållit sig ganska 

konstant över åren och för 2017 är siffran 

57 779. Antalet biblioteksanvändare som re-

gistrerat minst ett lån under året har fortsatt 

sjunka, jämfört med 2016 är minskningen 

2 % och jämfört med 2014 är minskningen 

nästan 16 %. 

Antalet bibliotek inom nätverket förändra-

des inte under 2017 utan är fortfarande 26. 

Den sammanlagda lokalytan har ökat något 

och antalet kvadratmeter som är öppna för 

användarna har ökat med 2,6 %. Biblioteks-

besöken har fortsatt att minskat, se diagram – 

mellan 2016 och 2017 är minskningen 4,7 % 

och för åren 2014 till 2017 är minskningen 

drygt 18 %. En del av förklaringen är att det 

införskaffats besöksräknare vilket ger en mer 

korrekt siffra, men detta kan endast anses 

utgöra en liten del av minskningen. Andra 

orsaker till den minskade användningen av 

de fysiska lokalerna går säkert att finna, men 

kräver en noggrann och bred analys. 

Det är alltså inte helt lätt att tolka vad det 

är som händer och här kan bara antydas 

några av de områden som skulle behöva 

problematiseras: Hur förhåller sig det faktum 

att den sammanlagda lokalytan och antalet 

kvadratmeter som är öppna för användare 

ökar samtidigt som användningen av loka-

IIIEE lämnade 0 för 2016, därav den stora ökningen. Asien har ökat från drygt 7.500 besök till drygt 14.000.

Fysiska besök på biblioteken
(tusental)
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lerna minskar? Hur definierar vi ”bibliotek”, 

alltså de lokaler som här tagits i beaktande? 

Och hur ska vi se på det faktum att samtidigt 

som de fysiska besöken minskar, är önskemål 

om generösare öppettider konstant förekom-

mande i varje biblioteksenkät? 

Och hur förhåller sig våra farhågor när be-

sökarstatistiken går ner och utlåningen mins-

kar till den möda som läggs ner på att gå över 

från analoga, fysiska samlingar till digitala? 

Hur hänger vår ambition att underlätta för 

användarna så att de inte ska behöva besöka 

biblioteken för att ta del av vårt material, ihop 

med vår oro för att de inte kommer till oss? 

Vet vi vilka grupper det är som inte längre 

kommer till våra bibliotek? Studenterna? 

Forskarna? Får det konsekvenser för beman-

ningen av biblioteken? Och så vidare. Dessa 

och andra frågor kommer vi titta närmare 

på. Vi vet redan att den generella bilden är 

ungefär den samma, alltså färre fysiska besök 

och minskad utlåning, i folkbibliotekssektorn 

så när vi efterbehandlar statistiken bör vi titta 

brett ut över ett större landskap.

Jenny Lövdahl och Eva Nylander  
Universitetsbiblioteket

Bibliotekens totala kostnader 2008–2017, tkr

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UB 111 841 109 151 110 126 113 644 117 798 123 114 118 762 123 881 125 558 127 291

FB 96  308 106 810 105 334 114 468 119 613 121 998 123 943 137 602 128 647 139 561

Totalt 208 149 215 961 215 460 228 112 237 411 245 112 242 705 261 483 254 205 266 852

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300  000
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Sammanställning av ekonomiskt utfall

LUB 2015 LUB 2016 LUB 2017

Kostnad fysiska medier 8 986 958 8 004 871 8 218 932

– varav böcker 5 739 082 4 766 635 5 379 025

– varav tidskrifter, tidningar och andra seriella publikationer 2 611 189 2 428 263 2 545 907

– varav övriga fysiska dokument 349 687 153 000 294 000

  Övrigt som inte ingår i posterna ovan 287 000 656 973 0

Kostnad e-medier* 51 535 672 53 490 655 56 087 384

– varav databaser 13 538 337 9 841 893 9 524 706

– varav e-böcker 4 414 063 5 430 355 5 024 446

– varav e-tidskrifter, e-tidningar och andra seriella publikationer 28 263 231 32 401 209 32 494 058

– varav övriga e-dokument 0 47 628 9 044 174

  Övrigt som inte ingår i posterna ovan 5 320 041 5 769 570 0

Kostnad publiceringsavgifter 0 799 000 1 670 000

Kostnad lön 106 890 892 113 068 107 122 151 494

Kostnad för personalens kompetensutveckling 656 982 614 532 757 685

Kostnad lokaler 64 369 241 58 335 116 57 497 693

Övriga driftskostnader som inte ingår i ovanstående 29 043 356 19 893 059 20 468 884

Totala driftskostnader under kalenderåret 261 483 101 254 205 340 266 852 072

Kostnad investeringsutgifter 3 063 470 4 094 428 4 513 708

Intäkt av projektmedel, sponsring och gåvor 389 515 408 583 300

Intäkt av sålda bibliotekstjänster 6 609 924 4 122 409 1 709 860

Intäkt av försenings- och reservationsavgifter samt försäljning 2 378 488 2 199 483 1 274 557

Totalt antal kronor egengenererade intäkter 9 377 927 6 730 475 2 984 717

*) Kungliga biblioteket kan ändra benämningen på vad som ska vara databas, e-böcker 

m m därav skiftningar i varav-beloppen mellan åren.
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