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Universitetsbibliotekarien har ordet
Den verksamhetsberättelse du nu håller i din hand – eller läser på din dator eller någon 
annan digital enhet – är annorlunda än tidigare verksamhetsberättelser från nätverket Lunds 
universitets bibliotek. Vi har den här gången valt att utgå från ett tema, tillgänglighet, och 
utifrån det spegla vår verksamhet inom nätverket under året 2016. 

Tillgänglighet ska här förstås ur ett brett per-

spektiv. Vi är tillgängliga i en rad olika kanaler. 

På många bibliotek kan våra användare chatta 

med oss, och på Universitetsbiblioteket samlar 

vi alla våra kontaktkanaler i en virtuell infor-

mationstjänst; oavsett var du befinner dig och 

oavsett vilken kanal du föredrar kan du alltid 

komma i kontakt med oss. 

Hur vi tillgängliggör våra resurser är en 

annan aspekt. Fysiska samlingar blir tillgäng-

liga genom att vi digitaliserar äldre böcker, 

manuskript och bilder. Digitala resurser till-

gängliggörs genom den gemensamma sök-

tjänsten LUBsearch – under året tillägnades 

den en alldeles egen film som naturligtvis 

finns länkad till här i verksamhetsberättelsen.

Biblioteken har fortsatt satsningen på att 

utveckla basutbudet av tjänster vi erbjuder 

dem som har behov av läs- och skrivstöd. 

Efter förberedelsearbete från biblioteken tog 

utbildningsnämnden i slutet av året beslut 

om en universitetsgemensam licens på pro-

grammet TorTalk. Programmet tillgängliggör 

text som ljud och det kommer att bli en stor 

hjälp för dem som har dyslexi eller andra 

lässvårigheter. TorTalk kan användas av alla 

studenter och anställda – och även installeras 

på hemmadatorer. 

Information om TorTalk och andra stöd 

finns i Skriv- och Talboksguiden, en av många 

guider som biblioteken sammanställer för att 

tillgängliggöra information på ett systematiskt 

och pedagogiskt sätt. Några guider blir extra 

populära, längre fram i verksamhetsberättel-

sen berättar vi om internationell uppmärk-

samhet!

Att integrera vår undervisning och publi-

ceringssupport i fakulteternas verksamheter 

är ytterligare en aspekt av tillgängliggörande; 

det verksamhetsnära stödet utgör en bety-

dande del av bibliotekariernas dagliga värv 

och sysselsätter de flesta av medarbetarna. 

Här sker spännande samarbeten inom bland 

annat stödet till hantering av forskningsdata, 

ett område som blivit allt angelägnare under 

året och där vi kommer se ytterligare utveck-

ling under den närmaste tiden.

Välkommen att titta närmare i vår tillgäng-

liga verksamhetsberättelse!

Jette Guldborg Petersen 

Universitetsbibliotekarie
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Tillgänglighet i kontakt och service 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS 
VIRTUELLA INFORMATIONSTJÄNST
Den virtuella informationstjänsten på Univer-

sitetsbiblioteket har sedan vi lanserade den i 

augusti 2014 blivit en integrerad och omistlig 

del av UB:s tillgänglighet. Tjänsten, som ger 

användarna en samlad digital kontaktyta via 

mejl, chatt eller telefon, är bemannad 9-16 

på vardagar. De olika kontaktvägarna ligger 

direkt synliga i en box på startsidan på Uni-

versitetsbibliotekets webbplats. Våra använ-

dare kan alltså under kontorstid alltid snabbt 

komma i kontakt med oss, oberoende av var 

de befinner sig.  

Informationstjänsten är bemannad av ett 

team med tolv bibliotekarier som oftast arbe-

tar två och två.

Teammedlemmarna har sin hemvist i olika 

delar av bibliotekets verksamhet, vilket inne-

bär att den samlade kompetensen i teamet 

speglar Universitetsbibliotekets olika verk-

samheter. 

Teamet har en kvalitetspolicy som säger 

att användare som mejlar före klockan 15.00 

på vardagar ska få ett första svar samma 

dag. Målet är att teamet ska kunna besvara 

så många frågor som möjligt direkt, men de 

frågor som kräver specialistkompetens skickar 

teamet vidare till den verksamhet på Universi-

tetsbiblioteket som arbetar med frågan. Detta 

är en så kallad FirstLine – SecondLine-modell, 

där verksamheterna utgör SecondLine. Ge-

nom att använda ett ärendehanteringssystem 

säkerställer vi att inga frågor faller mellan 

stolarna och att vi kan återanvända svaren i 

andra sammanhang. Teamet ansvarar även 

för att underhålla och lägga ut vanliga frågor 

och svar i en publik FAQ, där användare själva 

kan söka efter frågor som tidigare ställts.

Maria Ohlsson

BIBLIOTEKSENKÄT 2014 – HUR HAR 
VÅR SERVICE BLIVIT BÄTTRE?
Hösten 2014 bad vi universitetets studenter, 

lärare, forskare och personal om synpunkter 

på bibliotekens service. Vi fick 3500 svar på 

vår enkät. Svaren ledde till planer och åtgär-

der, som vi under våren 2016 inventerade. Här 

följer några exempel:

• Flera bibliotek har förbättrat sina webbplat-

ser. 

• Den som söker i LUBsearch kommer nu 

snabbare till fulltexter. 

• Några fakultetsbibliotek köper in fler exem-

plar av kursböcker.

• Flera bibliotek överväger ökat öppethållan-

de och förbättrad studiemiljö; skyltningen 

blir tydligare, nya möbler köps in, tempera-

turen höjs i kalla bibliotek. På LTH placeras 

parkeringsskivor på läsplatser, på Campus 

Ett klotterplank på UB. Här kan våra användare tycka till om allt på UB.

UB:s personal på plats för 
att svara på användarnas 
frågor via mejl, chatt eller 
telefon.
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Helsingborg har efterfrågade datorprogram 

installerats på biblioteksdatorerna.

• Ekonomihögskolan ger utökad sök- och 

skrivsupport, 

• På LTH går bibliotekspersonal ut på avdel-

ningar och bjuder på forskarfika. 

• Medicinska fakulteten kompetensutvecklar 

sina biblioteksvärdar.

• På Juridicum har man utökat avsnitten 

kring källvärdering i sin undervisning.

Vår användarundersökning har inte uträttat 

underverk, men den har lett till flera konkreta 

och efterfrågade åtgärder.

Tore Torngren

Nu finns LUB även på Brunnshög. Under 2016 
öppnade Fysikbiblioteket en servicepunkt i 
MAX IV:s lokaler. Torsdagen den 10 mars 2016 
transporterades den första biblioteksboken till 
MAX IV. Fotograf: Roger Eriksson. 

Statistik från Universitetsbibliotekets virtuella informationstjänst.
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Tillgängliga fakultetsbibliotek  
INTEGRERAD UNDERVISNING VID 
MEDICINSKA FAKULTETEN
Medicinska fakultetens bibliotek har integre-

rad undervisning i utbildningsprogrammen. 

Vi undervisar i informationssökning, käll-

kritik och referenshantering, håller skrivar-

workshoppar för studenter och ger stöd för 

lärare i textmatchningsverktyget Urkund. Det 

har blivit tydligt att aktiviteterna söka, värdera 

källor, referera och skriva hänger samman i 

studenternas lärandeprocess. 

Under 2016 har bibliotekarier undervisat 

tillsammans för att kvalitetssäkra undervis-

ningen och främja pedagogisk utveckling. 

Vi ser att den integrerade schemalagda un-

dervisningen också leder till ökad efterfrågan 

på mer handledning, både fördjupad och 

individuell. I vår ”Boka bibliotekarie”-tjänst 

är de vanligaste behoven just fördjupad 

sökhjälp utifrån en egen frågeställning och 

information om referenshantering och refe-

renshanteringsprogram. 

Under 2016 har vi arbetat med kompe-

tensutveckling i evidensbaserad medicin, där 

informationssökning är en kritisk del. Syftet 

har varit att utveckla vår undervisning för 

studenterna, öka samarbetet med lärare och 

utveckla digitalt lärandestöd.

Maria Björklund

ÖKAT ERBJUDANDE TILL 
MUSIKHÖGSKOLANS STUDENTER
När jag kom till Musikhögskolans bibliotek för 

snart fem år sedan erbjöd biblioteket ingen 

organiserad undervisning i informationssök-

ning. I dagsläget är vårt erbjudande till Mu-

sikhögskolans studenter ganska omfattande 

och det växer år från år. En följd av att vi går 

ut mer till studenterna är att antalet fysiska 

besök har ökat på biblioteket.

Tack vare utmärkt samarbete med lärare 

och möjlighet att fördjupa kunskaperna i 

pedagogik med kurs i högskolepedagogik 

har vårt erbjudande finputsats. Alla nya stu-

denter får en gemensam introduktion och 

rundvandring på biblioteket vid terminsstart. 

Musiklärarstudenterna får undervisning i hel-

klass under årskurs två med en föreläsning 

som följs av en workshop i halvklass med 

gruppövningar och redovisning för kurskam-

raterna. Studenterna har efter dessa tillfällen 

möjlighet att boka handledning enskilt eller i 

grupp. Detta koncept upprepas i årskurs fyra 

inför examensarbetet.

Vi erbjuder musiker- och kyrkomusiker-

studenterna på kandidat- och masterutbild-

ningarna föreläsning och reflektion inför exa-

menskonsert. Även dessa studenter kan boka 

enskild handledning. Vi har också tillfällen där 

vi erbjuder studenter undervisning i hur man 

söker noter, både på nätet och i olika typer av 

databaser och kataloger.

Vid föreläsningarna utgår jag från en 

digital presentation och Musikhögskolans 

ämnesguide. Guiden är flitigt använd, både 

av Musikhögskolans studenter och externa 

användare.

Åse Lugnér

JURIDISKA FAKULTETEN 
SATSAR PÅ KÄLLKRITIK
Juridiska fakultetens bibliotek strävar efter att 

på olika sätt vara ett tillgängligt och aktivt 

stöd för fakultetens forskare och studenter. 

”Att självständigt söka och kritiskt värdera 

information” är för jurister en viktig färdighet 

som utbildningsplanen för juristprogrammet 
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lyfter fram och som gör att informationsun-

dervisning är ett självklart inslag i utbildning-

en. Fakultetens bibliotekarier har ett nära 

samarbete med lärarna för att i olika former 

synliggöra och förklara det rättsvetenskapliga 

informationslandskapet och rättskällornas 

olika dignitet.

På juridiska fakulteten minskade antalet 

timmar informationsundervisning i datorsal 

under 2016 medan antalet timmar i före-

läsningssal ökade. Det är en förändring som 

delvis är ett resultat av bibliotekets prioritering 

av föreläsningar om källors värde och tillgäng-

lighet framför databasgenomgångar.

Biblioteket har under 2016 haft som mål 

att nå fler, på fler platser och i fler former. 

Ett sätt har varit via fakultetens MOOC, där 

biblioteket är delaktigt i en modul. Sedan 

2016 har kursen en mer flexibel start och 

kan påbörjas var fjärde vecka. För att öka 

tillgängligheten har biblioteket även produ-

cerat filmer om digitala ämnesresurser för 

juristprogrammets ämnesguider.

Anna Wiberg 

TILLGÄNGLIGT FORSKNINGSSTÖD 
VID EHL
Vid Ekonomihögskolan sker kommunikatio-

nen mellan bibliotekets forskningsstödsfunk-

tion och de forskare, doktorander och tek-

nisk-administrativ personal som vill dra nytta 

av den via en bibliotekarie ansvarig för stöd till 

forskningen. Genom detta upplägg erbjuder 

Ekonomihögskolans bibliotek en personlig 

service inom forskningsstödsområdet. 

Det är inte ovanligt att bibliotekarien 

rör sig ute på institutionerna för att skapa 

relationer och besvara forskarnas spontana 

frågor. En effekt av detta är att det är en låg 

tröskel att erbjuda hjälp åt forskare med in-

dividuella behov. Genom ett nära samarbete 

mellan forskningsstödsbibliotekarien och den 

bibliotekarie på EHL som har speciellt ansvar 

för tillgänglighet kan biblioteket stötta fors-

karna med till exempel sökhjälp; kvalificerade 

informationssökningar resulterar i material 

som kan tillgängliggöras på det sätt som är 

bäst för forskarna oavsett deras eventuella 

individuella behov.

Kent-Inge Andersson

UPPSÖKANDE FORSKNINGSSTÖD 
PÅ N-FAKULTETEN
Vid Naturvetenskapliga fakulteten finns fyra 

biblioteksenheter, alla i nära anslutning till 

sina respektive moderinstitutioner. Vi har sat-

sat på att utveckla vårt forskningsstöd med 

hjälp av uppsökande verksamhet. Vi möter 

ett mycket större intresse från de forskare eller 

forskargruppen vi besöker då vi anpassar pre-

sentationen till just deras forskningsområde; 

det kan handla om att vi visar nya resurser 

eller diskuterar stöd till informationssökning 

och undervisning. 

På Biologibiblioteket har vi bland annat 

gått ut och berättat om e-böcker, hur man 

söker fram dem och hur de får och kan an-

vändas. Vi har också informerat om nyheter 

i databaser och avtal med olika förlag, däri-

bland EBS-avtalet (se sidan 10). 

På Kemicentrums bibliotek arbetar vi syste-

matiskt med att besöka varje avdelning inom 

en institution och kort presentera bibliotekets 

verksamhet. Det öppnar upp för intressanta 

diskussioner om Open Access, förvärvsfrågor 

och bibliotekets stöd till forskare och studen-

ter.

Cajsa Andersson och Kristina Arnebrant 

Biologibiblioteket prioriterar alltid e 
framför papper när man köper in böcker. 
Man prioriterar också alltid köp direkt från 
förlaget där tillgängligheten och åtkomsten 
för biblioteksanvändarna är som bäst.

Statistik över undervisning 2011-2016 inom LUB.
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Beståndsstatistik, samlat digitalt bestånd inom LUB.

Tillgång till ändamålsenliga  
samlingar och service 

EBS-PROJEKTET – ANVÄNDARNA 
BESTÄMMER VILKA E-BÖCKER SOM 
SKA KÖPAS IN
Sedan augusti 2016 arbetar LUB med ett ett-

årigt förvärvsprojekt med förlagen Cambridge 

University Press och Wiley-Blackwell. En del av 

det positiva myndighetskapitalet finansierar 

projektet. EBS, akronym för Evidence-Based 

Selection, är en förvärvsmetod där en e-boks-

leverantör mot en deposition ger biblioteket 

tillgång till titlar som vi ännu inte har köpt in. 

Biblioteket tillgängliggör e-böckerna via sin 

katalog och köper vid årets slut titlar för ett 

värde som minst motsvarar den deponerade 

summan. I vårt fall har katalogen uppdaterats 

en gång per månad med nya titlar från de 

båda förlagen. För att biblioteket ska kunna 

göra urvalet skickar leverantören använd-

ningsstatistik en gång per kvartal och i slutet 

av projektet för hela projektperioden.

Syftet med projektet är bland annat att 

användarna ska få större inflytande över vilka 

e-böcker biblioteken köper in och att spara tid 

för oss. Det är ett arbetskrävande arbete att 

förvärva enskilda titlar. Efter att projektet av-

slutats under 2017 kommer vi att genomföra 

en utvärdering.

Ann-Christin Persson
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ALVIN är en plattform för digitaliserat 
kulturarvsmaterial som utvecklats i samar-
bete mellan universitetsbiblioteken i Lund, 
Uppsala och Göteborg. Genom ALVIN blir 
handskrifter, bilder, böcker och kartor ur 
bibliotekens äldre samlingar fritt tillgängliga 
för användarna.

ASIENBIBLIOTEKET FLYTTAR
Asienbiblioteket, som ryms inom Centrum för 

öst- och sydöstasienstudier vid universitetets 

särskilda verksamheter, fick under hösten ny 

chef. I december flyttade hela centrumet till 

nya lokaler på Sölvegatan 18. Lokalerna är i 

två plan och är tillgängliga med hiss direkt 

från entrén som är i markplan. 
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Tillgängliga informationstjänster 
SIDAN SOM TOPPAR ALLA LISTOR
Den sida som toppar statistiken för våra gui-

der är How to write correct references. Den 

ingår i guiden Sources, citing and referencing 

at Biology Department, skapad främst för att 

ge studenter på Biologiska och Miljöveten-

skapliga institutionerna vägledning i att citera. 

Jag använder ofta guiden i min undervisning 

och hänvisar till den när studenter kommer till 

biblioteket och frågar. Den är också ett stöd 

till mina kolleger. 

Eftersom vi har många studenter som 

inte talar svenska var det självklart att guiden 

skulle vara på engelska. Detta är troligen en 

av anledningarna till att sidan How to write 

correct references används mycket. Dessutom 

ligger den helt öppen. 

Under 2016 hade sidan 41 065 besök, 

framför allt av användare utanför Sverige. 

Knappt 1000 är besökare med svenska adres-

ser, troligen de studenter jag skapade guiden 

för. Det känns oerhört roligt och stimulerande 

att användare över hela världen använder si-

dan i så stor utsträckning. Jag har också fått 

kommentarer från användare i andra länder 

med till exempel förslag på kompletterande 

resurser.

Kristina Arnebrant

ÖPPNA LÄRRESURSER
Lunds universitets bibliotek har under årens 

lopp producerat och tillgängliggjort ett stort 

antal digitala lärresurser, som ligger fritt till-

gängliga på bibliotekens webbplatser. Vid slu-

tet av 2016 fanns det drygt 270 öppna guider, 

så kallade LibGuides, med informationsresur-

ser för olika ämnen eller kurser. Många av 

dessa guider innehåller inte bara licensierade 

utan också helt öppna resurser, för att alumni 

och andra intresserade utanför universitet ska 

få tillgång till granskade informationsresurser 

av hög kvalitet.  

Utöver guiderna producerar fakultetsbib-

lioteken och UB bland annat filmer, quizzar 

och andra typer av lärresurser. Ett axplock av 

de många lärresurserna är filmer om informa-

tionssökning och akademiskt skrivande från 

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, 

filmer om sökning i juridiska databaser från 

Juridiska fakultetens bibliotek och Medicinska 

fakultetsbibliotekens guider och quizzar.

Åsa Forsberg

MOOC-KURSER I AKADEMISKT 
SKRIVANDE
De öppna nätbaserade kurserna ”Akademiskt 

skrivande” och ”Writing in English at Univer-

sity”, som är utvecklade vid Lunds universitet, 

är tillgängliga för kursdeltagarna dygnet runt 

oavsett geografisk hemvist. Kurserna är tänk-

Statistik från guiden Sources, citing and referencing at Biology Department.
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ta att fungera med ett stort antal deltagare, 

som i så stor utsträckning som möjligt ska 

kunna klara sig på egen hand. Lunds universi-

tet såg dock snart behovet av att någon finns 

till hands för att svara på frågor och sprida 

information om denna resurs till uppsats-

skrivande studenter. LUB fick kursansvaret. 

Kanske kan vi jämföra det med hur dagens 

biblioteksanvändare ofta är självständiga vid 

användningen av bibliotekens resurser, men 

att de ändå har behov av personal som svarar 

på frågor och löser eventuella problem. 

Kurserna blev tillgängliga i september 2016 

och har även lockat deltagare internationellt. 

Vid slutet av året var circa 500 deltagare an-

mälda till kursen ”Akademiskt skrivande” och 

nästan 6500 personer till ”Writing in English 

at University”. Kursernas föreläsningar finns 

fritt tillgängliga på Youtube. Många lärare 

uppskattar detta och använder filmerna som 

redskap för att höja nivån på sina studenters 

skrivande.

Ebba Ruhe

VAD ÄR EN DISCOVERYTJÄNST 
– FILMEN OM LUBSEARCH
Under året har en arbetsgrupp inom LUB 

arbetat med att ta fram pedagogiska verktyg 

som vi kan använda gemensamt inom nätver-

ket. En del av arbetet var att göra en informa-

tionsfilm om vår största sökresurs LUBsearch, 

en så kallad discovery-tjänst.

Att söka information är en viktig del av 

att vara student. Biblioteket tillhandahåller en 

mängd olika söktjänster och ibland kan det 

vara svårt att förstå hur en sökning går till. Vi 

valde att göra en animerad film som på ett 

enkelt sätt förklarar hur en discovery-tjänst 

fungerar. I vår tecknade stop-motion-film 

visar vi visuellt med hjälp av olika färger hur 

studenten kan hämta information från flera 

olika källor samtidigt. På ett lekfullt sätt för-

klarar vi i filmen hur man kan begränsa eller 

utöka sin sökning och värdet av att använda 

bibliotekets resurser. 

Vi hoppas att biblioteken i sin undervisning 

kan använda vår film som underlag för dis-

kussioner om sökning och att de visuella ele-

menten ska bidra till att studenterna förstår 

och minns hur en discovery-tjänst fungerar.

Hanna Nilsson och Jessica Nilsson

Vad består en discoverytjänst av? I LUBsearch-filmen finns svaret!
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Open Access och Open Data  
för tillgänglig forskning

LUCRIS
I april 2016 lanserade Lunds universitet LU-

CRIS, ett gemensamt informationssystem för 

forskning. Här samlar och synliggör universi-

tetet inte bara information om forskningspu-

blikationer utan även om enskilda forskare, 

forskargrupper, forskningsprojekt, samarbe-

ten och andra forskningsrelaterade aktiviteter. 

Innehållet visas i en publik forskningsportal.

LUCRIS ersatte delvis publikationsdataba-

sen LUP, som biblioteksorganisationen utveck-

lat och drivit sedan 2008. Det nya systemet 

för forskningsinformation förvaltar vi nu i 

samarbete med enheten för forskningsservi-

ce. Arbetet med LUCRIS har stärkt hela bibli-

oteksorganisationens nyckelroll när det gäller 

att tillgängliggöra universitetets publikationer.

Förvaltning, drift och support av systemet 

pågår på central och lokal nivå. Det engagerar 

många medarbetare vid universitetet som på 

olika sätt samarbetar kring utveckling och an-

passning av systemet. Bibliotekens viktigaste 

uppgift är att arbeta för bästa möjliga kvalitet 

på metadata i LUCRIS för en optimal export 

till externa källor.

Genom LUCRIS blir forskningen vid Lunds 

universitet synlig och tillgänglig, såväl internt 

som externt. Forskarna själva kan återanvän-

da materialet på olika sätt för att presentera 

sin forskning och data exporteras och åter-

används i nationella system av finansiärer, 

media, studenter och allmänhet.

Almut Kelber, professor i funktionell zoo-

logi vid naturvetenskapliga fakulteten, ser att 

forskningsportalen har en funktion att fylla.

”Jag hoppas att forskningsportalen blir en 

inkörsport för de som söker efter mina och 

min forskargrupps resultat. Det handlar om 

en ganska bred målgrupp – journalister som 

vill kunna få svar på frågor, studenter och 

möjliga doktorander med ett intresse för min 

forskning, som kanske har läst en artikel och 

vill veta vad vi gör annars, om forskningsråd, 

tidskriftsredaktörer och universitet i hela värl-

den som söker en person som kan bedöma 

ansökningar, artiklar eller avhandlingar. Det 

kan även handla om någon som vill påbörja 

ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt och vill 

se hela min forskningsprofil, inte bara mina 

publikationer.”

”... vi har också ett ansvar att sprida våra 

resultat på det bredaste sättet, våra löner och 

vår forskning betalas till stor del av skatteme-

del, så vi är dem som betalar skyldiga att visa 

resultat. Vårt ansvar är också att visa att fakta 

är viktiga, tillgängliga och pålitliga, att de kan 

förmedlas till en bredare allmänhet och sam-

tidigt till andra på forskningsfronten. Sedan 

finns ett eget värde med att nå ut med den 

egna forskningen, kul att dela sin fascination 

med dem som vill läsa om våra resultat.”

 

Kristina Holmin Verdozzi 
Almut 
Kelber
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ICOS
Integrated Carbon Observation System (ICOS) 

är en europeisk forskningsinfrastruktur som 

samlar in och samordnar data om växthus-

gaser från cirka 200 mätstationer i Europa. I 

ICOS kol-portal kommer mätvärdena vara fritt 

tillgängliga för alla att använda, såväl forskare 

och studenter som en intresserad allmänhet.  

Under 2016 har Universitetsbiblioteket 

arbetat med bland annat kartläggning och 

modellering av hur mätdata ska hanteras för 

att kunna återanvändas, långtidslagras och 

användas. Ett fokusområde har varit identifie-

ring och citering av forskningsdata, speciellt 

för datamängder som utvecklas över tid, där 

nya data läggs till på vecko- eller månadsba-

sis. Här har vi varit delaktiga i en kartläggning 

av tillämpningar, aktörer och tekniker inom 

identifiering och citering av data. Detta är 

viktigt för att data ska vara tillgängliga och 

tillförlitliga i ett långsiktigt perspektiv, exem-

pelvis för att kunna verifiera en studies resul-

tat, och för att kunna lita på att de tillgängliga 

data är de som faktiskt samlats in.

 

Monica Lassi

FORSKNINGSDATAHANTERING PÅ 
HT- OCH S-FAKULTETERNA – ETT 
PILOTPROJEKT
Under 2016 samfinansierade Riksbankens 

Jubileumsfond samt HT- och S-fakulteterna 

ett pilotprojekt för hantering av forskningsda-

ta. Det övergripande målet var att ge förslag 

till hur fakulteterna ska kunna skapa bättre 

förutsättningar för sina forskare att hantera, 

bevara och långsiktigt tillgängliggöra sina 

forskningsdata. Projektet deltog även i Svensk 

Nationell Datatjänsts pilotprojekt med syfte 

att utifrån en föreslagen modell undersöka 

förutsättningarna för kompetensöverföring i 

datahantering vid lärosätena.

De båda fakulteterna anser att tillgänglig-

görande av forskningsdata är en strategiskt 

viktig fråga och projektet rekommenderar att 

biblioteken inrättar lokala supportfunktioner 

inom befintliga strukturer. Till supporten kan 

forskarna vända sig i frågor om lagring, till-

gängliggörande och bevaring av forsknings-

data. Biblioteken bör utveckla sin samverkan 

med IT-enheter, forskningsenheter såsom 

Humanistlaboratoriet och med andra relevan-

ta expertfunktioner inom Lunds universitet. 

De lokala supportfunktionerna kommer att 

tillhandahålla forskningsnära utbildning för 

forskare och doktorander rörande hantering 

av forskningsdata och utveckla webbguider 

som kan vägleda forskarna vid de båda fa-

kulteterna.

Viktoria Hörnlund och Karin Jönsson

STÄLL EN FRÅGA OM 
FORSKNINGSDATA! – ERFARENHETER 
FRÅN PROJEKTET E@LU
Under 2016 har Universitetsbiblioteket del-

tagit i projektet e@LU som syftar till att på 

olika sätt underlätta ”eScience”, det vill säga 

dataintensiv forskning såsom komplexa ana-

lyser och simuleringar av stora datamängder. 

Universitetsbibliotekets roll i projektet har 

varit att ge råd och stöd i frågor om beskri-

vande, tillgängliggörande och arkivering av 

forskningsdata. 

Vi har fått frågor och uppdrag från en-

skilda forskare och forskningsprojekt. Vi 

har bland annat hjälpt till att utfärda DOI:er 

(en typ av beständiga identifikatorer) till en 

forskningsinfrastruktur och ge råd kring da-

tahanteringsplan för EU-projekt, val av arkiv 

för tillgängliggörande av forskningsdata och 

ansökan för projekt om registerdata. Vi fort-

sätter med arbetet inom e@LU under 2017 

och 2018.

Maria Johnsson
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Tillgänglighet  
för användare med  
olika behov

BASUTBUD RÖRANDE 
TILLGÄNGLIGHET OCH 
LIKABEHANDLING
LUB har haft ett särskilt fokus på tillgänglighet 

och likabehandling under 2016. Vi har bland 

annat tagit fram en lista med ett basutbud av 

service till studenter med läsnedsättning. Lis-

tan innehåller till stor del exempel på service 

som kontaktbibliotekarier på alla fakulteter 

redan ger: ge studenter med läsnedsättning 

tillgång till inläst kurslitteratur, informera om 

kompensatoriska programvaror (läsprogram, 

rättstavningsprogram och appar) och erbjuda 

teknisk support och manualer.

På listan finns också sådant som vi bör 

utveckla. Till exempel behöver dialogen med 

lärare och kursansvariga bli bättre så att an-

passad kurslitteraturen finns tillgänglig när 

studenten behöver den. Det som kanske blev 

årets enskilt viktigaste uppgift var att erbjuda 

studenterna ett talsyntesprogram som kan 

omvandla text till tal, även sådan text som 

av upphovsrättsliga skäl är låst för kopiering 

och utskrift. 

Vi ägnade mycket tid åt att försöka få till 

en campuslicens på det program vi fann bäst, 

TorTalk, och i december fattade Utbildnings-

nämnden vid Lunds universitet beslut om att 

rekommendera inköp. Nu vidtar arbetet med 

att göra programmet känt och använt.

Gabriella Johansson

Med hjälp av 
TorTalk kan du 
lyssna medan 
du läser.
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RESURSRUM PÅ HT
Mikael Borg, bibliotekarie vid HTbiblioteken, 

berättar att man ursprungligen utformade 

resursrummet för att erbjuda studenter med 

funktionsvariation pedagogiska stödprogram 

och teknisk utrustning. Efter hand har man 

förstått att det studenterna framför allt 

uppskattar i rummet är att det erbjuder en 

avskärmad och lugn studiemiljö.

KONKRETA EXEMPEL PÅ MEDICINSKA 
FAKULTETSBIBLIOTEKENS 
ARBETE MED STUDENTER MED 
FUNKTIONSVARIATION
Vid terminsstart informerar medicinska fa-

kultetsbiblioteken alla nya studenter om vad 

personer med olika funktionsvariationer kan 

få hjälp med på biblioteket. Den obligatoriska 

kurslitteraturen finns att få eller beställa som 

talböcker (tal eller text med tal) och kom-

pendier kan läsas in lokalt. Studenterna får 

hjälp med att lägga upp ett konto i Legimus, 

Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) 

bibliotek, för nedladdning av talböcker. De 

får också förlängd lånetid på den tryckta 

kurslitteraturen. Vi har handledning i hur 

resursdatorerna och talsyntes- och rättstav-

ningsprogrammen fungerar. Vissa studenter 

behöver mer hjälp än andra, framför allt i 

början, men för det mesta fungerar det fint.

God framförhållning är ett nyckelord. Att 

informera kursansvariga och studievägledare 

om tidsåtgången vid nyproduktion av talböck-

er är av största vikt för att studenterna ska få 

sina talböcker i tid.

Nicolette Karst
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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 250 

medarbetare för att ge ett högkvalitativt stöd 

till universitetets alla studenter och anställda 

samt allmänheten.

De bibliotek inom nätverket som är knutna 

till en fakultet, institution eller centrumbild-

ning finansieras av respektive fakultet/cen-

trumbildning. Biblioteken ansvarar för den 

dagliga servicen till studenter och forskare 

inom sitt ämnesområde. Universitetsbibli-

oteket ger service till alla användare inom 

universitetet. Alla biblioteken i nätverket är 

offentliga och tillgängliga även för allmän-

heten.

Nätverkets främsta uppgift är att stödja 

universitetets 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.

Biblioteken i nätverket arbetar tillsam-

mans utifrån en strategisk plan. Planen an-

ger riktningen för gemensamma aktiviteter 

och beslut under de kommande åren. På 

alla bibliotek gäller samma låneregler och vi 

samarbetar kring våra olika informationshan-

teringssystem, till exempel LUBsearch och Lo-

visa. Medarbetarna arbetar tillsammans inom 

sina respektive specialistområden i strategi-, 

arbets- och projektgrupper. 
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• Ekonomihögskolans bibliotek 
• HT-biblioteken 
• Juridiska fakultetens 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
• Raoul Wallenberginstitutets bibliotek

Biblioteken vid Lunds universitet

Rektor

Universitetsbibliotekarien Fakulteter

Universitetsstyrelsen

Biblioteksstyrelsen
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LUB i siffror 
I avsnittet redovisar vi statistik som beskriver 

LUB:s verksamhet under 2016, ofta tillsam-

mans med motsvarande uppgifter från tidi-

gare verksamhetsår. Källan till uppgifterna är 

LUB:s svar på den årliga statistikenkäten från 

Kungliga biblioteket, kompletterad med lokal 

statistik av intresse.

EKONOMI
De totala kostnaderna för universitetets 26 

bibliotek minskade med 2,78 % jämfört med 

året innan. Även bibliotekens andel av univer-

sitetets sammanlagda kostnader minskade, 

från 3,35 % 2015 till 3,18 % 2016, vilket be-

kräftar att förra årets ökning var en tillfällighet 

och att den tidigare trenden att bibliotekens 

andel minskar stämmer. 

Fakultetsbibliotekens sammanlagda kost-

nader har minskat med 8,96 mkr (6,51 %), 

medan universitetsbiblioteket har ökat med 

1,68 mkr (1,35 %). Minskningen hos fakul-

tetsbiblioteken består i stort sett av minskade 

lokalkostnader, 7,7 mkr. 

Biblioteken betalade 2016 54,3 mkr för 

elektroniska media, vilket är en ökning med 

5,07 %. Fakulteternas del av kostnaden har 

ökat med 3,36 % och universitetsbiblioteket 

med 6,51 %.

Fördelningen mellan olika kostnadsdelar 

visas i tabellen nedan. Där framgår att e-me-

diakostnadernas andel har ökat och fakul-

tetens lokalkostnader minskat. Det framgår 

även att övriga kostnader samt fysiska media 

minskar. 

ÖVRIGA VERKSAMHETER
Den primära målgruppen för bibliotekens 

tjänster är universitetets samtliga studenter 

på olika nivåer, forskare, lärare och övriga 

anställda. Summan av dessa har tidigare 

hållit sig ganska konstant över året på en bit 

över 50 000, under 2016 ökade dock antalet 

till 56 765. Antalet biblioteksanvändare som 

registrerat minst ett lån under året har sjun-

kit jämfört med 2015. Antalet bibliotek inom 

LUB förändrades inte under 2016 utan är 

fortfarande 26. Den sammanlagda lokalytan 

har krympt, vilket verkar vara en trend som 

fortsätter varje år. Antalet kvadratmeter som 

är öppna för användarna har minskat med 

5,3 % mellan 2015 och 016 samt 14,5 % 

mellan 2014 till 2016. Biblioteksbesöken har 

UB 

FB 

Totalt 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

300 000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

115 155 111 841 109 151 110 126 113 644 117 798 123 114 118 762 123 881 125 558

96 692 96 308 106 810 105 334 114 468 119 613 121 998 123 943 137 602 128 647

211 847 208 149 215 961 215 460 228 112 237 411 245 112 242 705 261 483 254 205

Bibliotekens totala kostnader 2007–2016, tkr

20 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEKS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016



drastiskt minskat med 16,7 % från 2015. Öp-

pethållandet har minskat med 6,7 %, antalet 

datorer för bibliotekens besökare har minskat 

med 10,5 %, samt sittplatser och studieplat-

ser har minskat med 5,0 % respektive 6,2 %. 

Det är fortfarande lika många av bibliotekens 

medarbetare som arbetar med organiserad 

undervisning, antalet undervisningstimmar 

samt deltagare har dock minskat. Medarbe-

tare vid biblioteken genomför också ett antal 

specialiserade uppgifter, som att besvara re-

ferensfrågor, indexera innehåll och material*, 

utföra bibliometriska analyser och ansvara för 

olika publika aktiviteter. Antalet indexeringar 

har ökat stort och lanseringen av LUCRIS och 

ALVIN står för merparten av ökningen. Troli-

gen kommer siffran att dala igen till nästa år.

Sammanställning av ekonomiskt utfall

UB 2015 UB 2016 FB 2015 FB 2016

KB 8a. Kostnad fysiska medier 266 000 115 000 8 720 958 7 889 871

LUB 8b varav böcker 23 000 41 000 5 716 082 4 725 635

LUB 8c varav tidskrifter, tidningar och andra seriella publikationer 102 000 71 000 2 509 189 2 357 263

LUB 8d varav övriga fysiska dokument 141 000 3 000 208 687 150 000

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

KB 8e. Kostnad e-medier 32 433 000 33 746 000 19 102 672 19 744 655

LUB 8f varav databaser 8 291 000 4 605 000 5 247 337 5 236 893

LUB 8g varav e-böcker 1 770 000 2 589 000 2 644 063 2 841 355

LUB 8h varav e-tidskrifter, e-tidningar och andra seriella publikationer 22 372 000 26 552 000 5 891 231 5 849 209

LUB 8i varav övriga e-dokument 0 0 0 47 628

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

LUB 8j Kostnad publiceringsavgifter 0 799 000 0 0

KB 8k. Kostnad lön 52 116 000 54 289 000 54 774 892 58 779 107

KB 8l. Kostnad för personalens kompetensutveckling 170 000 102 000 486 982 512 532

KB 8m. Kostnad lokaler 21 978 000 23 624 000 42 391 241 34 711 116

KB 8n. Övriga driftskostnader som inte ingår i ovanstående 16 918 000 12 883 000 12 125 356 7 010 059

KB 8o. Totala driftskostnader under kalenderåret 123 881 000 125 558 000 137 602 101 128 647 340

KB 8p. Kostnad investeringsutgifter 2 814 000 3 107 000 249 470 987 428

KB 9a. Intäkt av projektmedel, sponsring och gåvor 0 4 000 389 515 404 583

KB 9b. Intäkt av sålda bibliotekstjänster 732 000 1 271 000 5 877 924 2 851 409

KB 9c. Intäkt av försenings- och reservationsavgifter samt försäljning 904 000 986 000 1 474 488 1 213 483

KB 9d. Totalt antal kronor egengenererade intäkter 1 636 000 2 261 000 7 741 927 4 469 475



Användare, resurser, verksamhet

2014 2015 2016

Antal personer inom LU som biblioteksorganisationen förväntas betjäna ** 51 358 56 765

Antal helårsstudenter 27 717 27 656 27 094

Antal låntagare som gjort minst ett lån under kalenderåret 35 599 32 197 30 567

Antal bemannade serviceställen (bibliotek) totalt inom LUB 26 26 26

Lokalyta, antal kvadratmeter totalt inom LUB 41 838 38 037 36 972

Antal kvadratmeter som är öppna för användarna 19 517 17 641 16 693

Antal fysiska besök på bibliotekens bemannade serviceställen 2 212436 2 276 260 1 897 061

Öppet antal dagar under kalenderåret, biblioteket med längst öppethållande 341 332 333

Öppet antal timmar per vecka för biblioteket med flest öppetdagar 60 60 60

Öppet antal dagar under kalenderåret, summan av de övriga biblioteken 5 829 5 821 5 544

Öppet antal timmar per vecka, summan av de övriga biblioteken 947 910 905

Antal datorer för bibliotekens besökare 537 515 461

Antal sittplatser i biblioteken, inklusive studieplatser 3 164 3 247 3 086

Antal studieplatser 2 631 2 708 2 539

Antal biblioteksanställda som arbetat med organiserad undervisning 92 87 88

Antal timmar organiserad undervisning genomförd av biblioteksanställda 2 671 3 106 2 494

Antal deltagare vid organiserad undervisning genomförd av biblioteksanställda 26 831 24 918 24 463

Antal digitala pedagogiska resurser för biblioteks- och söktjänster 169 118 164

Antal hanterade referensfrågor 21 035 24 431 24 216

Antal indexeringar utförda av biblioteksanställda* 19 201 21 191 35 524

Antal utförda bibliometriska analyser ** 38 56

Antal genomförda publika aktiviteter 638 449 685

*) Indexering innebär att beskriva och analysera innehållet i en post t.ex. en bild i Alvin.

**) uppgift saknas
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