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Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och 
informationsförsörjning 2017 
 
Fastställd av styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 2017-03-09. 
 
Följande dokument har utgjort underlag för utarbetandet av handlingsplanen: 
 

• Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhetsplan 2017 (Dnr STYR 
2014/238)  

• Samhällsvetenskapliga fakultetens forskningsstrategi 2014-17 (Dnr STYR 
2014/217 

• Handlingsplan för utvecklingen av utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå 2017-2018 (Dnr STYR 2016/1447) 

• Verksamhetsplan för Lunds Universitets Bibliotek 2017 
 

Handlingsplanen omfattar Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Lund och 
biblioteket vid Campus Helsingborg. Biblioteket i Helsingborg tillhandahåller 
service även för andra fakulteter med verksamhet på orten.  
 
För att möta forskningens och utbildningens behov av kvalificerade 
bibliotekstjänster deltar biblioteken aktivt i samarbeten och utvecklingsprojekt 
inom fakulteten och i biblioteksnätverket LUB. Målen i föreliggande handlingsplan 
genomförs internt inom de båda biblioteken, i samverkan med fakultetens 
kärnverksamheter, och i samverkansstrukturen inom biblioteksnätverket.  

Personalen på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek arbetar i team och 
planerar och genomför verksamhetsutvecklande aktiviteter inom sina 
ansvarsområden. Respektive teams mål för 2017 redovisas i en bilaga till 
föreliggande handlingsplan.  

Under 2017 kommer bibliotekens tjänster och miljöer att genomlysas i ett 
normkritiskt perspektiv. 
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Bibliotekens stöd till utbildningen 
 
De båda biblioteken eftersträvar ett nära samarbete med fakultetens pedagogiska 
verksamhet. Informationskompetens är ett centralt inslag i samhällsvetenskaplig 
utbildning och biblioteken har en viktig uppgift att förklara komplexiteten i det 
digitala medie- och informationslandskapet för dagens studenter. Faktaresistens 
och filterbubblor är kända fenomen och ett väl utvecklat källkritiskt förhållande till 
information är en förutsättning för det självständiga kunskapsinhämtandet, både 
under utbildningen och i arbetslivet.  
 
Biblioteken vill ytterligare fördjupa samarbetet med institutionernas lärare för att 
öka kunskapen om hur de digitala informationsresurserna kan aktivera och stödja 
studenterna i deras självständiga kunskapsinhämtning. Under 2017 införs ett nytt 
moment om generella kompetenser i fakultetens högskolepedagogiska utbildning 
där biblioteken medverkar för att inspirera lärare att arbeta med integration av 
informationskompetens i ämnesutbildningen. 
 
Biblioteken inom LU har i samverkan med Aarhus universitetsbibliotek och 
Universitetsbiblioteket i Bergen beviljats projektmedel från NordPlus Higher 
Education för att i samarbete med lärare och studenter utveckla digitala lärobjekt 
som stödjer studenterna i deras informationshantering. Projektet vill visa på hur 
användning av digitala verktyg kan skapa interaktiva inslag i utbildningen.  
 
 
Bibliotekens stöd till forskningen 
 
Det kvalificerade stödet till fakultetens enskilda forskare och forskargrupper 
vidareutvecklas. Bibliotekspersonalens kompetenser behövs för synliggörande, 
spridande och bevarande av samhällsvetenskaplig forskning.  
 
Öppen data är ett frekvent återkommande uttryck i forskningsinfrastrukturella 
sammanhang. I begreppet ligger öppen tillgång till publikationer, forskningsdata, 
metadata och forskningsutrustning. Med erfarenheter från ett RJ-finansierat projekt 
under 2016, och en pilotstudie i regi av Svensk Nationell Datatjänst, SND, kommer 
biblioteken under 2017 att utveckla en supportfunktion för forskare i frågor om 
forskningsdatahantering, t ex hur datahanteringsplaner upprättas, hur 
forskningsdata tillgängliggörs och bevaras. För att bygga upp kompetens och 
kunskap inom fakulteten i dessa frågor kommer biblioteken att arrangera 
seminarier och utbildningstillfällen riktade till doktorander och forskare.  
 
Bibliotekens stödfunktioner riktade till doktorander underlättar och effektiviserar 
deras informationshantering. För att nå ut till doktorander och forskare i ett tidigt 
skede i anställningen kommer biblioteken att utöka stödet till denna målgrupp. 
Redan under anställningens första veckor bör kontakt inledas med introduktion till 
bibliotekens support och tjänster.  
 
 
Informationsförsörjning  
 
Bibliotekens tryckta och elektroniska samlingar är avgörande för studenternas 
lärande och för forskningsverksamheten. En viktig uppgift för biblioteken är att 
synliggöra samlingarna i de fysiska och virtuella biblioteksrummen. Tillgången till 
relevant information kan underlättas genom aktuella och inspirerande 
temaskyltningar som kommuniceras med stöd av digital teknik.  
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Utöver bibliotekens egna litteraturinköp är användarnas inköpsförslag och 
önskemål om innehåll och format viktiga för samlingarnas kvalitet och bredd. 
Erfarenheter från ett användarstyrt förvärvsprojekt kommer att utvärderas under 
året och ligga till grund för utveckling av kvaliteten på bibliotekens tryckta och 
elektroniska samlingar.  
 
Ytterligare ett exempel på hur biblioteken kan försäkra sig om att tillhandahålla 
relevanta informationsresurser är genom användningsstatistik för 
prenumerationsbaserad e-media. Förlag och databasleverantörer tillhandahåller 
statistik över användning av elektroniska informationsresurser och detta ger 
biblioteken ett redskap för kostnadseffektiv selektion.  
 
 
Bibliotekens lärandemiljöer, användarservice och kommunikation 

Biblioteken är studenternas arbetsplats och ska som sådan vara tillgänglig för alla.  
Biblioteksrummet har av tradition ett starkt symbolvärde och representerar för 
många kontinuitet, kunskap och inspiration. Det som skiljer biblioteksrummet från 
andra informella lärandemiljöer är att det på biblioteken tillhandahålls service, 
professionella tjänster och expertfunktioner till stöd för lärande och forskning. 
Biblioteksrummet är bemannat vilket känns tryggt och säkert för alla. De fysiska 
och digitala lärandemiljöerna förutsätter idag varandra och representerar en 
kvalitativ helhet samtidigt som de är en förutsättning för studenternas lärande. De 
bidrar därmed också till utbildningens kvalitet. Fakultetens bibliotek i Lund och på 
Campus Helsingborg har som mål att vara flexibla, tillgängliga och anpassade till 
olika lärstilar. I dialog med studenterna kommer biblioteken under 2017 att 
genomföra ett antal användarundersökningar med fokus på förbättring och 
utveckling av dessa mål. 
 
Biblioteken kommunicerar med sina användare via olika plattformar: i biblioteket, 
i lärosalen, via webb, chatt och Facebook. För att fånga upp studenternas och 
forskarnas synpunkter på och önskemål om biblioteksverksamheten görs 
regelbundet användarundersökningar som ligger till grund för förändringar och 
utveckling av verksamheten. Under året kommer en utvärdering av bibliotekens 
olika kommunikationskanaler att genomföras. 
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MÅL OCH AKTIVITETER 2017 
 
Team stöd till utbildningen 
 
Verka för ökad ämnesmässig integrering av informationskompetens i utbildningen 
genom att stärka samarbetet mellan bibliotek, lärare och studenter: 

• Integrera moment om informationskompetens i fakultetens 
högskolepedagogiska utbildning 

• Delta i projekt Nordplus tillsammans med lärare och studenter  
 

Utveckla bibliotekens undervisningsformer: 
• Utveckla digitala lärobjekt som stödjer studenternas informationshantering 

och självständiga kunskapsinhämtning 
• Kollegialt utbyte inom teamet genom t ex skuggning 

Medverka i kvalitetssäkring av utbildningen: 
• Bevaka utarbetandet av fakultetsgemensamt kvalitetssystem för 

utbildningen 

Team stöd till forskningen  
 
Underlätta för fakultetens ledning och forskare att använda LUCRIS på ett 
strategiskt sätt för verksamheten 

• Informera om vilka möjligheter som finns att synliggöra olika sorters 
publikationer, projekt och aktiviteter 

• Informera om hur olika rapporter kan tas fram ur LUCRIS 
 

Utveckla supportfunktion för hantering av forskningsdata:  
• Fortsätta utarbetandet av en webbguide och andra 

stöddokument/presentationer kring hantering av forskningsdata för 
fakultetens forskare 

• Erbjuda bibliotekens medverkan i fakultetens olika metodkurser för 
doktorander med inslag om forskningsdata 

• Erbjuda integrerat stöd till projektgrupper och individer 

Vidareutveckla och synliggöra bibliotekens stöd till doktorander och forskare: 
• Medverka i utvärdering av doktorandkursen ”Kick-start to Academic 

Life: Information Management and Publication Processes for Social 
Scientists”, i samarbete med kursansvarig 

• Arrangera kurser, seminarier och workshops för fakultetens 
doktorander och forskare om aktuella frågor, t.ex. hantering av 
forskningsdata (även i samarbete med HT- och LTH-biblioteken) 

• Utarbeta rutiner för att i ett tidigt skede av anställningen introducera 
nya forskare och doktorander till bibliotekens support och tjänster  
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Team media 
 
Synliggöra samlingarnas innehåll, med särskilt fokus på e-media: 

• Testa nya metoder att synliggöra våra e-samlingar (pekskärmar, Instagram, 
berikning av katalogposter) 

• Göra temaskyltningar utifrån aktuella teman 
 

Underlätta och säkra tillgången till våra samlingar: 
• Övergång till internationellt klassifikationssystem (DDK) i Norra boksalen 

på Sambib 
• Övergång till internationellt klassifikationssystem (DDK) i 

referenssamlingarna  
• Depåläggning av tidskrifterna i magasinet i hus M, vilket möjliggör e-

dokumentleverans av tidskriftsartiklar direkt till beställaren 

Utveckla det användarstyrda förvärvet: 
• Utarbeta rutiner för statistik som beslutsunderlag för förnyelser av e-media 
• Delta i EBS-projektet (marknadsföring, urval, utvärdering) 

Team användarservice & kommunikation 
 
Utveckla och förbättra bibliotekens digitala och fysiska användarmiljö 

• Granska användarmiljön dels ur ett normkritiskt perspektiv, dels ur ett 
tillgänglighetsperspektiv avseende både synliga och osynliga 
funktionsvariationer: skyltning, möblering, webbplatser 

• Omvärldsbevakning med fokus på nya studie- och lärandemiljöer, bland 
annat i form av studiebesök 

• Genomföra en undersökning om användarnas förväntningar på framtidens 
bibliotek 
 

Utveckla och förbättra våra kommunikationskanaler 
• Undersöka möjligheten att använda Libguides som internt 

kommunikationsverktyg i lånedisken 
• Utvärdera användningen av vår Facebook-sida 

 
Förbättra tillgängligheten till bibliotekens resurser och tjänster, anpassat till olika 
målgruppers behov  

• Undersöka möjligheter till meröppet på Campus Helsingborgs bibliotek 
• Planera omlokalisering av lånedisken på Sambib 
• Förnya miljö och inredning på biblioteket vid Campus Helsingborg 
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