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Verksamhetsåret 2017
Inom Lunds universitet har vi en verksamhetsnära och 

fakultetsanpassad biblioteksorganisation. Över tid har vi på 

biblioteken eftersträvat ökade samarbetsytor med utbildning 

och forskning för att därigenom skaffa oss djupare förståelse 

för kärnverksamheterna vilket i sin tur ger oss bättre 

förutsättningar att tillhandahålla ett anpassat och kvalificerat 

biblioteksstöd.

Vid en tillbakablick på det gångna biblioteksåret är det vissa 

frågor som avtecknar sig särskilt tydligt. Frågan om öppen 

tillgång till digital forskningsinformation har diskuterats 

både lokalt och nationellt under året. Kungliga biblioteket 

fick 2017 ett nationellt uppdrag att samordna öppen tillgång 

till vetenskapliga publikationer, medan Vetenskapsrådet fick 

motsvarande uppdrag för öppen tillgång till forskningsdata. 

Lokalt vid Lunds universitet pågår diskussioner om en policy 

för hantering av forskningsdata. Omställningen från inlåsta 

prenumerationsbaserade artiklar till öppna kvalitetssäkrade 

publiceringssystem är alltså påbörjad och ska enligt 

regeringens tidplan vara i mål inom en tioårsperiod. EU går 

snabbare fram och vill se öppen tillgång till publikationer 

och forskningsdata redan 2020. Under omställningstiden har 

biblioteken en viktig uppgift att tillhandahålla information om 

olika avtalsmodeller som förlagen erbjuder forskarna. 

Fokus har också varit på bibliotekens roll i den digitala 

lärandemiljön och på synliggörande av bibliotekens tjänster 

både i de fysiska och virtuella miljöerna. Vi har diskuterat 

biblioteksrummets funktion i framtidens lärandemiljöer – en 

aktuell fråga i fakultetens pånyttstartade lokalprojekt. Vi har 

också diskuterat hur biblioteken kan använda sig av digitala 

verktyg för att utveckla undervisningsformerna och göra 

bibliotekens undervisning mer tillgänglig. Detta är aktuella 

frågor som vi tar med oss in i 2018 och som vi gärna diskuterar 

vidare med studenter, lärare och andra intresserade.

I denna årsredovisning beskriver vart och ett av de 

fyra teamen ett utvecklingsarbete inom ramen för sina 

respektive ansvarsområden. Ni kan läsa om bibliotekens 

nya supportfunktion för hantering av forskningsdata som 

utvecklats i samverkan med HT-biblioteken; om ett nordiskt 

samarbetsprojekt som handlar om medskapande (co-creation) 

i utbildningen; om utvärdering av e-resurser i samarbete med 

Universitetsbiblioteket och om inredning av nya miljöer i 

biblioteken i samverkan med studenterna. Mycket nöje!

Tack till styrelsen och avgående ordföranden för ert 

engagemang och för trevligt samarbete. Som i alla 

sammanhang så är personalen den viktigaste resursen och det 

gäller inte minst Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 

– stort tack för 2017 även till er!

KARIN JÖNSSON, verksamhetsansvarig

SUPPORT FÖR HANTERING AV FORSKNINGSDATA
Ett av Team stöd till forskningens mål för 2017 var att 

utveckla en supportfunktion för hantering av forskningsdata 

och detta är vad denna sammanfattning av året som gått 

kommer att fokusera på. Mycket arbete har lagts ner på 

att arrangera seminarier och undervisning samt ha kontakt 

med doktorander, forskare och prefekter för att undersöka 

vilka behov som finns på fakulteten gällande hantering av 

forskningsdata.

Det är inte alltid helt enkelt för forskare och doktorander 

att veta vem man ska kontakta när det gäller olika aspekter 

av datahantering – det kan vara frågor som rör exempelvis 

juridik, arkiv, etik eller IT och aktörerna vid universitetet är 

därmed många. Ett resultat av det RJ-finansierade projekt 

som genomfördes under 20161 är att Samhällsvetenskapliga 

fakulteten beslutade att biblioteket ska fungera som en 

nod (genom att besvara frågor eller hänvisa vidare) när 

det gäller frågor om forskningsdatahantering. Ett annat 

resultat av projektet var att det skapades en webbguide, 

som finns på Sambibs webbplats2, där olika aspekter av 

forskningsdatahantering beskrivs och problematiseras i 

förhållande till forskningsprocessen.

För doktorander har teamet dels haft en föreläsning med 

workshop om att hitta andras och hantera egen forskningsdata 

inom kursen ”Kickstart to Academic Life” och dels en 

kort medverkan i kursen ”Qualitative Methods”. Teamet 

har arrangerat två seminarier på temat ”Datadilemman”, 

tillsammans med bibliotekarier från HT-biblioteken. Ett 

seminarium handlade om dilemman kring hantering av stora 

datamängder och det andra handlade om hantering av känslig 

data. Dessutom arrangerades i oktober en paneldiskussion om 

datadilemman där medverkande i panelen kom från juridiska 

enheten, arkivet och den regionala etikprövningsnämnden i 

Lund.

1 Öppen tillgång till forskningsdata, tillsammans med HT-
biblioteken
2 https://www.sambib.lu.se/forskningsdatahantering

Fakultetens institutioner börjar efterfråga undervisning i 

forskningsdatahantering och ett undervisningstillfälle har 

därför genomförts på Rättssociologiska institutionen. Tanken 

är att fler undervisningstillfällen ska genomföras på andra 

institutioner under 2018, vilket är ett av teamet mål för det 

kommande året. 

Kompetensutveckling inom forskningsdatahantering har 

genomförts kontinuerligt. Två av teamets medlemmar 

gick under 2016 en introduktionskurs i hantering av 

forskningsdata, och den tredje medlemmen har varit på 

Erasmus-utbyte i Oxford för att titta på hur de arbetar med 

hantering av forskningsdata på Bodleian Libraries. Teamet har 

deltagit i diskussioner och arbetsgrupper på LUB-nivå i frågan 

om forskningsdatahantering. Planering och genomförande 

av seminarier och paneldiskussion har också varit en form 

av kompetensutveckling för teamet, i det viktiga arbetet att 

lägga en grund för framtida stöd och support.

Team stöd till forskningen bestod under 2017 av: Maja 

Carlson, Sara Rondahl och Ann-Sofie Zettergren
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ATT ANVÄNDA E-RESURSSTATISTIK INFÖR 
FÖRNYELSER
Biblioteken vid Lunds universitets erbjuder gemensamt sina 

användare hundratusentals e-böcker och e-tidskrifter via 

katalogerna Lovisa och LUBsearch. Samhällsvetenskapliga 

fakultetens bibliotek finansierar knappt fyrtio databaser och 

tidskriftspaket och ett trettiotal e-tidskrifter utöver de som 

ingår i förlagspaket. Vissa avtal är fleråriga, men de flesta 

ska förnyas årligen. För att vi ska kunna erbjuda det studenter 

och forskare har användning för är det viktigt att veta hur 

resurserna utnyttjas. Vi har under 2017 fortsatt vårt arbete 

med systematisk utvärdering av e-resurser

På Universitetsbiblioteket finns en avdelning som arbetar med 

e-media: avtal, förvärv, drift och statistik. Statistikarbetet är 

mycket omfattande och kräver både kunskap och erfarenhet. 

I syfte att effektivisera arbetet genomförde UB under 2017 

ett pilotprojekt1 där vi ingick tillsammans med Medicinska 

fakultetens bibliotek. Genom att UB bearbetar, sammanställer 

och prioriterar e-resursstatistiken kan fakultetsbiblioteken 

fokusera på analysen, vilket underlättar arbetet i flera led.

E-resursstatistik rapporteras av de flesta leverantörer enligt 

COUNTER-standard2, vilket ska göra den mer lättarbetad och 

jämförbar, både mellan databaser och för enskilda resurser 

över tid. Ett nyckeltal som används för all e-resursutvärdering 

är CPU, cost per use. Det visar hur mycket biblioteket betalat 

för t ex varje läst artikel, nerladdad e-bok eller streamad film. 

Inom statistikpilotprojektet valde UB ut vilka COUNTER-värden 

som skulle användas, och matchade dem mot kostnaderna för 

de olika resurserna.

Efter att vi uppgett urvalskriterier gav UB oss statistik för 22 

resurser som vi sedan utvärderade mer ingående. Faktorer 

som påverkar besluten kan till exempel vara CPU, sökbarhet 

i våra system och om ämnesinnehållet är unikt eller finns 

på andra håll. Sådant som inte undersöks kan vara centrala 

resurser (t ex PsycARTICLES), avtal som löper på flera år och 

inte ska förnyas ännu (t ex SocINDEX ), plattformsavgifter för 

databasinnehåll vi redan köpt (t ex Social Theory) eller nya 

prenumerationer där vi ännu inte kan få meningsfull statistik 

(t ex Statista).

Även om detta var ett pilotprojekt och Sambib inte får fullt 

lika omfattande och bearbetat underlag de kommande åren 

kommer vi att ha mycket nytta av hur 2017 års arbetsgång 

fungerat i våra kommande e-resursutvärderingar.

I Team media ingick under 2017: Berit Funke, Ellen Fall, Linnéa 

Jeschke, Marianne Hansson, Linda Leveau, Maria Lindemo, 

Mikael Törner

1 Holmberg Runsten, John (2017) Rapport: Statistikpilot för re-
sursutvärdering 2017. Lunds universitetsbibliotek
2 Project Counter: https://www.projectcounter.org/wp-content/
uploads/2016/03/Friendly-pdf.pdf Äldre tryckta tidskrifter flyttas till depå.

SAMSKAPANDE (CO-CREATION)
I Team stöd till utbildningen arbetar vi ständigt för att 

utveckla vår egen undervisning och blicka framåt. Bibliotekets 

undervisning är en integrerad del i ämnesutbildningen 

och utvecklas bäst i samverkan med den. Under 2017 har 

teamet i flera konstellationer arbetat med samskapande (co-

creation). Co-creation i högre utbildning kan definieras som 

“Co-creation of learning and teaching occurs when staff and 

students work collaboratively with one another to create 

components of curricula and/or pedagogical approaches”1.

Ett exempel på co-creation är deltagandet i det nordiska sam-

arbetsprojektet Det digitale universitetsbibliotek som videns-

kabende ressource og pædagogisk aktør i nordisk universitet-

suddannelse2 tillsammans med universitetsbiblioteken i Århus, 

Lund och Bergen. Projektet har delvis finansierats via medel 

från NordPlus, så att deltagande bibliotekarier kunnat ses på 

workshops och utbyta idéer under årets gång. Syftet har varit 

att i samarbete med studenter och lärare utveckla aktiverande 

e-lärobjekt som stärker studenternas informationskompetens. 

Det som varit unikt med detta projekt är att vi varit tre par-

ter: studenter, lärare och bibliotekarie. Alla har kunnat bidra 

med sin specifika kompetens, sina erfarenheter och idéer 

om tematik samt när och var behovet är som störst. Vid vår 

fakultet har det resulterat i ett e-lärobjekt kring källkritik som 

ska implementeras under våren 2018 på fortsättningskursen 

i statsvetenskap. Projektet presenterades under hösten på 

Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 20173.

Ett annat exempel på co-creation sker inom ramen för 

kursen ”Kursdesign med fokus på blended learning”4, där 

lärare från Institutionen för psykologi tillsammans med en 

bibliotekarie tar fram ett gemensamt kursupplägg baserat 

på blended learning. Projektet handlar om att göra om en 

befintlig kurs på Beteendevetarprogrammet för att därigenom 

öka studenternas kollegiala feedback. Eftersom biblioteket 

är med i planeringen från början ligger moment som rör 

studenternas informationskompetens väl integrerat i kursen. 

Upplägget testas dels på en lärarkollega, dels på en student 

som går den nuvarande kursen – dessa agerar kritiska vänner 

och fungerar som ett slags bollplank under processen. Till 

hösten 2018 kommer kursen att gå i sitt omarbetade format.

I Team stöd till utbildningen ingick under 2017: Anna Alwerud, 

Maja Carlson, Ellen Fall, Linda Grandsjö, Lina Köpsén, Linda 

Leveau, Maria Lindenmo, Sara Rondahl, Fredrik Vanek och 

Ann-Sofie Zettergren.

1 Bovill, C, Cook-Sather, A, Felten, P, Millard, L & Moore-Cherry, 
N. 2016. “Addressing potential challenges in co-creating learning 
and teaching: overcoming resistance, navigating institutional 
norms and ensuring inclusivity in student–staff partnerships”.
Higher Education, 71 (2): 195-208.
2 http://library.au.dk/blog/nordplus/
3 Abstract Ahlgren, Grandsjö & Nilsson http://www.ahu.lu.se/
fileadmin/user_upload/ahu/PDF/Pedagogisk_utvecklingskonfe-
rens_2017_-_program_webb.pdf
4 http://www.ahu.lu.se/hogskolepedagogisk-utbildning/univer-
sitetsgemensamma-kurser/kurser-hosten-2017/kursdesign-med-
fokus-pa-blended-learning/
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JÄMSTÄLLDHETSBOKSLUT 2017
Med utgångspunkt i de båda biblioteksenheternas gemen-

samma handlingsplan har Samhällsvetenskapliga fakultetens 

bibliotek gjort en översyn av bibliotekens tjänster och arbets-

miljöer, både studenternas och personalens, i ett normkritiskt 

perspektiv. Att granska verksamheten i ett normkritiskt per-

spektiv kan vara ett sätt att förebygga att diskriminerande 

strukturer uppstår.

Inledningsvis diskuterade hela personalgruppen begreppet 

normkritik1. Vi enades om att i det normkritiska arbetet utgå 

från en ”checklista” för en normmedveten arbetsplats2. Ar-

betet har sedan tagit form inom vart och ett av de fyra team 

som personalen tillhör där vi har diskuterat hur ett norm-

kritiskt perspektiv kan tillämpas inom våra respektive verk-

samhetsområden. För bibliotekens del har det känts relevant 

att applicera ett normkritiskt förhållningssätt på bemötande, 

undervisning/pedagogik, webb och trycksaker, lokalernas 

tillgänglighet, skyltning samt medieurval. 

Vi eftersträvar en verksamhet som är tillgänglig för alla. Att 

granska och anpassa bibliotekets fysiska och virtuella miljöer i 

ett tillgänglighetsperspektiv avseende både synliga och osyn-

liga funktionsvariationer är ett ständigt pågående arbete. I 

detta arbete avses lokalernas tillgänglighet ur syn-, ljud- och 

rörlighetsaspekter gällande framkomlighet, skyltning och 

möblering. 

Under året har vi gjort en översyn av vår webbplats utifrån 

ett tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv. Vi har numera 

könsneutrala toalettskyltar. Biblioteket har investerat i en 

mer flexibel höj- och sänkbar lånedisk. Vi har också börjat 

titta på UX-metoder som handlar om att låta användarnas 

erfarenheter av att använda våra tjänster och service påverka 

utformningen av desamma. Till exempel undersöker vi hur 

bibliotekens läsplatser och datorarbetsplatser används.

Vi har diskuterat vilka normer som avspeglas i urvalet av litte-

raturinköp, våra hylluppställningar, vårt klassifikationssystem 

och i de ordval vi har valt för våra avdelningar.

Bibliotekarier som arbetar med undervisning har diskuterat 

hur vi kan utforma en inkluderande undervisning. Det handlar 

dels om undervisningens innehåll och dels om vårt agerande i 

klassrummet. Vi kan ha ett normkritiskt perspektiv i tankarna 

när vi ska utarbeta moment i undervisningen genom att se 

till att informationen som tillhandahålls är anpassad för alla 

och utforma exempel som väcker tankar kring normer som 

tas för givna. 

Med gemensamma diskussioner och reflektioner har med-

vetenheten om normkritiska perspektiv höjts hos personalen 

vilket lett till ett antal konkreta aktiviteter (se exempel nedan). 

1 Vi utgick från ordlistan hos Nationella Sekretariatet för Genus-
forskning: https://www.genus.se/ord/normnormkritik/
2 https://jamstallt.se/docs/nyttmaterial/checklista_normmedve-
tet_foretag.pdf

Genom att arbeta med vår egen normmedvetenhet kan vi 

skapa en jämlik och inkluderande arbetsmiljö för personal och 

för bibliotekens besökare. Arbetssättet ligger i linje med hur 

ramverket för arbete med aktiva förebyggande åtgärder be-

skrivs i diskrimineringslagen i de 4 stegen granska, analysera, 

vidta åtgärder och följa upp.

EXEMPEL PÅ JLM-AKTIVITETER
• En medarbetare har gått kursen Genus och mångfald i 

undervisningen (högskolepedagogisk kurs) och skrivit ett 

paper om hur vi kan använda normkritiska metoder och 

pedagogik i vår verksamhet.

• Diskussion om hur undervisningen kan bli mer jämlik, 

till exempel hur man undviker att några få personer 

dominerar; undvika fackspråk och använda begrepp som 

studenterna förstår. 

• Webböversyn enligt Region Skånes checklista för norm-

kritiskt arbete. Bilderna speglar ofta verksamheten: på 

Sambibs webbplats är kvinnorna i stor majoritet. 

• Översyn av språket i skyltningen; även engelskspråkiga 

skyltar.

• Praktikant från ABM-utbildningen med genusveten-

skaplig mastersexamen har bland annat tittat på Sambibs 

webbsidor och kommer att presentera sin undersökning 

på ett senare personalmöte.

• Könsneutrala toalettskyltar med blindskrift har satts upp 

på Sambib. 

• Studiemiljön: att lokalerna är tillgängliga och anpassade 

för alla; reflektera över tillgängligheten utifrån funktions-

variationer; skyltning; ljud. 

• Studieplatser: att tillhandahålla ett brett utbud av olika 

studieplatser för olika lärstilar och behov: tysta läsplatser, 

grupprum och datorarbetsplatser

• Bemötande: arbeta med ett normkritiskt medvetande i 

lånedisk och i undervisning.

STUDIEMILJÖER 
I vår strävan att tillhandahålla en god studiemiljö och möta 

våra användares behov har vi under året genomfört stora 

förbättringsarbeten på de båda biblioteken. Då behoven 

är skiftande och kan se annorlunda ut beroende på vad 

användarna har för preferenser eller vilka arbetsuppgifter de 

har så har vi valt att satsa på att förse dem med en så flexibel 

miljö som möjligt.

Studiemiljön på biblioteket vid Campus Helsingborg har 

under året fått ett rejält lyft. Behovet av fler studieplatser 

har funnits under en längre tid och efter att biblioteket 

hade genomfört en större gallring av samlingarna och det 

tryckta tidskriftsbeståndet fick vi mer fri yta att inreda för 

detta ändamål. Biblioteket gjorde en enkel undersökning 

bland studenterna samtidigt som vi tog del av studentkårens 

undersökning av vad för slags studiemiljö som önskas av 

studenterna på hela Campus. Detta resulterade i att vi bland 

annat satsade på nya ytor för studier och samarbeten samt 

öppnade upp för mer flexibla arbetssätt med flyttbara bord, 

flyttbara skärmar, fler eluttag och extra pallar. Den nya 

studiemiljön invigides under hösten och nyttjas redan nu  

flitigt.

På Sambib i Lund har vi utfört en mycket efterlängtad 

förnyelse av vår lånedisk. Under sommaren har hantverkare 

rivit ut det gamla möblemanget, lagt nytt golv, målat och 

uppfört en ny lånedisk. Förutom att våra besökare numera 

möts av en betydligt mer öppen och välkomnade miljö så 

kan vi nu ta emot dem desto bättre eftersom hela disken 

är höj- och sänkbar. Liksom våra användare kommer även 

personalen i olika utföranden med varierande längd och 

ombyggnaden av studiemiljön är därför även en förbättring 

av vår arbetsmiljö. Efter synpunkter från våra användare har 

vi skaffat höj- och sänkbara arbetsbord i en av datorsalarna 

samt rustat upp större delen av våra datorer med nya (och 

tystare) tangentbord. Studenter har även kommit till tals 

genom de enkätundersökningar vi gjort. Utefter dessa har vi 

sedan ändrat en del av förhållningsreglerna i de olika salarna 

för att tillgodose så många studenters behov som möjligt.

Arbetet med studiemiljön är en alltjämt pågående process. 

Det är ingenting vi blir färdiga med. Istället gäller att vi 

ständigt bevakar våra användares intressen och behov samt 

gör vad vi kan för att följa upp med förbättringar som går 

dem till mötes.

I Team användarservice & kommunikation ingick under 

2017: Berit Funke, Linda Grandsjö, Linnéa Jeschke, Gabriella 

Johansson och Fredrik Vanek.
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ANTAL UNDERVISNINGSTIMMAR PER INSTITUTION 2017

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK

GENUSVETENSKAP 18

GRADUATE SCHOOL 15

HUMANEKOLOGI 14

KULTURGEOGRAFI 27

PEDAGOGIK 22

PSYKOLOGI 54

RÄTTSSOCIOLOGI 35

SOCIALANTROPOLOGI 11

SOCIALT ARBETE 48

SOCIOLOGI 47

STATSVETENSKAP & FREDS- OCH KONFLIKTVETENSKAP 121

BOKA BIBLIOTEKARIE

FORSKARSTÖD

INDIVIDUELLT FORSKARSTÖD

53

27

21

ÖVRIGT (SÖKSUPPORTEN, REFWORKS, STUDIEBESÖK) 20

TOTALT ANTAL TIMMAR 533

TOTALT ANTAL DELTAGARE 3 968

BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

STRATEGISK KOMMUNIKATION 18

SERVICE MANAGEMENT 38

SOCIALT ARBETE 31

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

DATAVETENSKAP 18

BYGGPROGRAMMET

LTH-PROGRAM & TEKNISKT BASÅR

2

5

HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA

MODEVETENSKAP 1

ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN 8

BOKA BIBLIOTEKARIE

FORSKARSTÖD

4

6

INDIVIDUELLT FORSKARSTÖD

UPPDRAGSUTBILDNINGAR

5

7

ÖVRIGT (SÖKSUPPORTEN, REFWORKS, CAMPUS OPEN) 4

TOTALT ANTAL TIMMAR 147

TOTALT ANTAL DELTAGARE 2 548

Bibliotekens verksamhet i siffror 2017
ÖPPETTIDER

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK

(SAMBIB)

63 TIM/VECKA

MÅN-TOR: 9.00 - 20.00

FRE: 9.00 - 18.00

LÖR-SÖN: 11.00 - 16.00

BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG

(CH)

44 TIM/VECKA

MÅN-TOR: 9.00 - 18.00

FRE: 9.00 - 17.00

BESÖK (FYSISKA) 2017 2016 2015

SAMBIB Besöksräknaren ur funktion 132 806 138 169

CH 87 451 85 499 92 563

LOKALA LÅN 2017 2016 2015

SAMBIB 74 130 73 923 71 227

CH 36 602 37 638 37 895

FJÄRRLÅN IN 2017 2016 2015

SAMBIB 893 967 898

CH 83 111 119

FJÄRRLÅN UT 2017 2016 2015

SAMBIB 1 155 1 003 1 002

CH 187 234 211

UNDERVISNING* 2017 2016 2015

ANTAL TIMMAR (SAMBIB) 533 549 543

ANTAL DELTAGARE (SAMBIB) 3 968 3 994 4 152

ANTAL TIMMAR (CH) 147 205 211

ANTAL DELTAGARE (CH) 2 548 2 717 3 250

ÄMNESGUIDER ANTAL 
SIDVISNINGAR

2017 2016 2015

SAMBIB

CH

54 840

6 887

64 032

7 356

73 362

8 718

* Specificeras på nästa sida



PERSONAL 2017
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK

MAJA CARLSON, bibliotekarie, 100%

Teamkoordinator för team Stöd till forskningen. Medlem i 

team stöd till utbildningen. 

Kontaktbibliotekarie för utbildningarna inom Pedagogik och 

Personal och arbetsliv, undervisning på grund- och avancerad 

nivå i informations- och referenshantering. Kontaktbibliotekarie 

för masterprogrammen på Graduate school, undervisning i 

informations- och referenshantering. Ämnesövergripande 

undervisning i referenshanteringsverktyget RefWorks för 

studenter.

Support för forskare i frågor som rör bland annat LUCRIS, 

referenshantering, open access och publicering. Medlem 

i LUCRIS Supportgrupp och Rapportgrupp samt AGROL 

(Arbetsgrupp för Research Output i LUCRIS). Undervisning 

på doktorandkursen ”Kickstart to academic life - Information 

Management and Publication Process for Social Scienctists”.

Har under 2017 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

170329 Lärosäten Syd: Upphovsrätt i vår biblioteksvardag

170615 Nationell nätverksträff forskarservice, Lund

171009 Systematiska översikter, SBU

171025 Lärosäten syd: Datavisualisering

171123 Utvecklingskonferens – pedagogisk utveckling vid  

 LU, Lunds universitet 

171130 Nätverksträff OJS (Open Journal Systems)

ELLEN FALL, bibliotekarie, 75-100%

Medlem i Team stöd till utbildningen och Team media. 

Kontaktbibliotekarie för kulturgeografi och humanekologi. 

Undervisning i informationskompetens, referensarbete och 

låneservice. Ansvarig för ämnesguiden för humanekologi och 

kulturgeografi. Arbetar med fjärrlån. 

Förvärvar e-böcker, bevakar e-boksutveckling och ny teknik 

i biblioteksarbetet. Sambibs representant arbetsgruppen för 

e-media inom LUB. Statistikbearbetning och förnyelser av 

databaser och andra e-resurser.

Redaktör för Facebooksidan ”Samhällsvetenskapliga 

fakultetens bibliotek vid Lunds universitet” 

Ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse.

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

170208 Framtidens kompetenser på bibliotek, Svensk   

 Biblioteksförening

170419 Seminarium om mobbning och kränkande   

 särbehandling på jobbet, S-fak

170428  Excel-kurs

170601  ”Förvärv i en föränderlig tid – nationell konferens  

 om förvärv och samlingsuppbyggnad”, Kungliga  

 biblioteket, Stockholm

170614  Konferens om e-lärande, S-fak

171012  Etiska dilemman i utbildningen, Lunds universitet

LINDA GRANDSJÖ, bibliotekarie, 100%

Medlem i Team stöd till utbildningen och Team användarservice 

och kommunikation. Kontaktbibliotekarie för statsvetenskap, 

freds- och konfliktvetenskap samt underrättelseanalys. 

Undervisning i informationskompetens från grundkurs till 

masternivå. Ansvarig för ämnesguiderna Political Science & 

Peace and Conflict Studies och Underrättelseanalys. Redaktör 

för facebooksidan Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 

vid Lunds universitet. Arbetar även med söksystem/LUBsearch, 

LibApps/LibGuides, back-up för krav, stöd till studenter med 

lässvårigheter och rekrytering av biblioteksvärdar. Referens- 

och låneservice.

Inom LUB medlem i Strategisk grupp för Pedagogik, Service 

och Miljö, referensgrupp för LUBsearch samt referensgrupp 

för LibGuides. 
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Styrelse & personal
STYRELSEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK
2017-01-01

Mandatperioden för institutionsrepresentanter är 3 år och för studeranderepresentanter 1 år.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

CHRISTOFER EDLING, ordförande   2015-02-14 - 2017-12-31

Campus Helsingborg

REKTOR CH     2016-01-01 – 2018-12-31

Genusvetenskapliga institutionen

LENA KARLSSON, ordinarie    2017-01-01 - 2019-12-31

JENS RYDSTRÖM, suppleant    2016-01-01 - 2018-12-31

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

KARL JOHAN LUNDQUIST, ordinarie   2016-01-01 – 2018-12-31

AGNES ANDERSSON DJURFELDT, suppleant  2016-01-01 – 2018-12-31

Institutionen för psykologi

ROBERT HOLMBERG, ordinarie   2015-01-01 - 2017-12-31

Vakant, suppleant     2015-01-01 - 2017-12-31

Socialhögskolan

STAFFAN BLOMBERG, ordinarie    2015-01-01 - 2017-12-31

MARCUS KNUTAGÅRD, suppleant   2015-01-01 - 2017-12-31

Sociologiska institutionen

BRITT-MARIE JOHANSSON, ordinarie    2015-01-01 - 2017-12-31

BARBARA SCHULTE, suppleant   2015-01-01 - 2017-12-31

Rättssociologiska enheten

MATTHIAS BAIER, ordinarie    2015-01-01 - 2017-12-31

Vakant, suppleant     2015-01-01 - 2017-12-31

Statsvetenskapliga institutionen

TOMAS BERGSTRÖM, ordinarie   2015-01-01 – 2017-12-31

BJÖRN BADERSTEN, suppleant   2015-01-01 – 2017-12-31

Studeranderepresentanter

TULLIA JACK, Doktorandkåren   2017-03-09 – 2017-12-31

MALIN OVENMARK, Samhällsvetarkåren  2016-10-17 – 2017-06-30

Adjungerad

Bibliotekschef



Har under hösten arbetat inom projektet Det digitale univer-

sitetsbibliotek som videnskabende ressource og pædagogisk 

aktør i nordisk universitetsuddannelse (Nordplus) med att 

tillsammans med studenter och lärare på Statsvetenskapliga 

institutionen ta fram digitala lärobjekt kring informationskom-

petens. 

Har under 2017 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

170111 Teachmeet kring Källkritik (Lärosäten Syd)   

 (presentation + deltagande)

170306-07 Nordplus Utveckla digitala lärobjekt Workshop  

 2, Lund

170321 Sökning i en digital vardag – Föreläsning om sökning

 från olika perspektiv, Lunds stb (SFIS Syd, SvB) 

170330 Temakväll: Underrättelseanalys, Statsvetenskapliga  

 inst., LU

170419 Seminarium om mobbning och kränkande   

 särbehandling på jobbet, S-fak

170427  Kunskap i en digital värld: resultatdialog och debatt, 

 LU

170430 En eftermiddag om tillit, trovärdighet och relevans 

 på webben, LU

170510-11 Nordplus Utveckla digitala lärobjekt Workshop 3, 

 Bergen

170615 Utvecklingskonferens e-lärande S-fak (presentation 

 + deltagande)

170616 FLIP’D Temadag – Evaluering af undervisning, DFFU, 

 Köpenhamn

170824-25 Nordplus Utveckla digitala lärobjekt Workshop 4, 

 Århus

171005 Universitetsanställldas upphovsrätt, SULF & SACO, 

 Lund

171109-10 Nordplus Implementering och evaluering 

 Workshop 1, Lund

171123 LU:s högskolepedagogiska utvecklingskonferens  

 (presentation och deltagande)

171128  Videor, quizar, LibGuides - en halvdag om digitala 

 lärobjekt på bibliotek (presentation och deltagande 

 (SvB & SFIS Syd )

MARIANNE HANSSON, bibliotekarie, 80%

Medlem i Team Media. Ansvar för bibliotekets samlingar : förvärv 

(främst inom socialt arbete, kulturgeografi & humanekologi 

samt forskningsmetodik), katalogisering, klassificering 

(konvertering från det svenska klassifikationssystemet SAB 

till det internationella klassifikationssystemet DDK) m.m. 

Referensarbete och låneservice.

Ansvar för metodguiden (Research Methods & Encyclopedias 

in Social Sciences) och för bibliotekets fjärrlåneservice. 

Kontaktbibliotekarie för distansstudenter

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, deltagit i:

171116 Libris användardag, Stockholm

LINNÉA JESCHKE, bibliotekarie, 90%

Teamkoordinator för Team Media. Ansvarar för kurslittera-

turen, förvärvar litteratur inom psykologi, pedagogik och 

socialantropologi och arbetar med bibliotekets samlingar. 

Har under 2017 fokuserat på konverteringen av monografi-

samlingen från det svenska klassifikationssystemet SAB till det 

internationella klassifikationssystemet DDK.

Arbetar även med katalogisering av e-böcker för bättre 

sökbarhet i systemen. Har deltagit i Arbetsgruppen för 

berikning av e-böcker inom LUB, som lämnade in sin rapport 

rapport våren 2017.

Har under 2017 deltagit i flera LUB-seminarier, bland 

annat om de nya katalogiseringsregler (RDA) och det nya 

katalogiseringsgränssnitt (XL) som ska införas nationellt 2018. 

Har också deltagit i en heldagskurs i Excel.

GABRIELLA JOHANSSON, bibliotekarie, 100%

Ingår i Team Användarservice & kommunikation. 

Kontaktbibliotekarie för studenter med lässvårigheter. 

Funktionsansvarig kundtjänst, låneservice och IT-samordning, 

webbredaktör, katalogadministratör Lucat

Uppdrag:

Ersättare för skyddsombud på Samhällsvetenskapliga 

fakultetens bibliotek

Suppleant i HMS-kommittén för OFR/S

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, deltagit i

170419 Kränkande särbehandling och mobbning på jobbet, 

 S-fak.

171024 Design thinking och UX (SBF+SFIS), Malmö

171116-17 SDK-konferens, Talboken i framtiden, Sthlm

KARIN JÖNSSON, fakultetsbibliotekarie, 
verksamhetsansvarig, 100%

Representant i prefektrådet, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Representant i utbildningsrådet, Samhällsvetenskapliga fa-

kulteten

Representant i LUB:s ledningsgrupp

Medlem i projektgruppen för ”Samhällsvetenskapligt 

centrum”

Koordinator LUB i NordPlus-projektet

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, deltagit i:

170208 Framtidens kompetenser på bibliotek, temadag, 

 Svensk Biblioteksförening

170514 Inspirationskonferens e-lärande, Samhällsvetenskap-

 liga fakulteten

170615 Kvalitetssikring af undervisning – fra mavefornim 

 melse og smil til bedre udbytte og udvikling,

 temadag, Danske Fag-, Forsknings- og Uddanelses 

 biblioteker, Köpenhamn

171018 Seminarium Konflikthantering med Thomas Jordan

171207-08 Nätverksträff Expertnätverket för bibliotekens   

 lärandemiljö, Linnéuniversitetet, Växjö

LINDA LEVEAU, bibliotekarie, 90 %

Medlem i team Media och team Stöd till utbildningen. 

Kontaktbibliotekarie för Genusvetenskap och Rättssociologi 

med ansvar för undervisning i informationskompetens från 

grund- till masternivå, referensarbete samt för ämnesguider i 

genusvetenskap och rättssociologi.

Förvärvsansvar för litteratur inom sociologi, statsvetenskap, 

genusvetenskap samt rättssociologi, arbetar med 

katalogisering och planering av bibliotekets samlingar. 

Inköp av filmer till undervisning, ansvarig för portalen 

Filmbiblioteket. Förvärv för ARBline-projektet. 

Har under året arbetat med depåläggning av bibliotekets 

tidskrifter och deltagit i Arbetsgruppen för nytt förvärvsavtal 

för Lunds universitet. 

Ledamot i fakultetens ledningsgrupp för jämställdhets-, 

likabehandlings- och mångfaldsfrågor. 

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, deltagit i: 

171031-180111 Genus och mångfald i undervisningen,   

 högskolepedagogisk kurs

170419 Kränkande särbehandling och mobbning på jobbet, 

 S-fak

171123 LU:s högskolepedagogiska utvecklingskonferens

MARIA LINDENMO, bibliotekarie, 100%
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BIBLIOTEKSVÄRDAR 2017
ANNA BECKER CARLSDOTTER MAJA BÄCKANDER

NATASHA EKSTRÖM ALICE HERRSTRÖM

NAOMI KINDSTRÖM JULIA LORD

FRIDA MANNEKLINT ANAHITA NICOOBAYAN SHIRI

SIGRID NILSSON ARON OTTERSTRÖM

AMANDA SIBE MAJA SVÄRD

FREJA WESSMAN ADAM YNGVE

BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG

ANNA ALWERUD, bibliotekarie, 80%

Samordningsansvar på biblioteksenheten vid Campus 

Helsingborg med bland annat schemaläggning, introduktion 

av nyanställda och LUCAT-ansvarig.

Kontaktbibliotekarie för Socialhögskolan i Helsingborg. 

Undervisning i informationskompetens för socialhögskolan 

och ämneslärarutbildningen. Referens- och låneverksamhet. 

Medlem i Team stöd till utbildningen.

Sammankallande i permanenta LUB-arbetsgruppen för 

kompetensutveckling. Medlem i projektgruppen för ny 

kompetensutvecklingsplan för LUB

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, deltagit i: 

170208 Framtidens kompetenser på bibliotek, anordnad  

 av Svensk biblioteksförening och SFIS

170614 Konferens om e-lärande, Samhällsvetenskapliga   

 fakulteten

170615  FLIP’D Temadag - Evaluering af undervisning,  

 DFFU, Köpenhamn

ULRIKA BJÖRKLUND, bibliotekarie, 80%

Vikarie på Campus Helsingborgs bibliotek. Medlem i Team 

media. Kontaktbibliotekarie för studenter med läsvariation. 

Arbetat med konverteringen av Campus monografisamling 

från SAB (svenskt klassifikationssystem) till DDK (internationellt 

klassifikationssystem). Tidskriftshantering, referensarbete, 

låneservice, inköp av kurslitteratur och katalogisering

ERIC ERIKSSON, biblioteksassistent, 50%

Referens- och låneservice. Registrering och iordning ställande 

av nya böcker, ansvar för bibliotekslokalens praktiska skötsel.

BERIT FUNKE, bibliotekarie, 80%

Medlem i Team användarservice & kommunikation samt i 

Medlem i team media.

Ansvar för förvärv av monografier, katalogisering, 

klassificering, fjärrlån, kravhantering och webbsida. 

Referensarbete och låneservice.

Kontaktbibliotekarie för LTH Ingenjörshögskola samt Tekniskt 

Basår. Undervisning, inköp och ämnesguiderna.

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, deltagit i: 

170407 LibGuide Grunderna + Best Practice, LU

170611 Lär dig mer om UX, Lunds universitet

Teamkoordinator för Team stöd till utbildningen. Ingår i Team 

media. Tidskriftsansvarig. Kontaktbibliotekarie Socialhögsko-

lan. Undervisning i informationskompetens, referensarbete 

och låneservice. Ansvarig för ämnesguiderna Socialt arbete 

& Social Work. 

Skyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, deltagit i: 

170227 Excelkurs 

170420 Grundläggande brandskyddsarbete

171009 Systematiska litteraturöversikter, SBU

MIKAEL TÖRNER, amanuens, 50%

Projektanställd, inventering och iordningsställande av 

tidskrifter i magasin och kataloger inför depåläggning. 

Referens- och låneservice.

FREDRIK VANEK, bibliotekarie, 100%

Teamkoordinator för Team användarservice & kommunikation. 

Ingår i Team stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie 

för psykologi med ansvar för undervisning av studenter 

från grund- till masternivå i informationskompetens och 

referensarbete samt ansvar för ämnesguiden för psykologi.

Ansvarar även för bibliotekets webbplats och trycksaker 

samt är redaktör för Facebooksidan. Medlem i Permanent 

arbetsgrupp för Kommunikation som ansvarar för 

biblioteksnätverkets webbplats och intranät.

Besökte Maastricht University i Nederländerna under en vecka 

i ett Erasmus-utbyte.

Har under året gjort instruktionsfilmer i informationssökning.

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

170111 Teachmeet: Källkritik i undervisningen,   

 Lärosäten Syd

170119 Så skapar du delbart och engagerande innehåll   

 för sociala medier, LU

170309 Skriva för webben - för bibliotek, Lunds universitet

170427 Sanning och konsekvens? Samtal om fakta i den  

 digitala kulturen, LU

170612-170616 Erasmusutbyte, Maastricht University

171005-180215 Kursdesign med fokus på Blended

 Learning, AHU 

171009 Systematiska översikter, SBU

171123 Utvecklingskonferens – pedagogisk utveckling vid  

 Lunds universitet, LU

171129 Bilden som budskapsbärare på webben, LU

ANN-SOFIE ZETTERGREN, bibliotekarie, 100%

Medlem i team Stöd till utbildningen och team Stöd 

till forskningen. Kontaktbibliotekarie för Sociologi och 

Socialantropologi. Undervisning i informationskompetens, 

referensarbete och ansvarig för ämnesguider i sociologi 

och socialantropologi. Undervisning på doktorandkursen 

”Kickstart to academic life - Information Management 

and Publication Process for Social Scienctists”. Support för 

forskare i frågor som rör LUCRIS, referenshantering, Open 

Access, publicering och forskningsdatahantering. 

Samhällsvetenskapliga fakultetens representant i LÖAG, 

LUCRIS övergripande arbetsgrupp.

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, deltagit i: 

170127 Tips och trix i LUCRIS

170228-170301  Qualitative Coding and Analysis using   

 software Workshop

170614 Konferens om e-lärande S-fak (medverkade som  

 föreläsare)

171205 Informationsmöte för LU: EU-förordning om 

 personuppgiftsbehandling ersätter PUL 2018.   

 Ändrar detta forskningens förutsättningar?
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LINA KÖPSÉN, bibliotekarie, 100 %

Kontaktbibliotekarie för Institutionen för service management 

och tjänstevetenskap samt för studenter med läsvariation. 

Undervisning i informationskompetens, referenshantering 

och akademisk hederlighet på fristående kurser och program 

i Service Management.

Medlem i Team stöd till utbildningen. Medlem i Campus 

studiestödsnätvek samt i LUBs medarbetarnätverk för 

tillgänglighet. Ansvarar för förvärv och katalogisering av 

kurslitteratur.

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, deltagit i:

170314 Grundkurs i katalogisering

171116-17 SDK-konferens, Talboken i framtiden, Sthlm

SARA RONDAHL, bibliotekarie, 65%

Medlem i team Stöd till utbildningen och team Stöd 

till forskningen. Kontaktbibliotekarie för Institutionen 

för Strategisk Kommunikation (ISK) och Institutionen 

för Service Management och Tjänstevetenskaper (ISM). 

Undervisning i informationskompetens, referenshantering 

och ansvarig för ämnesguider för institutionerna ovan. 

Undervisning på doktorandkursen ”Kickstart to academic 

life - Information Management and Publication Process 

for Social Scienctists”. Support för forskare i frågor som 

rör LUCRIS, referenshantering, Open Access, publicering 

och forskningsdatahantering och ansvar för att samordna 

Campus Helsingborgs biblioteks forskarstöd för alla 

fakulteter på CH. Ämnesövergripande undervisning i 

referenshanteringsverktyget RefWorks för studenter på CH.

2017 påbörjades ett pilotprojekt som ”embedded librarian” 

på ISM där jag har varit placerad på avdelningen några 

timmar/vecka.

Arbetsgrupper:

LUB:s strategigrupp för forskarstöd och forskningsprocesser 

(FoF)

Har under året hållit i två uppdragsutbildningar:

170608 En heldag om hantverket att göra

 Systematiska litteraturöversikter för    

 ämnesbibliotekarier vid Linnéuniversitetet i Växjö.

171109 En halvdag om att söka vetenskaplig information 

 i arbetslivet för nätverket FoU-handläggare inom 

 Kommunförbundet Skåne (tillsammans med Britta  

 Smångs, Geobiblioteket).

Har under 2017, utöver LUB-seminarier, deltagit i: 

170602  Excel-kurs, fördjupning

170614-15 Nationell nätverksträff forskarservice anordnad  

 av Malmö Högskola & LU

171013  Seminarium LU med Michael Hall: Research in a  

 Post-Truth World

171128  Studiedag med SvB & SFIS Syd - Videor, quizar,   

 LibGuides - en halvdag om digitala lärobjekt på  

 bibliotek på Malmö Högskola (medverkade som  

 föreläsare)

Har under året dels varit tjänstledig för att arbeta med eget 

yogaföretag, dels varit föräldraledig på deltid och arbetat 

65%.

BIBLIOTEKSVÄRDAR 2017
AYCHA ABOU TALEB HAGAR ABOU TALEB

ERIC AHL  EMMA BOVIN

JULIA BÄCKSTRÖM  KLARA NILSSON

KALA LOUISE SABADO VÏÑAS  JOSEFINE SVENSSON

FANNY TAPPER



20 LUNDS UNIVERSITET | SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK

& BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG | ÅRSREDOVISNING 2017

BIBLIOTEKET VID CAMPUS 
HELSINGBORG

Universitetsplatsen 2
Box 882, 251 08 Helsingborg
Tel 046-222 09 90
www.ch.lu.se/bibliotek
bibliotek@ch.lu.se

Lunds universitet | Foto och layout: Fredrik Vanek, foto (s. 6): M
ikael Törner, om

slagsbild: D
im

itri Vanek

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA 
FAKULTETENS BIBLIOTEK

Allhelgona kyrkog 14, Hus: J
Box 42, 221 00 Lund

Tel 046-222 09 90
www.sambib.lu.se
info@sambib.lu.se

facebook.com/sambib.lu

www.ch.lu.se/bibliotek
mailto:bibliotek@ch.lu.se
www.Sambib.lu.se
mailto:info%40sambib.lu.se?subject=

	Verksamhetsåret 2014
	Team Användarservice och kommunikation 
	Team Media
	Team stöd till utbildningen

	Bibliotekens verksamhet i siffror 2014
	Styrelse & personal


