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Verksamhetsåret 2018
Ett verksamhetsår är till ända och det är åter dags att göra 

bokslut. I likhet med andra (stöd)verksamheter inom univer-

sitetet så är utvecklingstakten på biblioteken i perioder hög 

med frekventa systemskiften och utvecklingsinsatser som 

pågår parallellt med ordinarie verksamhet. Det blir alltmer 

viktigt att skapa rutiner för återhämtning och reflektion i 

verksamheten och arbetsformer som bidrar till hållbarhet i 

ordets vida bemärkelse.

Med detta i åtanke introducerades en modell för systematisk 

verksamhetsutveckling på de båda bibliotekens planeringsda-

gar i augusti. Modellen är utarbetad inom biblioteksnätverket 

och är ett verktyg för planering, effektivisering och priorite-

ring (se illustration nedan). Genom att mer systematiskt in-

tegrera dokumentation och analys i utvecklingsarbetets olika 

faser kan vi få ökad medvetenhet om våra arbetsprocesser, 

använda våra resurser mer effektivt och bli bättre på att följa 

upp resultaten av våra insatser. Ett av teamen använder redan 

UX-metoder (user experience) för att få återkoppling på den 

fysiska och digitala studiemiljön vilket ger snabb information 

om användarnas upplevelse av våra miljöer. Vi kommer fort-

sätta tillämpa modellen i vårt förändringsarbete och på sikt 

följa upp hur det påverkar våra arbetsprocesser.  

Under året beslutade fakulteten om två nya funktioner inom 

IT-pedagogik och IT-teknik med placering i bibliotekets loka-

ler för att stärka samarbetsytorna inom utbildningarna. På 

biblioteket finns kompetens och intresse för att arbeta med 

digital teknik i ett pedagogiskt syfte och det finns goda för-

utsättningar för samarbeten i samband med införandet av 

lärplattformen Canvas. Fler exempel på givande samarbeten 

inom utbildning och forskning finns i teamens redovisningar. 

I januari välkomnade vi nya studenter och forskare från 

Centrum för mellanösternstudier till biblioteket och strax före 

jul levererades ett 40-tal flyttlådor från Geobiblioteket med 

böcker som tillhör LUCSUS. Båda enheterna har tilldelats var-

sin ämnesbibliotekarie och vi ser fram emot nya samarbeten 

med båda institutionerna.

Strax före jul flyttade personalen på vår biblioteksenhet i 

Helsingborg till nya kontor och sundsutsikt byttes mot järn-

vägsspår. Vi är glada för att större delen av den lilla perso-

nalstyrkan nu sitter samlad på en våning. Utöver detta har 

biblioteksrummet expanderat med utökad yta för fler tysta 

läsplatser som ska inredas. Majoriteten av studieplatserna på 

Campus Helsingborg finns i öppna miljöer med mycket liv och 

rörelse runt omkring vilket inte fungerar för alla studenter 

eller i alla perioder av studierna. Därför är det utökade tysta 

läsrummet ett viktigt tillskott och en unik lärandemiljö för 

enskilda studier på campus. 

En fråga som väckt mycket uppmärksamhet under året, 

inte bara på biblioteken, är det för Sveriges del avslutade 

Elsevier-avtalet som innebär att inga lärosäten får tillgång 

till förlagets publikationer efter juni 2018. Många forskare 

stöder initiativet men det finns också viss oro för att svensk 

forskning ska hamna på efterkälken i ett internationellt per-

spektiv. Förhandlingarnas sammanbrott är kopplade till de 

pågående diskussionerna om ”open science”. Som svar på 

forskningsfinansiärernas krav på öppen tillgång till offentligt 

finansierad forskning erbjuder alltfler förlag offset-avtal, en 

hybrid prismodell som innebär att lärosätena betalar både 

för läsrättigheter och publiceringsavgifter (APC:er) i en och 

samma faktura. Diskussionen om öppen tillgång är komplex 

och när och hur dessa hybridmodeller på sikt ska främja ren 

open access återstår att se. I nuläget är det en mycket dyr 

lösning för lärosätena och möjligen kan det avbrutna Elsevier-

avtalet bana väg för mer hållbara kostnadsmodeller.  

Med dessa nerslag i det gångna verksamhetsåret säger jag 

tack för fina arbetsinsatser under 2018.

KARIN JÖNSSON, verksamhetsansvarig
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FORSKARSTÖD
De två mål som Team stöd till forskningen framför allt har 

arbetat med under 2018 är att erbjuda utbildningstillfällen 

i forskningsdatahantering för fakultetens institutioner samt 

att delta i projekt kring GDPR (Allmänna dataskyddsförord-

ningen).

 

Under 2018 fortsatte vi arbeta med stödet för forskningsdata-

hantering. Å ena sidan handlade det om omvärldsbevakning: 

vad händer nationellt och vid Lunds universitet och hur kan 

vi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten förhålla oss till detta? 

Å andra sidan handlade det om att informera, diskutera och 

exemplifiera arbetet med hantering av forskningsdata gent-

emot fakultetens institutioner.  

Vi erbjuder stöd för forskningsdatahantering både i grupp och 

individuellt. I augusti deltog vi på en av institutionernas inter-

nat. Där höll vi tillsammans med Mats Johansson (ansvarig för 

universitets webbplats om forskningsetik) i en dag som hand-

lade om forskningsdatahantering och datahanteringsplaner 

samt om GDPR och forskningsetik. Under året uppdaterade 

vi också webbguiden om forskningsdatahantering.

Teamet var delaktiga i informationsinsatser i samband med 

övergången till Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi 

deltog bland annat i intervjuer med forskare och adminis-

tratörer på Samhällsvetenskapliga fakulteten gällande deras 

hantering av personuppgifter i sitt arbete. Detta låg sedan till 

grund för dataskyddsombudets fortsatta arbete. En annan 

viktig del var att informera forskare och doktorander om den 

nya förordningen  genom att ordna paneldiskussioner och 

informationsträffar. Dessa tillfällen anordnades tillsammans 

med bibliotekarier från HT-biblioteken, universitetets projekt-

grupp för GDPR samt universitetets jurist.  

Vårt arbete med den nya dataskyddsförordningen visar på 

vikten av att ha samarbeten med andra aktörer vid Lunds 

universitet. Biblioteken får ofta frågor från forskare och 

doktorander som rör många olika aspekter av forskning, och 

teamet som arbetar med forskarstöd kan då fungera som nav 

för att hjälpa forskarna i detta. 

På Campus Helsingborg har en av teamets medlemmar 

regelbundet deltagit i personalmöten och haft en 

kontorsplats på institutionen för Service Management och 

Tjänstevetenskaper under 2018, en efterfrågad fortsättning 

på det försöksprojekt som inleddes höstterminen 2017 som 

kallas ”embedded librarian” för att underlätta samarbetet 

mellan institutionen och biblioteket. Detta ligger i linje med 

resultatet av en LUB-studie som gjordes 2013 kring vad som 

är framgångsfaktorer för ett bra forskarstöd – bland annat 

tillgänglighet, närhet och synlighet – och därför har vi fortsatt 

avsätta tid för det.1 Det har, som förväntat, genererat fler 

spontana supportfrågor och diskussioner med forskare och 

lärare. Vi upplever också en ökad medvetenhet och efterfrågan 

på bibliotekets tjänster, till exempel flera informationstillfällen 

och workshops om LUCRIS, LUSEC och OA-relaterade frågor.

Under 2018 påbörjades ett projekt för att använda LUCRIS 

för att synliggöra fler typer av forskningsoutput, till exempel 

samverkan och forskningsnätverk. Vi kommer att fortsätta 

arbeta med detta under 2019. Projektet integreras i det 

löpande arbetet framöver.

Team stöd till forskningen bestod under 2018 av Maja Carlson, 

Sara Rondahl och Ann-Sofie Zettergren.

1 Voog, H., Arnebrant, K., Bank, M., Eltén, A., Johnsson, M., 

Kjellberg, S., ... Zettergren, A-S. (2013). Tillgänglighet, närhet 

och synlighet – gemensamma utmaningar för LUB-nätverket 

för att möta forskares behov av stöd vid Lunds universitet. 

Lunds universitets bibliotek
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MEDIA
SVENSKA E-BÖCKER PÅ FORSKNINGSBIBLIOTEK
E-böcker efterfrågas allt mer av våra användare, inte minst 

som komplement till den tryckta kurslitteraturen. Ett välkänt 

och stort problem är att inga svenska högskolebibliotek har 

avtal som gör att vi med rimliga villkor kan köpa e-böcker 

utgivna av svenska bokförlag.

I en rapport från Uppsala universitets UB konstaterades att 

UH-bibliotek och svenska förlag står långt ifrån varandra när 

det gäller diskussioner kring att erbjuda svenska e-böcker på 

akademiska bibliotek.1 Det saknas en försäljningsmodell och 

tekniska plattformar som passar alla parter. Naturliga forum 

för utbyte saknas också och som en följd är kompetensnivån 

låg hos både förlag och bibliotek om varandras respektive 

verksamheter, behov och önskemål.

Sambib initierade på grund av detta under 2017 ett samarbete 

med lundaförlaget Arkiv, vars utgivning är mycket central 

för våra ämnen.2 Många av Arkivs författare är forskare 

inom samhällsvetenskap, ofta dessutom i Lund. Efter 

erfarenhetsutbyte och diskussioner med biblioteket tecknade 

Arkiv förlag i december 2017 avtal med de internationella 

e-boksleverantörerna Ebsco och Proquest, vilket innebär att 

de e-bokstitlar Arkiv erbjuder för försäljning kan köpas in av 

Sambib och vilka andra bibliotek som helst i världen. Vi hoppas 

att fler svenska förlag inom kort följer i deras fotspår.

VARIERAT E-BOKSFÖRVÄRV
När det gäller den engelskspråkiga utgivningen av e-böcker 

har vi upparbetade avtal med förlag och anpassade 

försäljningsmodeller som kan tillmötesgå bibliotekens behov 

i de flesta fall. Här är det dock vanligt att förlagen inte säljer 

titlar tänkta som kursböcker med bra villkor, det vill säga flera 

1 Byström, Karin (2015). Hur kan bibliotek och förlag gemensamt 
möta utmaningar kring svenska e-böcker? InfoTrend, 68 (2), s. 
4-13.
2 Svenska e-böcker nu tillgängliga på Lunds universitet: https://
www.sambib.lu.se/sites/sambib.lu.se/files/svenska_e-bocker.
pdf 

samtidiga användare, för att inte förlora inkomster 

på den tryckta försäljningen.

Universitetsbiblioteket har de senaste åren kunnat förhandla 

fram allt fler fördelaktiga avtal där vi kan köpa in e-böcker 

direkt från förlagen och inte behöver använda oss av 

e-boksplattformar som lägger begränsningar på hur filerna 

kan användas. Ju färre hinder användaren upplever, desto mer 

användbar blir e-boken.

Under 2018 har vi bland annat arbetat med förvärsvmetoden 

Evidence Based Selection (EBS) tillsammans med förlagen 

Springer och Taylor & Francis. Efter att biblioteket garanterat 

en summa vi är villiga att spendera på förlagets e-böcker läggs 

en stor mängd titlar in i våra kataloger under ett år. Samtliga 

dessa är tillgängliga för våra låntagare, att användas fritt. När 

året går mot sitt slut får vi statistik över vilka titlar som använts 

mest, och kan göra ett urval baserat på den. På så sätt kan vi 

göra en stor mängd e-böcker tillgängliga, men enbart köpa in 

det vi vet att det finns intresse för. Den mest populära titeln 

som ingick i dessa två EBSer laddades ner på kapitelnivå hela 

606 gånger under 2018.3

I Team media ingick under 2018: Berit Funke, Ellen Fall, Linnéa 

Jeschke, Marianne Hansson, Lina Köpsén, Linda Leveau, Maria 

Lindemo & Mikael Törner

3 Mayer, Margit., Thörn, Catharina & Thörn, Håkan. (red.) (2016). 
Urban Uprisings Challenging Neoliberal Urbanism in Europe. 
London: Palgrave Macmillan UK

https://www.sambib.lu.se/sites/sambib.lu.se/files/svenska_e-bocker.pdf
https://www.sambib.lu.se/sites/sambib.lu.se/files/svenska_e-bocker.pdf
https://www.sambib.lu.se/sites/sambib.lu.se/files/svenska_e-bocker.pdf
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STÖD TILL UTBILDNINGEN
INFORMATIONSKOMPETENS SOM GENERELL 
FÄRDIGHET
Höstterminen 2018 genomfördes för första gången 

kursmomentet Generic skills and pedagogical qualification 

för samhällsvetenskapliga fakultetens deltagare i kursen 

Course design in higher education/Kursansvar i högre 

utbildning. Innehållet i kursinslaget fokuserar på studenters 

informationskompetens som generell kompetens samt 

pedagogisk meritering för lärare.1

Kursdeltagarna träffar bibliotekarie och två lektorer. 

Forskning visar att medveten användning av information 

i undervisningspraktiken främjar studenternas lärande 

av ämnesdisciplinen. Med hjälp av praktiska exempel 

får kursdeltagande lärare tillfälle att reflektera över och 

diskutera den egna undervisningen i förhållande till 

informationshantering.2

BLENDED LEARNING 
Under vårterminen 2018 arbetade biblioteket tillsammans 

med Institutionen för psykologi för att tillsammans revidera 

upplägget i en praktikkurs på Beteendevetenskapliga 

programmet. Kursen hade redan fått gott omdöme i 

utvärderingarna, men det fanns utrymme för ytterligare 

förbättringar. Det nya kursinnehållet skulle förhoppningsvis 

stimulera studenterna till mer kamratlig feedback och ge 

en bättre översyn av vad en beteendevetare kan tänkas 

arbeta med ute i fält. Eftersom studenterna befinner sig ute 

på arbetsplatser under hela kursen och ibland kan känna 

sig ensamma i sitt skrå önskade vi även stärka känslan av 

sammanhang.

1 Till detta tillfälle läser kursdeltagarna bland annat:
Dawes, L. (2017). Faculty perceptions of teaching information 
literacy to first-year students: A phenomenographic study. Journal 
of Librarianship and Information Science. https://journals.sage-
pub.com/doi/pdf/10.1177/0961000617726129 
2 Anving, Terese, Badersten, Björn, Grandsjö, Linda, Gustavsson, 
Jakob, Hedlund, Maria, Jönsson, Karin & Zettergren, Ann-Sofie 
(2012). Informationskompetens – generella färdigheter för fördju-
pat lärande. Proceedings, Lunds universitets utvecklingskonferens 
11. s. 107-116.

Därför inkorporerade vi uppgifter som involverade att 

studenterna fick redovisa i film och andra valfria medier som 

de sedan skulle ge varandra återkoppling på. Här kunde 

biblioteket bistå med kompetens inom digitala verktyg. Redan 

under höstterminen sjösattes kursen med det nya upplägget 

och de nya formerna av redovisningar lades upp av studenterna 

i kursplattformen. Avslutande presentationer hölls i slutet av 

höstterminen då vi även samlade in utvärderingar av det nya 

upplägget. Vi kommer således under 2019 att ägna oss åt att 

analysera om förändringarna haft önskad effekt eller om det 

krävs att vi gör fler justeringar.

THESIS PREPARATION TRACK
Thesis preparation track är ett initiativ på Graduate school, 

som koordineras av en bibliotekarie tillsammans med en lärare 

på Statsvetenskapliga institutionen. Initiativet som började 

planeras under 2017 men gick igång inför höstterminen 

2018 är ett sammanhängande ”spår” under utbildningen som 

beskriver, överblickar och informerar om de olika aktiviteter 

som erbjuds Graduate schools studenter av olika aktörer vid 

Lunds universitet (exempelvis Sambib och Studieverkstaden 

men även andra) med syfte att vara förberedande inför 

mastersuppsatsen.

Eftersom studenterna har väldigt olika bakgrund och 

förkunskaper, är förhoppningen att Thesis preparation track 

ska bidra till att alla studenter på Graduate school får rätt 

förberedelser i rätt tid, för att kunna komma igång med att 

skriva uppsats på avancerad nivå. Med Thesis preparation 

track vill man visa på hur de olika aktiviteterna hänger ihop, 

vilka färdigheter studenterna ska få med sig från dem och hur 

de leder fram till uppsatsterminen.

I Team stöd till utbildningen ingick under 2018: Maja Carlson, 

Ellen Fall, Linda Grandsjö, Lina Köpsén, Linda Leveau, Maria 

Lindenmo, Sara Rondahl, Anna Pettersson, Nina Smiseth, 

Mikael Törner, Fredrik Vanek och Ann-Sofie Zettergren.

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0961000617726129
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0961000617726129
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FYSISKA OCH DIGITALA LÄRMILJÖER
Biblioteket arbetar kontinuerligt med utveckling och 

förbättring av våra fysiska och digitala miljöer. Det innefattar 

bland annat funktioner såsom bibliotekens låneverksamhet 

och öppethållande, information till våra användare i form av 

webb och skyltning samt stöd till studenter med lässvårigheter, 

för att ge några exempel. Under 2018 har detta arbete i stor 

grad präglats av yttre faktorer. En ny dataskyddsförordning, 

även känd som GDPR, påverkade i princip allt vårt bildmaterial 

på webben och i tryck. Ett par månader senare följde ett 

annat skifte då Lunds universitet bytte bibliotekssystem. Båda 

skiftena innebar en säkrare digital tillvaro för alla berörda, men 

de krävde också att vi justerade allt vårt informationsmaterial 

och även de flesta arbetsrutiner. 

Vi tog tillfället i akt att i samband med förändringarna göra 

en översyn av vårt webbinnehåll och genomföra flera mindre 

justeringar som legat på vår lista för åtgärder. Förutom att 

vi säkerställde att våra texter var tillgängliga, inkluderande 

och begripliga för alla ville vi även se till att olika typer av 

studenter finns representerade i vårt bildmaterial. Mot slutet 

av året arbetade vi således tillsammans med en fotograf som 

kom till Sambib och tog nya genrebilder i våra studiemiljöer. 

De nya bilderna pryder våra webbsidor idag och de kommer få 

en ännu mer framträdande roll i samband med de kommande 

universitetsgemensamma webbmallarna där fokus ligger på 

just bildspråket.

Parallellt med webbarbetet såg vi över hur skyltningen inne i 

våra lokaler fungerade. Vi arbetade för att formspråket inne 

på Sambib i Lund och biblioteket Helsingborg skulle likna 

varandra. Men vi tog även stöd av våra användare för att se 

till att skyltarna och översiktskartorna var begripliga och gick 

att ta till sig i de fall då läs- och skrivsvårigheter kunde påverka 

läsbarheten. Antalet studenter med läs- och skrivsvårigheter 

har ökat de senaste åren. Stödet vi ger dessa användare är 

viktigt och ger oss dessutom återkoppling på våra tjänster. 

Vi försöker tillämpa det som kallas universell design: Kan en 

student med synsvårigheter se våra skyltar så är det desto 

tydligare för övriga användare. Precis som dörröppnare i 

grunden är till för personer som har svårt att öppna dörren 

själv – kommer dörröppnaren alla till godo.

När det kom till studiemiljöerna inledde vi på biblioteket vid 

Campus Helsingborg ett projekt med att först genomföra 

användarundersökningar för att fånga upp vad det var 

våra besökare ansåg sig vara i behov av. I samarbete 

med en inredningsarkitekt och med resultatet från 

användarundersökningen som grund, upprättades en plan 

på en utökad och renoverad, tyst läsesal. Denna ska inredas 

under våren 2019.

Slutligen något om hur nämnda yttre faktorer påverkat vårt 

arbete med användarservicen. Då den nya bibliotekskatalogen 

LUBcat lanserades under sommaren behövde vi kunna 

vidarebefordra nyheter som rörde systemet till såväl våra 

biblioteksvärdar som inom personalgruppen på ett effektivt 

sätt. Därför tog vi fram en webbaserad kanal för att på ett 

smidigt sätt kunna hålla den interna kommunikationen aktuell 

och lättnavigerad. Att arbeta med digitala anslagstavlor och 

guider istället för med pärmar och post it-lappar visade sig 

bli en enkel övergång som underlättat kommunikationen i 

det dagliga arbetet.

I Team användarservice & kommunikation ingick under 2018: 

Eric Eriksson, Berit Funke, Linda Grandsjö, Gabriella Johans-

son, Anna Pettersson, Mikael Törner och Fredrik Vanek.
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JÄMSTÄLLDHETSBOKSLUT 2018
Under året har vi arbetat med följande förebyggande aktivite-

ter för jämställdhet, mångfald och likabehandling.

TEFLONTESTET
”För att kunna bedriva ett arbete för jämställdhet som ger 

reell förändring behöver den som ska förändra verksamheten 

granska sig själv. Beroende på bakgrund, erfarenheter och hur 

var och en kategoriseras av samhället har vi olika kunskaper 

och blinda fläckar. När vi granskar oss själva kan vi få syn 

på vår position, våra privilegier och också vad vi behöver för 

kunskaper för att kunna ge ett likvärdigt bemötande.”1

”Teflontestet” gjordes som en reflektionsövning i mindre 

grupper där vi utgick från oss själva för att skapa normmed-

vetenhet. Inledningsvis besvarade var och en av medarbetarna 

ett frågeformulär som utgår ifrån diskrimineringsgrunderna. 

Därefter följde en reflektionsövning i grupp med utgångs-

punkt i följande tre frågeställningar:

• Hur kan svaren se ut i olika sammanhang? (Olika perioder 

i livet eller sammanhang som privat bland vänner eller 

på arbetsplats).

• Hur kan jag använda dessa kunskaper/insikter om normer 

och privilegier konstruktivt?

• Hur kan vi förhålla oss till dessa resultat i arbetsgruppen 

på ett konstruktivt sätt?2

Testet syftar till att synliggöra ens egen position i förhållande 

till olika normer, att lyfta fram områden där en individ utsätts 

för särskiljande behandling – av både privilegierande och dis-

kriminerande karaktär. Tanken är att kunna förhålla sig till 

normer och de egna positionerna på ett medvetet sätt så att 

en exempelvis ser vad en behöver lära sig mer om eller så att 

en inte råkar diskriminera.

Även om vi utåt sett kan tyckas vara en rätt så homogen 

grupp säger det inget om våra upplevda erfarenheter av frik-

tion eller obehag. Det finns såklart många olika sammanhang 

att utgå från och anledningar till att en upplever friktion. 

Teflontestet vill ringa in just ”levd kunskap”. 

Tanken är att det går att göra sig en bild av gruppens po-

sitioner i förhållande till normer, vilket sedan kan vara ett 

verktyg i att arbeta strategiskt för att exempelvis skapa en 

heterogen kompetens och se på vilka områden där vi riskerar 

att bidra till en förstärkning av normen. I de fall det finns en 

egenupplevd friktion finns det även större kompetens och 

fingertoppskänsla kring vad som är ok att säga eller göra inom 

området. Saknas friktion så saknas ofta även kompetens att 

avgöra detta är tanken. Då måste den kompetensen hittas på 

annat sätt för att inte omedvetet diskriminera. 

Resultat: Vi använde Mentimeter för att visualisera en ge-

1 Citat från Dahlén, Sandra (2012). Gör!: samlade metoder för 
jämställdhetsintegrering från ESF Jämt. Örebro: Länsstyrelsen i 
Örebro län.
2 Testet och frågorna är hämtade från http://www.jamstall.nu/
verktygslada/teflontestet/.

mensam bild av oss som grupp. Vi är mer heterogena och 

olika i våra erfarenheter än vad som är synligt utåt. Det är en 

viktig insikt och förståelse att ha med i vårt dagliga arbete 

kollegor emellan. Det framkom av testet att vi upplever frik-

tion gällande vår yrkesroll och kön i förhållande till normer i 

samhället.

Utöver Teflontestet deltog större delen av personalen i ett 

fortbildningstillfälle med Edna Eriksson: ”Likabehandling, 

demokrati och de mänskliga rättigheterna.” 

ANVÄNDARMILJÖN I ETT 
TILLGÄNGLIGHETSPERSPEKTIV
Med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna arbetade vi 

med att säkerställa att bibliotekets texter och bilder är till-

gängliga, inkluderande och begripliga för alla. Vi använde 

oss av en LUB-gemensam användarstudie där olika använ-

darkategorier belyste bibliotekens webbplatser ur olika jäm-

ställdhetsperspektiv. Olika studentkategorier finns numera 

representerade i bildmaterialet. En fotograf anlitades för att 

ta nya genrebilder i studiemiljöerna.  

http://www.jamstall.nu/verktygslada/teflontestet/
http://www.jamstall.nu/verktygslada/teflontestet/
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Bibliotekens verksamhet i siffror 2018
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) 2018 2017 2016

SAMBIB 153 517 Besöksräknaren ur funktion 132 806

CH 87 500 87 451 85 499

LOKALA LÅN 2018 2017 2016

SAMBIB 83 078 74 130 73 923

CH 37 904 36 602 37 638

FJÄRRLÅN IN 2018 2017 2016

SAMBIB 752 893 967

CH 100 83 111

FJÄRRLÅN UT 2018 2017 2016

SAMBIB 789 1 155 1 003

CH 128 187 234

UNDERVISNING* 2018 2017 2016

ANTAL TIMMAR (SAMBIB) 552 533 549

ANTAL DELTAGARE (SAMBIB) 3 810 3 968 3 994

ANTAL TIMMAR (CH) 192 147 205

ANTAL DELTAGARE (CH) 2 712 2 548 2 717

ÄMNESGUIDER ANTAL 
SIDVISNINGAR

2018 2017 2016

SAMBIB

CH

52 999

7 338

54 840

6 887

64 032

7 356

* Specificeras på nästa sida
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ANTAL UNDERVISNINGSTIMMAR PER INSTITUTION 2018

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK

CENTRUM FÖR MELLANÖSTERNSTUDIER 4

GENUSVETENSKAP 12

GRADUATE SCHOOL 19

HUMANEKOLOGI 18

KULTURGEOGRAFI 29

PEDAGOGIK 24

PSYKOLOGI 60

RÄTTSSOCIOLOGI 29

SOCIALANTROPOLOGI 10

SOCIALT ARBETE 42

SOCIOLOGI 36

STATSVETENSKAP & FREDS- OCH KONFLIKTVETENSKAP 104

BOKA BIBLIOTEKARIE

PEDAGOGISKT STÖD

FORSKARSTÖD

INDIVIDUELLT FORSKARSTÖD

UPPDRAGSUTBILDNING

54

37

31

34

2

ÖVRIGT 11

TOTALT ANTAL TIMMAR 552

TOTALT ANTAL DELTAGARE 3 810

BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

STRATEGISK KOMMUNIKATION 37

SERVICE MANAGEMENT 22

SOCIALT ARBETE 29

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

DATAVETENSKAP 16

BYGGPROGRAMMET

LTH-PROGRAM

TEKNISKT BASÅR

10

6

1

HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA

MODEVETENSKAP 1

ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN 2

BOKA BIBLIOTEKARIE

PEDAGOGISKT STÖD

FORSKARSTÖD

13

26

11

INDIVIDUELLT FORSKARSTÖD 11

ÖVRIGT 7

TOTALT ANTAL TIMMAR 192

TOTALT ANTAL DELTAGARE 2 712
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Styrelse & personal
STYRELSEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK
2018-01-01

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

Samhällsvetenskapliga fakulteten

LENA ESKILSSON, ordförande   2018-01-01 - 

Centrum för mellanösternstudier

DALIA ABDELHADY, ordinarie   2018-01-01 - 2020-12-31

RONNY BERNDTSSON, suppleant   2018-01-01 - 2020-12-31

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   2018-01-01 - 2020-12-31

ÅSE INNES-KER, suppleant    2018-01-01 - 2020-12-31

Institutionen för strategisk kommunikation

JAMES PAMMENT, ordinarie    2018-01-01 - 2020-12-31

JÖRGEN EKSELL, suppleant    2018-01-01 - 2020-12-31

Institutionen för service management och tjänstevetenskap

ANETTE SVINGSTEDT, ordinarie   2018-01-01 - 2020-12-31

CARINA SJÖHOLM, suppleant   2018-01-01 - 2020-12-31

Socialhögskolan

STAFFAN BLOMBERG, ordinarie    2018-01-01 - 2020-12-31

MARCUS KNUTAGÅRD, suppleant   2018-01-01 - 2020-12-31

Sociologiska institutionen

ÅSA LUNDQUIST, ordinarie     2018-01-01 - 2020-12-31

JAN-OLOF NILSSON, suppleant   2018-01-01 - 2020-12-31

Rättssociologiska enheten

MATTHIAS BAIER, ordinarie    2018-01-01 - 2020-12-31

Vakant, suppleant     2018-01-01 - 2020-12-31

Statsvetenskapliga institutionen

BJÖRN BADERSTEN, ordinarie   2018-01-01 - 2020-12-31

LISA STRÖMBOM, suppleant    2018-01-01 - 2020-12-31

Studeranderepresentanter

DEVRIM UMUT ASLAN, Doktorandkåren  2018-01-01 - 2018-12-31

Vakant, Samhällsvetarkåren    2017-10-17 - 2018-06-30

Adjungerad

Bibliotekschef



PERSONAL 2018
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 mastersprogrammen på Graduate school samt koordinator 

för Thesis Preparation Track, undervisning i informations- 

och referenshantering. Ämnesövergripande undervisning i 

referenshanteringsverktyget RefWorks för studenter.

Support för forskare i frågor som rör bland annat LUCRIS, 

referenshantering, forskningsdatahantering och open 

access-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 Scientists”.

Har under 2018 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

180504 OJS-kompetensutveckling för LUB (medarrangör)

181109 Nvivo-kurs, BMC

181115 Nätverksträff OJS (Open Journal Systems), Malmö  

 universitet

ELLEN FALL, bibliotekarie, 50-75%

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 i LUBs 

medarbetarnätverk för e-media och LUBsearch referensgrupp. 

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 2018, utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

VT2018 Kursen English: Oral Presentation Skills

181120 Praktisk upphandling

LINDA GRANDSJÖ, bibliotekarie, 100%, tjänstledig HT

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, Facebook, LibApps/LibGuides, back-up för krav, 

stöd till studenter med lässvårigheter och rekrytering av 

biblioteksvärdar. Referens- och låneservice.

Inom LUB medlem i referensgrupp för LUBsearch samt 

referensgrupp för LibGuides. 

Har under våren arbetat inom det projektet Det digitale 

universitetsbibliotek som videnskabende ressource og 

pædagogisk aktør i nordisk universitetsuddannelse (Nordplus). 

Under våren planerat upplägg om generella kompetenser 

för den högskolepedagogiska fortsättningskursen på 

Samhällsvetenskapliga fakulteten.
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Har under 2018 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

180308-180309 Nordplus Digitala lärobjekt Workshop,

 Bergen

180416 Vår roll som undervisare,  Lärosäten Syd, Kristianstad

180517 Zoom, AHU, Lund

180612 SFIS Årskonferens, Informationsspecialistens framtid

 - nya villkor, nya utmaningar, nya grepp!, Lund.

MARIANNE HANSSON, bibliotekarie, 100-70%

Ingår i Team media. Arbetar med bibliotekets samlingar: 

förvärv (främst inom socialt arbete, kulturgeografi & 

humanekologi samt metodlitteratur), katalogisering m.m. 

Referensarbete och låneservice.

Ansvar för metodguiden (Research Methods & Encyclopedias 

in Social Sciences). Ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice. 

Kontaktbibliotekarie för distansstudenter

Har under 2018 deltagit i LUB-seminarier, bl. a. om våra 

nya bibliotekssystem Koha / LUBcat och Nya Libris , och om 

Dataskyddsförordningen (GDPR).

LINNÉA JESCHKE, bibliotekarie, 80%

Teamkoordinator för Team Media. Ansvarar för 

kurslitteraturen, som under 2018 utökades med CMES och 

LUCSUS litteratur. Förvärvar därutöver litteratur inom ämnena 

psykologi, pedagogik och socialantropologi och arbetar med 

bibliotekets samlingar i stort och smått. 

Katalogiserar e-böcker för god sökbarhet i så väl Libris som 

vår lokala bibliotekskatalog. Har under 2018 deltagit i ett 

projekt där vi gjorde de klassiska verken i databasen Social 

Theory sökbara i dessa system.

Har under 2018 deltagit i flertalet LUB-seminarier, bland an-

nat om vårt nya bibliotekssystem Koha / LUBcat, om Libris 

nya katalogiseringsgränssnitt som precis som Koha infördes 

sommaren 2018, och om Dataskyddsförordningen (GDPR).

GABRIELLA JOHANSSON, bibliotekarie, 100%

Ingår i Team Användarservice & kommunikation. 

Kontaktbibliotekarie för studenter med lässvårigheter. 

Funktionsansvarig kundtjänst, låneservice och IT-samordning, 

webbredaktör, katalogadministratör Lucat.

Ersättare för skyddsombud på Samhällsvetenskapliga 

fakultetens bibliotek. Suppleant i HMS-kommittén för OFR/S.

Deltagit i en tillfällig praxisgrupp för lånefrågor inom LUB 

under okt-dec.

Har under 2018, förutom LUB-seminarier om nya biblioteks-

katalogen LUBcat, metoder för användarundersökningar (UX) 

och nya dataskyddsförordningen GDPR, deltagit i:

180413 Studiebesök på Växjö UB

181017 ”Biblioteksrummet i förändring”, Landskrona 

 stadsbibliotek, arr. Svensk biblioteksförening
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KARIN JÖNSSON, fakultetsbibliotekarie, 
verksamhetsansvarig, 100%

Representant i prefektrådet, Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Representant i Utbildningsrådet, Samhällsvetenskapliga 

fakulteten.

Representant i LUBs ledningsgrupp.

Projektmedlem i lokalprojektet ”Samhällsvetenskapligt 

centrum”.

Projektkoordinator för LUB i NordPlus-projektet 2017-2019.

Har under 2018, utöver LUB-seminarier, deltagit i:

180124 Lönesättande samtal - introduktion för chefer, LU

180606-08 Beyond Information Literacy: Navigating an Ever-

 Evolving Library Landscape, konferens, Vejle, DK

181205 Hur skapar vi en feedback-kultur?, workshop, MiL 

 Institute

181215-16 Nordic Open Science Conference, VR, Stockholm

LINDA LEVEAU, bibliotekarie, 100 %

Medlem i team Media och team Stöd till utbildningen. 

Kontaktbibliotekarie för Genusvetenskap, Rättssociologi och 

masterprogrammet i Mellanösternstudier med ansvar för 

undervisning i informationskompetens, referensarbete samt 

för ämnesguider i ämnena.

Förvärvar litteratur inom sociologi, statsvetenskap, 

genusvetenskap, rättssociologi, mellanösternstudier samt 

freds- och konfliktvetenskap. Arbetar med katalogisering 

och planering av bibliotekets samlingar. Köper in filmer till 

undervisning, ansvarig för portalen Filmbiblioteket. Förvärv 

för Arbetsmiljöhögskolan.  

Representant i LUB-nätverkets Beredningsgrupp för Media. 

Ledamot i fakultetens ledningsgrupp för jämställdhets-, 

likabehandlings- och mångfaldsfrågor. 

Har under 2018, förutom LUB-seminarier om nya biblioteks-

katalogen LUBcat, Libris nya katalogiseringsgränssnitt och 

Dataskyddsförordningen GDPR,  deltagit i: 

180522-180523 Forskarnas Galleri, ws Malmö Universitet

MARIA LINDENMO, bibliotekarie, 100%

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. Representant i referensgruppen ”Lärosalar” i 

lokalprojektet ”Samhällsvetenskapligt centrum”.

Skyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.

Har under 2018 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

180416 Vår roll som undervisare, Lärosäten Syd

180517 Zoom  som mötesverktyg, AHU

181012 Aktiv kunskapsmiljö - lärande i fokus, Akademiska 

 hus & LU

181122-23 Nationellt nätverksmöte bibliotekens 

 lärandemiljöer, Svensk biblioteksförening
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MIKAEL TÖRNER, bibliotekarie,  60% VT / 100% HT

VT: Medlem i Team Media. Katalogisering av e-böcker, 

konvertering av monografisamling från SAB till DDC, gallring 

av magasinerat material.

HT: Medlem i Team stöd till utbildningen och Team användar-

service och kommunikation. Kontaktbibliotekarie för stats-

vetenskap, freds- och konfliktvetenskap och underrättelse-

analys. Undervisning i informationskompetens från grundkurs 

till masternivå. Ansvarig för ämnesguiderna Political Science & 

Peace and Conflict Studies och Underrättelseanalys. 

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 för bibliotekets webbplats och trycksaker samt 

är redaktör för Facebook- och Youtubesidorna. Medlem i 

Permanent arbetsgrupp för Kommunikation som ansvarar 

för biblioteksnätverkets webbplats och intranät.

Har under året omarbetat en kurs på Beteendevetenskapliga 

programmet tillsammans med Ingela Steij Stålbrand från 

Institutionen för psykologi och gjort instruktionsfilmer i 

informationssökning.

Har under 2018 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

171005-180215 Kursdesign med fokus på Blended

 Learning, AHU 

180314 Kommunikatörsträff om desinformation, LU

180416 Vår roll som undervisare, Lärosäten Syd

180417 LexisNexis Academic, webinar

180420 Nationellt nätverksmöte för psykologibibliotekarier, 

 Uppsala universitet

180508 Digitala labb på bibliotek, Lärosäten Syd

180509 Personer på bild och i film – konsekvenser i ljuset av 

 GDPR, LU

180608 Pedagogisk seminarieserie vid Institutionen för 

 psykologi, LU (presenterade)

180814 Workshop i aktivt lärande ur studentperspektiv, 

 M-fak, Lunds universitet

180823-24+21/9 Nyfiken på ledarskap, Lunds universitet

181003 Att arbeta vid Lunds universitet (online-kurs), LU

181012 Aktiv kunskapsmiljö - lärande i fokus, Akademiska 

 hus & LU

ANN-SOFIE ZETTERGREN, bibliotekarie, 100%

Medlem i team Stöd till forskningen och team stöd till 

utbildningen. Kontaktbibliotekarie för utbildningarna inom 

sociologi och socialantropologi, undervisning på grund- och 

avancerad nivå i informations- och referenshantering.

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 2018 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

180427 Off-setting: no big deal?

181109 Nvivo-kurs, BMC

BIBLIOTEKSVÄRDAR 2018
ANNA BECKER CARLSDOTTER CAROLINE CLAESSON

ALICE HERRSTRÖM   JULIA LORD

SIGRID NILSSON   ARON OTTERSTRÖM

MAJA SVÄRD  SNÆFRÍÐUR THOMASDÓTTIR

FREJA WESSMAN   ADAM YNGVE

SEBASTIAN ZINFANDEL
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BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG

ERIC ERIKSSON, biblioteksassistent, 50%

Medlem i Team användarservice & kommunikation (på distans). 

Mina pass är alltid i lånedisken med allt vad det innebär av 

service av låntagare. Har hand om boktransporternas böcker 

och bokuppsättning. Är tidskriftsansvarig. Ansvarar för inköp 

av kontorsmaterial. Utrustar och exemplarpostar böcker samt 

gör beståndsregistrering i Libris.

BERIT FUNKE, bibliotekarie, 80-50%

Medlem i Team media. Ansvarig för kravhantering, 

förvärv (monografier) och katalogisering.  Ansvarig för 

hemsida, fjärrlån jan – nov. Kontaktbibliotekarie För LTH 

Ingenjörshögskola. Undervisning i informationskompetens 

och referensarbete. Service i lånedisken. 

Har under 2018, utöver LUB-seminarier, deltagit i: 

180417 LexisNexis Academic, webinar

180424 Retriever Research (Mediearkivet), webinar

180926 Libris XL Introduktion

181003 Libris XL: Var står vi idag

LINA KÖPSÉN, bibliotekarie, 100 %

Medlem i Team stöd till utbildningen och i Team media. 

Kontaktbibliotekarie för utbildningarna inom Service 

management, undervisning på grund- och avancerad nivå i 

informations- och referenshantering. Var under årets första 

halva kontaktbibliotekarie för studenter med lässvårigheter. 

Ansvarar för kurslitteraturen och arbetar med bibliotekets 

samlingar. Arbetar även med katalogisering av både vanliga 

böcker av e-böcker. Har under slutet av året tagit över ansvaret 

för webbplatsen ch.lu.se/bibliotek 

Har under 2018 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

180522-23 Workshop Forskarnas Galleri, Malmö universitet

181210 Aktiv kunskapsmiljö - lärande i fokus, Akademiska 

 hus & LU

180416 Vår roll som undervisare, Lärosäten Syd

ANNA PETTERSSON, bibliotekarie, 100%
Funktionsansvarig för informations- och lånediskverksamhe-

ten på Campus Helsingborgs bibliotek samt ansvarig för bib-

liotekets timanställda studenter. Ingår i Team användarservice 

& kommunikation samt Team stöd till utbildningen. Kontakt-

bibliotekarie för Socialt arbete på Campus Helsingborg med 

ansvar för undervisning i informationskompetens för studen-

ter på Socionomprogrammet på CH samt delat ansvar för  

Ämnesguiden för Socialt arbete/Social work. Skyddsombud 

för Campus Helsingborgs bibliotek.

Har under hösten undervisat inom ramen för AHU-kursen 

Course Design in Higher Education. Tillsammans med 

kontaktbibliotekarie för Socialt arbete i Lund har en inlaga 
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skrivits om bibliotekets undervisning i informationskompetens 

för socionomstudenter vid Lunds universitet, detta som 

ett led i den genomlysning av Socionomprogrammet som 

Socialhögskolan initierat under året. 

Sitter i styrgruppen för Nationella nätverket för 

forskningsbibliotekens pedagogiska roll samt är 

sammankallande i Expertnätverket för ämnesbibliotekarier i 

socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG.  

Har under 2018 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

180207 Språkets möjligheter, Lärosäte Syd 

180306 SFIS Syd årsmöte/konferens 

180416 Vår roll som undervisare, Lärosäten Syd

180606-08 Creating Knowledge, NordINFOLIT

180926 ChaLS 2018, Biblioteket Chalmers

181126 Workshop ACL, Biomedicinska biblioteket GU

SARA RONDAHL, bibliotekarie, 65%
Medlem i Team stöd till utbildningen och Team stöd till 

forskningen. Kontaktbibliotekarie för Institutionen för Stra-

tegisk Kommunikation (ISK) och Institutionen för Service 

Management och Tjänstevetenskaper (ISM). Undervisning i 

informationskompetens, referenshantering. Ämnesövergri-

pande undervisning i referenshanteringsverktyget RefWorks 

för studenter på CH.

Ansvar för att samordna Campus Helsingborgs biblioteks 

forskarstöd för alla fakulteter på CH. Undervisning på 

doktorandkursen ”Kickstart to academic life - Information 

Management and Publication Process for Social Scienctists”. 

Support för forskare på CH i frågor som rör bl.a. LUCRIS, 

referenshantering, EndNote, Open Access, publicering och 

forskningsdatahantering. Under 2018 permanentades pro-

jektet som ”embedded librarian” på ISM där jag har varit 

placerad på avdelningen några timmar/varannan vecka och 

deltagit i personalmöten vilket resulterat i flera nya kontakter, 

undervisningsupplägg och ökat forskarstöd.

Medlem i LUB:s permanenta arbetsgrupp för Kompetensut-

veckling.

Har under 2018, utöver LUB-seminarier, deltagit i: 

180302 Föreläsning ”Understanding strategic botnets” med 

 Lisa-Maria Neudert, Oxford University (Lund)

180307 Föreläsning om forskningsdata PURR med Michael 

 Witt, Purdue University (Lund)

180419-20 DEFF-konferensen (Köpenhamn)

181009 WS Clever-touch (Helsingborg)

Anställd på 100%, men har under året varit tjänstledig och/

eller föräldraledig 25% januari-april och 50% maj-december.

NINA SMISETH, bibliotekarie, 100%, vikarie
Medlem i Team stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie 

för Kandidatprogrammet för Strategisk Kommunikation 

på Campus Helsingborg. Ansvarig för undervisning i 

informationskompetens, referenshantering och akademisk 

hederlighet för studenterna på kandidatnivå ISK.

Kontaktbibliotekarie för studenter med läsnedsättning på 

Campus Helsingborg. Delat ansvar för ämnesguiden för 

Strategisk kommunikation. Fjärrlåneansvarig på Campus 

Helsingborg. Service i lånedisk. 

Medlem i Campus studiestödsnätvek samt i LUBs medarbe-

tarnätverk för tillgänglighet.

Har under 2018 deltagit i/utfört:

180924 Skuggning Sara/ Lina föreläsning Masternivå

180928 Skuggning av Berit: undervisning i vetenskapliga 

 artiklar LTH studenter

181031 Skuggning Lina: föreläsning i artikelsökningar ISM

181211 Skuggning Maja: hitta vetenskapligt material till 

 B-uppsats för pedagoger

181015 Webbinarie: Legimus 

181120 Att arbeta vid Lunds universitet (online-kurs), LU

BIBLIOTEKSVÄRDAR 2018
AYCHA ABOU TALEB HAGAR ABOU TALEB

EMMA BOVIN JULIA BÄCKSTRÖM

ROBIN GESCHWINDT STENFORD JASMIN JOHANSSON

MAGDALENA OPAROWSKA ZAKARIA SARRIS

JOSEFINE SVENSSON FANNY TAPPER

CAJSA ÅKERLUND
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