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Verksamhetsåret 2019
För 20 år sedan slogs portarna  upp till det som då hette Social- 

och beteendevetenskapliga biblioteket, en centrumbildning 

som inrättades 1999 vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Vi passade på att fira detta med en jubileumsutställning på 

temat ”då och nu”. Utöver jubileumsfirandet så innehöll 2019 

bland annat förberedelser inför RQ20, utbildning i Canvas, 

översyn av förvärvsprocesser och flytt till nya kontorslokaler. 

Här följer några nerslag i det gångna biblioteksåret.

Under 2019 såg vi ett genombrott för en ny typ av 

publiceringsavtal, så kallade transformativa avtal, som 

omfattar både läs- och skrivrättigheter. Genombrottet 

följde på ett sammanbrott, närmare bestämt de 

havererade förhandlingarna på nationell nivå med ett av 

de stora vetenskapliga förlagen (under 2019 återupptogs 

förhandlingarna och ett nytt avtal kom på plats). Dessa 

transformativa avtal är väsentligt mycket dyrare än de 

tidigare prenumerationsbaserade avtalen och ska på sikt 

förhoppningsvis ersättas av rena publiceringsavtal. Under 

2019 förstärktes den befintliga publiceringsfonden vid LU för 

forskare som vill publicera sina artiklar öppet tillgängliga utan 

fördröjning. Samtidigt inrättades en bokfond där forskare kan 

ansöka om bidrag för öppen kvalitetsgranskad publicering. Vid 

årets slut hade några av fakultetens forskare beviljats medel 

ur bokfonden och nu föreligger ett förslag att bokfonden i 

likhet med publiceringsfonden permanentas i syfte att driva 

på övergången till öppen tillgång till forskningsresultat. 

Efter utredning och remissrunda tog rektor beslut om ett 

förtydligat uppdrag för Universitetsbiblioteket. Utredningen 

ledde även fram till en ny biblioteksstyrelse med utnämnda 

ledamöter istället för som tidigare fakultetsrepresentanter. 

Biblioteksnätverket LUB i dess formella form upplöstes 

samtidigt som betydelsen av samarbete biblioteken 

emellan betonas med en nyinrättad samverkansgrupp (f.d. 

LUB ledningsgrupp). Från ledningshåll kommuniceras att 

bibliotekens organisation ska fungera på liknande sätt som 

de universitetsgemensamma nämnderna inom LU och att 

biblioteksrelaterade frågor ska lyftas i de sammanhang där de 

hör hemma inom universitetet. Vi blickar framåt och ser positivt 

på att biblioteksfrågor integreras i kärnverksamheterna.

Både Sambib och biblioteket på Campus Helsingborg flyttade 

under året in i nya kontorslokaler vilket innebar ett verkligt lyft 

för arbetsmiljön på de båda biblioteken. I Helsingborg kunde 

vi också inviga en nyinredd tyst läsesal med 19 studieplatser. 

Tysta läsplatser efterfrågas av studenterna och den tysta 

miljön kompletterar den i övrigt öppna studiemiljön på 

Campus. Invigningen av läsesalen utgjorde den sista fasen av 

ett flerårigt nytänkande kring biblioteksrummet på Campus 

Helsingborg. Anpassningen har genomförts i dialog med 

studenterna och kommer att utvärderas allteftersom.

Fakultetens lokalprojekt fortskrider och det är en spännande 

utmaning att  planera för framtidens biblioteksrum. 

Studenterna framhåller ofta det unika i den känsla och 

identitet som studiemiljön i nuvarande bibliotekslokaler på 

sambib erbjuder. Det är något vi vill ta fasta på. Vi kan inte 

återskapa 120-årig byggnadsestetik men vi ska eftersträva 

det unika och estetiskt tilltalande i funktionell och modern 

tappning. Här ett citat från jubileumsutställningen:

”Det bästa med Sambib (förutom hjälpsam & vänlig 

personal) är hur fint den gamla inredningen och känslan 

i huset bevarats. Det får mig att känna mig som en del i 

ett större sammanhang, både historiskt & akademiskt, 

och motiverar mig särskilt under dagar jag känner mig 

stressad & pressad […].  

Efter utredning av fakultetens IT-service tillsattes i höstas 

en nyinrättad tjänst som IT-pedagog på sambib. Tjänsten 

kommer successivt att utvecklas och finna sina former i dialog 

framför allt med institutionernas lärare och pedagogiska 

akademin. Detta sammanfaller i tid med implementeringen 

av lärplattformen Canvas på fakultetens utbildningar vilket 

gett IT-pedagogen ett tydligt uppdrag från start. 

I bibliotekets lokaler finns sedan i höstas även LDC närservice 

stationerad vilket var ett uttalat önskemål i ovan nämnda 

utredning. Både IT-pedagogen och LDC involveras i fakultetens 

lokalprojekt för att optimera teknikutnyttjandet för forskning 

och utbildning i de nya lokalerna.

Och sist men inte minst så firade vi alltså sambibs 20-årjubileum 

med tårta och bubbel. Vi djupdök i arkiven och blev varse den 

snabba förändring som ägt rum i vår verksamhet under två 

decennier. Det blev en retrospektiv i ord och bild gällande 

webbgränssnitt, tjänsteutbud, samlingar och ”datamaskiner”. 

Det stavas kort och gott digitalisering. 

Med dessa korta nerslag i verksamhetsåret - tack till alla 

medarbetare och till styrelsen för ännu ett intressant 

biblioteksår!

KARIN JÖNSSON, verksamhetsansvarig
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FORSKARSTÖD
I årsredovisningen för 2019 har vi valt att lyfta fram två 

olika delar av forskarstödet som vi fokuserat på under 

året: vårt stöd till universitetets RQ20-utvärdering och 

vårt vidareutvecklade stöd till forskare som arbetar med 

systematiska litteraturöversikter. 

RQ20 – STÖD TILL SJÄLVVÄRDERING AV 
FORSKNINGEN 
Under 2019 arbetade fakulteten med RQ20 som genomfördes 

i form av självvärderingar av forskningsenheter. Som hjälp i 

självvärderingsarbetet fick varje enhet olika basdataunderlag, 

såsom kompletta publikationslistor och bibliometrisk data. 

Dessa underlag togs fram av Universitetsbiblioteket, via LU-

CRIS och bibliometriverktyget SciVal.

Vi i Team stöd till forskningen på Samhällsvetenskapliga 

fakultetens bibliotek bidrog genom att besvara utvärderings-

enheternas frågor om LUCRIS olika delar och funktioner via 

möten, telefon och mejl. För några institutioner arrangerade 

vi workshopar om LUCRIS för att hjälpa forskarna med inmat-

ning av data (främst publikationer och projekt). Vi har också 

på efterfrågan tagit fram extra underlag ur LUCRIS utöver 

basdatan, samt hjälpt till att tolka basdatan och det biblio-

metriska underlaget. Vår uppgift är att bidra med lokalt och 

behovsbaserat stöd och att finnas tillgängliga när enheterna 

själva efterfrågar det. 

Några institutioner efterfrågade egna utökade miniminivåer 

för inmatning i LUCRIS i samband med RQ20-processen. I 

dialog med institutionerna har vi hjälpt till att utforma egna 

manualer för dessa institutioners behov och önskemål. 

SYSTEMATISKA LITTERATURÖVERSIKTER 
En bibliotekarie i Team stöd till forskningen har tidigare arbe-

tat med workshopar och stöd till forskare i deras arbete med 

systematiska litteraturöversikter. Under 2019 har efterfrågan 

bland fakultetens forskare och doktorander ökat och därför 

har under året två personer i teamet arbetat med att vidare-

utveckla stödet. Vi har tagit fram en text till våra webbplatser 

som beskriver vad vi kan erbjuda forskare, då behovet kan 

se olika ut beroende på projekt och kontext.1 Vi har också 

engagerat oss i det nystartade nationella nätverket för syste-

matiska litteraturöversikter som sjösattes 2019 för att utbyta 

erfarenheter och säkra kompetensutveckling inom området.

Det arbete vi utfört under 2019 är följande:

• Utarbetat ett nytt moment om systematiska litteraturö-

versikter till Socialhögskolans forskarskola

• Omarbetat ett moment på kursen Kickstart to Academic 

Life för nya doktorander inom Samhällsvetenskapliga 

fakulteten, så att fokus ligger på systematiska littera-

tursökningar

• Tillhandahållit stöd till enskilda forskare, t.ex. hjälpt till 

med att ta fram systematiska sökstrategier

• Tillhandahållit stöd i ett större forskningsprojekt, där vi 

på uppdrag av forskarna utfört en fullskalig systematisk 

litteratursökning

Team stöd till forskningen bestod under 2019 av Maja Carl-

son, Sara Rondahl och Ann-Sofie Zettergren.

1 https://www.sambib.lu.se/skriva-och-publicera/forskare/

systematiska-litteraturoversikter och http://www.ch.lu.se/

bibliotek/stoed-och-service/forskare/systematiska-litteraturo-

eversikter/
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MEDIA
Team media arbetar med ett omfattande projekt kring våra 

samlingar där vi gör en översyn av våra rutiner för förvärv 

och bevarande av böcker och tidskrifter, både i tryck och i 

e-format. Syftet är att diskutera och samtidigt dokumentera 

hur vi arbetar och i processen få syn på saker vi behöver 

förändra och kan utveckla. Vi arbetar enligt en modell för 

systematisk verksamhetsutveckling som används vid LU-

biblioteken. I ett första steg gör vi en nulägesanalys med hjälp 

av statistik över vårt förvärv men också omvärldsbevakning 

av andra LU-bibliotek och forskningsbibliotek i hela Sverige. 

Förvärv och bevarande vid biblioteken i Lund påverkas av 

tillgång och utbyte på ett nationellt plan. Genom fjärlåne-

samarbetet deltar vi i ett nationellt samlingsbyggande, där 

tillgång till e-format är en svårnavigerad fråga (e-böcker kan 

till exempel enligt nuvarande licenser inte fjärrlånas mellan 

biblioteken). Kungliga Biblioteket står bakom en rapport om 

samlingsbyggande på svenska forskningsbibliotek som visar 

på behovet av nationella riktlinjer.1

En arbetsgrupp för samordning som ska utarbeta policy och 

riktlinjer på nationell nivå för samlingsbevarande är tillsatt. 

Inom biblioteksnätverket vid LU pågår också en översyn av 

förvärvs- och bevarandefrågor. Samverkansgruppen vid bib-

lioteken har tagit ett beslut om en kommande gemensam 

strategi för samlingsbyggande vid LU-biblioteken.

Vi har hittills arbetat med 6 områden i projektet:

1. Riktlinjer för bevakning & urval av böcker.

2. Att välja mellan e- och tryck vid bokförvärv: kriterier och 

underlag.

3. Riktlinjer för magasinering och gallring av tryckta böcker. 

4. Riktlinjer för bevarande och depåläggning av tidskrifter. 

5. Arbetsgång för Kurslitteraturhantering.

6. Hur kan vi använda statistik som underlag för nyförvärv?

1 Wallen, Christine (2018) ”Samlingsbyggandet på svenska forsk-
ningsbibliotek: nuläget och förslag på nationella samarbeten 
kring fysiska samlingar”. Kungliga biblioteket. 

Vi ställer oss frågor som:

• Hur bevakar och gör vi urval för inköp? 

• Hur ser fördelningen av förvärvet ut mellan tryckt och 

elektronisk litteratur? När väljer vi det ena respektive det 

andra? 

• Hur stor del av förvärvet är från inköpsförslag respektive 

egen bevakning? Hur fördelar sig inköpsförslagen mellan 

forskare och studenter?

• Hur är fördelningen av inköpen mellan våra ämnen?

• Hur ser det tryckta förvärvet ut i proportion till 

platsutrymme?

• Hur ser den tryckta kursbokshanteringen ut med tanke 

på hållbarhetsaspekter?

Hur pass användarstyrt vårt förvärv ska vara är delvis en 

policyfråga. Förvärvar vi i syfte att nå hög cirkulation hos 

våra användare eller bygger vi samlingar där vi satsar på 

täcka in alla aspekter av ett ämnesområde som även kommer 

andra bibliotek i Sverige tillgodo? Vill vi ha täckning inom 

våra ämnen, det vill säga bygga samlingar medvetet, eller 

ska vi vara behovsstyrda och enbart förmedla det redan 

efterfrågade? En balans bör eftersträvas. Vårt förvärv är redan 

idag anpassat efter fakultetens ämnesprofiler och bevakning 

av utgivningen sker utifrån det.

Teamets arbete kommer att mynna ut i en rapport som kan 

användas som underlag för en diskussion om förvärvet med 

bibliotekets styrelse och som input till en uppdatering av 

bibliotekets förvärvspolicy. 

 

I Team media ingick under 2019: Berit Funke, Ellen Fall, Linnéa 

Jeschke, Marianne Hansson, Lina Köpsén, Linda Leveau & 

Maria Lindemo

NÅGRA SIFFROR I URVAL:

• Cirka 1500 nya tryckta kursboksexemplar köps under ett år. 

• Cirka 900 tryckta monografier köps under ett år. 

• Cirka 240 e-böcker köps under ett år   exklusive kurslitteratur vilket motsvarar mindre än 1/4 av det totala 

förvärvet  (dvs 240 av 1140). Det tryckta förvärvet är i antal mycket större men kostar mycket mindre, 

men kräver också utrymme och har en större arbetskostnad avseende den fysiska hanteringen. 

• Av böcker i bibliotekets boksalar (ej kursböcker) är det 14 % som inte har varit utlånade de senaste 5 

åren, vilket får anses vara ett gott nyttjande av boksamlingen.

• 36 % av det tryckta förvärvet 2019 var baserat på inköpsförslag (stor variation inom ämnesområdena!). 

Av e-bokstitlar är det 100 % som baseras på inköpsförslag  (exklusive e-bokspaket som finansieras 

gemensamt av LU-biblioteken).
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STÖD TILL UTBILDNINGEN
PEDAGOGISK UTVECKLING OCH ETT REFLEKTERANDE 
ARBETSSÄTT
Relationen mellan ett reflekterande arbetssätt och pedagogisk 

kvalitet i undervisning är väl belagd i forskning.1 I praktiken 

är det däremot svårt att etablera reflektion som en självklar 

del av arbetet med undervisning i informationskompetens på 

ett bibliotek.

Vi undervisande bibliotekarier behöver ständigt utveckla 

vår pedagogiska kompetens. Ett sätt att göra detta på är 

kontinuerlig användning av reflektion i rollen som undervisare. 

Med start under hösten 2019 har teamet på olika sätt 

fokuserat på att utveckla strategier för  detta, vi har läst och 

tillsammans diskuterat ett antal forskningsstudier i ämnet 

och vi har regelbundet arbetat praktiskt med olika typer av 

kollektiv reflektion. Flera individuella reflektionspraktiker har 

lyfts fram och fungerat inspirerande, skrivande individuellt 

och i mindre grupper eller exempelvis  skrivande med en 

på förhand fastställd reflektionsmall. I arbetet med en 

reflekterande praktik främjar teamet en viktig målsättning 

med s.k. hållbar undervisning vilket är ett av målen för 

bibliotekets pedagogiska verksamhet i handlingsplanen för 

2020-21.

 

PEDAGOGISK UTVECKLING OCH CANVAS
Från och med hösterterminen 2020 ska alla institutioner 

på fakulteten ha gått över till att använda lärplattformen 

Canvas. För vårt team har detta i första hand inneburit 

utbildning under 2019 i hur Canvas fungerar praktiskt. Flera 

undervisande bibliotekarier har redan, i  samarbete med 

kursansvariga lärare och lärarlag, utarbetat lärobjekt som på 

olika sätt använts i kurser under höstterminen 2019. Teamet 

ser nu fram emot den fas i Canvasprojektet som handlar 

om att utforska de pedagogiska möjligheter plattformen 

kan möjliggöra. I ett tätt samarbete med fakultetens lärare 

kan pedagogiska utmaningar mötas, exempelvis genom ett 

ökat fokus på tillgängliga, inkluderande och studentaktiva 

undervisningsformer.

Under höstterminen 2019 har en av de undervisande 

bibliotekarierna börjat arbeta som fakultetens IT-pedagog. 

Det är en nyinrättad tjänst som innefattar bland annat att 

tillhandahålla rådgivning, handledning och workshops i 

digitala lärandeverktyg till lärare vid fakulteten. Därigenom 

har kontakter med lärare och administrativ personal både 

breddats och fördjupats. Vår pedagogiska kompetens 

kommer till användning och vi stödjer utvecklingsarbetet 

inom utbildningen.

PEDAGOGISK UTVECKLING OCH KVALITETSDIALOG 
MED S-FAKULTETENS BIBLIOTEK
Under hösten hölls den första kvalitetsdialogen med fa-

kultetens bibliotek. Förutsättningslösa samtal hölls om vad 

biblioteket bidrar med gällande kvalitet i grund- och forskar-
1 Corrall, S. (2017) Crossing the threshold: reflective practice 
in information literacy practice. Journal of Information Literacy, 
11(1): 23-53.

utbildning. Biblioteket medverkar på alla utbildningsnivåer på 

relevanta kurser. Inför implementeringen av fakultetens nya 

kvalitetsutvärderingsmodell skrevs ett underlag som lyfter 

fram på vilket sätt informationskompetens bidrar till kvali-

tet i utbildningarna. Tanken är att detta underlag ska vara 

ett stöd för institutionerna när de skriver sin självvärdering. 

Institutionerna kan utifrån formuleringar i underlaget aktivt 

beskriva hur informationskompetens,  både som en generell 

och ämnesbaserad kompetens, utgör ett integrerat inslag i 

utbildningarna och på vilket sätt detta bidrar till kvalitet.

Biblioteket lyfte även att kommunikationen med 

institutionerna om bibliotekets undervisning kan förbättras. 

Ett närmare och mer integrerat samarbete behövs för att 

bibliotekets undervisning ska kunna docka in i kursupplägget 

på ett sömlöst och kvalitetshöjande sätt. Inför nästa års 

kvalitetsdialog med fakultetens institutioner  kommer en 

fokusfråga handla om institutionernas samarbete med 

bibliotekets undervisande bibliotekarier. Utformningen 

av frågorna kommer att diskuteras i EQS där biblioteket 

är representerat. Det beslutades också att fakulteten 

fortsättningsvis genomför kvalitetsdialog med biblioteket med 

fokus på alla utbildningsnivåer. 

I Team stöd till utbildningen ingick under 2019: Maja Carlson, 

Ellen Fall, Lina Köpsén, Linda Leveau, Maria Lindenmo, Lars-

Johan Lyttkens Lindén, Sara Rondahl, Anna Pettersson, 

Nina Smiseth, Mikael Törner, Fredrik Vanek och Ann-Sofie 

Zettergren.
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FYSISKA OCH DIGITALA LÄRMILJÖER
I teamet för användarservice och kommunikation har vi mycket 

fokus på den dagliga verksamheten, och vi arbetar för att 

möta de krav och önskemål som ställs på den publika delen 

av vår verksamhet. I detta är en tydlig och bra kommunikation 

viktig, internt såväl som externt.

För att fortsätta utveckla vår egen verksamhet, har 

medarbetare ur teamet studerat andra biblioteksmiljöer, 

deltagit i kurser och workshops, eller skuggat kollegor i deras 

arbete. På så sätt kan vi inspireras av andra, och få hjälp att 

se på vårt eget arbete med nya ögon.

ANVÄNDARUNDERSÖKNINGAR
Tyngdpunkten under 2019 har legat på att få en större 

förståelse för studenter med funktionsvariationer och 

hur deras studievardag ser ut. Tillsammans med andra 

bibliotekarier i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för 

service till studenter med läs- och skrivnedsättning, har vi 

genomfört en gemensam undersökning bland denna grupp 

studenter. På våra respektive lärosäten fick vi kontakt med 

studenter som sedan använde en fotodagbok som metod för 

att dokumentera sin studievardag. Studenterna tog tre bilder 

per dag under en vecka, där bilderna på något sätt skulle 

skildra deras studiesituation. Studenterna valde själva sina 

motiv, och skickade sedan dessa till bibliotekarien ansvarig 

för undersökningen. Det hela följdes upp av en intervju 

där studenterna fick kommentera bilderna och beskriva sin 

studievardag.

Med hjälp av undersökningen fick vi värdefull information från 

studenterna själva, som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete. 

Bland annat med utformandet av våra biblioteksrum, där det 

finns ett stort behov av lugna miljöer och många eluttag för 

att studentgruppen ska kunna ladda sina hjälpmedel under 

dagen. En rapport av undersökningen kommer under 2020.

NY, TYST STUDIEMILJÖ
På biblioteket vid Campus Helsingborg har vi under 2019, 

renoverat den tysta läsesalen som finns i biblioteket. Vi gjorde 

en användarundersökning föregående år där det kom fram 

att tysta läsmiljöer länge har upplevts som en bristvara bland 

studenterna på Campus. Det kändes därför viktigt att fånga 

upp studenternas önskemål och behov kring hur en ny läsesal 

skulle se ut. Med utgångspunkt i de önskemål som kom fram, 

tog vi sedan hjälp av en inredare för själva utformandet.

Resultatet blev att en vägg togs bort för att skapa större 

utrymme och utöka antalet läsplatser. Numera finns 19 

läsplatser mot de tidigare 11, varav 5 fåtöljer och 14 rena 

studieplatser. Vi investerade i nya möbler, med avskärmade 

läsplatser och bra belysning, för att det skulle bli en så 

bekväm och tyst studiemiljö som möjligt. Dessutom har vi ett 

höj- och sänkbart bord avsett för användare med särskilda 

behov. Vi upplever att den nya tysta läsesalen uppskattas 

av studenterna och att den fyller en funktion som tidigare 

saknades på Campus Helsingborg.

I Team användarservice & kommunikation ingick under 2019: 

Eric Eriksson, Gabriella Johansson, Lina Köpsén, Nina Smiseth, 

Mikael Törner och Fredrik Vanek.
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Bibliotekens verksamhet i siffror 2019
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) 2019 2018 2017

SAMBIB 118 330 153 517 Besöksräknaren ur funktion

CH 86 539 87 500 87 451

LOKALA LÅN 2019 2018 2017

SAMBIB 114 864 83 078 74 130

CH 38 953 37 904 36 602

FJÄRRLÅN IN 2019 2018 2017

SAMBIB 805 752 893

CH 105 100 83

FJÄRRLÅN UT 2019 2018 2017

SAMBIB 1 025 789 1 155

CH 202 128 187

UNDERVISNING* 2019 2018 2017

ANTAL TIMMAR (SAMBIB) 596 552 533

ANTAL DELTAGARE (SAMBIB) 3 920 3 810 3 968

ANTAL TIMMAR (CH) 195 192 147

ANTAL DELTAGARE (CH) 2 300 2 712 2 548

ÄMNESGUIDER ANTAL 
SIDVISNINGAR

2019 2018 2017

SAMBIB

CH

73 181

10 105

52 999

7 338

54 840

6 887

* Specificeras på nästa sida
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ANTAL UNDERVISNINGSTIMMAR PER INSTITUTION 2019

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK

GENUSVETENSKAP 22

GRADUATE SCHOOL 19

HUMANEKOLOGI 17

KULTURGEOGRAFI 30

LUCSUS 7

PEDAGOGIK 16

PSYKOLOGI 61

RÄTTSSOCIOLOGI 35

SOCIALANTROPOLOGI 13

SOCIALT ARBETE 47

SOCIOLOGI 50

STATSVETENSKAP & FREDS- OCH KONFLIKTVETENSKAP 106

BOKA BIBLIOTEKARIE

PEDAGOGISKT STÖD

FORSKARSTÖD

INDIVIDUELLT FORSKARSTÖD

UPPDRAGSUTBILDNING

62

45

27

22

2

ÖVRIGT 15

TOTALT ANTAL TIMMAR 596

TOTALT ANTAL DELTAGARE 3 920

BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

STRATEGISK KOMMUNIKATION 28

SERVICE MANAGEMENT 25

SOCIALT ARBETE 35

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

DATAVETENSKAP 17

ELEKTROTEKNIK

BYGGTEKNIK

TEKNISKT BASÅR

17

2

1

HUMANISTISKA OCH TEOLOGISKA FAKULTETERNA

MODEVETENSKAP 1

LÄRARUTBILDNINGEN 2

BOKA BIBLIOTEKARIE

PEDAGOGISKT STÖD

FORSKARSTÖD

4

20

18

INDIVIDUELLT FORSKARSTÖD 22

ÖVRIGT 3

TOTALT ANTAL TIMMAR 195

TOTALT ANTAL DELTAGARE 2 300
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Styrelse & personal
STYRELSEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK
2019-10-03. Mandatperioden för institutionsrepresentanter är 3 år och för studeranderepresentanter 1 år.

Samhällsvetenskapliga fakulteten
LENA ESKILSSON, ordförande   2018-01-01 - 

Centrum för mellanösternstudier
RONNY BERNDTSSON, ordinarie   2019-01-01 - 2021-12-31

Genusvetenskapliga institutionen
LENA KARLSSON, ordinarie    2017-01-01 - 2019-12-31
Vakant, suppleant     2019-01-01 - 2021-12-31

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
AGNES DJURFELDT, ordinarie   2019-01-01 - 2021-12-31
NICLAS GULDÅKER, suppleant   2019-01-01 - 2021-12-31

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
NILS GUSTAFSSON, ordinarie   2019-01-01 - 2021-12-31
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

LUCSUS 
EMILY BOYD, ordinarie     2019-01-01 - 2021-12-31
ANN ÅKERMAN, suppleant    2019-01-01 - 2021-12-31

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
Doktorandkåren     2019-01-01 - 2021-12-31
Samhällsvetarkåren     2019-09 - 2020-06

Adjungerad
Bibliotekschef



PERSONAL 2019
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK

MAJA CARLSON, bibliotekarie, 100%

Medlem i team stöd till forskningen och team stöd till utbild-

ningen. Kontaktbibliotekarie för utbildningarna inom Peda-

gogik och Personal och arbetsliv, undervisning på grund- och 

avancerad nivå i informations- och referenshantering. Kon-

taktbibliotekarie 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, AGROL (Arbetsgrupp för Research Output i 

LUCRIS) samt ROJS (Referensgrupp för Open Journal Systems). 

Undervisning på doktorandkursen Kickstart to academic life 

- Information Management and Publication Process for Social 

Scientists.

Har under 2019, utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

190110 Excelkurs, LUB

190612 Nätverksträff OJS (Open Journal Systems), Lunds 

 universitetsbibliotek (medarrangör)

191030-31 Lund Online, konferens LUB

ELLEN FALL, bibliotekarie, 75%, tjänstledig från 1/12

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 och bevakar e-boksutveckling i biblioteks-

arbetet. 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 2019, utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

190405 En arbetsplats fri från diskriminering, LU

190608 SAGE Research Methods, webbinarium

190920 Emanuel Karlsten: Vad är egentligen artikel 13 och 

 vad innebär den?

191030-31 Lund Online, konferens LUB (arrangerade)

MARIANNE HANSSON, bibliotekarie, 70-50%

Medlem i Team media. Arbetar med bibliotekets samlingar: 

förvärv (främst inom socialt arbete och metodlitteratur, till 

och med augusti även kulturgeografi & humanekologi), 

katalogisering, m.m.

Referensarbete och låneservice. Ansvar för metodguiden 

(Research Methods & Encyclopedias in Social Sciences)

Ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice. Kontaktbibliotekarie 

för distansstudenter.

Har under 2019 deltagit i flera LUB-seminarier, bland annat 

om strategier för samlingsbyggande.
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LINNÉA JESCHKE, bibliotekarie, 80%

Medlem i team media. Ansvarar för arbetet med kurslitte-

raturen. Förvärvar och katalogiserar litteratur inom ämnena 

sociologi, psykologi, pedagogik och socialantropologi, samt 

från hösten 2019 även humanekologi, kulturgeografi och 

LUCSUS. Arbetar även på andra sätt med bibliotekets tryckta 

samlingar, t ex magasinering och gallring.

Ansvarar för katalogiseringen av Sambibs e-böcker för god 

sökbarhet i så väl Libris som vår lokala bibliotekskatalog 

LUBcat. 

Har under 2019 deltagit i flera LUB-seminarier, bland annat 

om katalogisering i Libris och strategier för samlingsbyggande.

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

Arbetsgrupp: Deltagit i Praxisgruppen för lånefrågor inom 

LUB under maj-oktober.

Har under 2019, förutom LUB-seminarier, deltagit i:

190110 Excel för bibliotekarier

190321-190322 Workshop och möte med Svensk 

 biblioteksförenings expertnätverk för service till 

 studenter med läs- och skrivnedsättning på högskola 

 och universitet

190426 Föreläsning: En arbetsplats fri från diskriminering, 

 Lunds universitet

190522 SAGE Research Methods, webbinarium

190619 Kommunikationsfrukost: Klarspråk, Lunds universitet

190829 Webbinar MTM, Myndigheten för tillgängliga 

 medier

190926-200109 English: General proficiency course for TA-

 staff, 8 tillfällen, Lunds universitet

191001 Kognitiv tillgänglighet. Heldag, föreläsning och 

 workshop 

191128-29 Workshop och föreläsningar med Svensk 

 biblioteksförenings expertnätverk för service till 

 studenter med läs- och skrivnedsättning på högskola 

 och universitet, Göteborg

191203 InDesign för nybörjare, Lunds universitet

KARIN JÖNSSON, bibliotekschef, 
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 2019 deltagit i:

190417 Workshop för chefer: kränkande särbehandling 

 och trakasserier, LU

190426 Diskrimineringsseminarium, LU

190516-17 Biblioteksdagarna, nationell konferens, Svensk 

 Biblioteksförening

190520 Panel debate: Plan S and Open Access – the way 

 to go for Swedish researchers?, LU

190529  Nätverksträff inom ramen för kvalitetssäkrings- 

 och utvecklingsarbetet , LU; presentation: 

 Biblioteken – en kvalitetsfaktor i utbildningen

190619  Nordisk minikonferens, Det digitale (nordiske) 

 universitetsbibliotek som videnskabende ressouce 

 og pædagogisk aktør i nordisk 

 universitetsuddannelse (medarrangör)
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ANN-LOUISE LARSSON, bibliotekarie, 100%, vikarie 
från 2/9

Medlem i team Stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie för 

psykologi med ansvar för undervisning av studenter i 

informationskompetens och referensarbete samt ansvar för 

ämnesguiden för psykologi. 

Har under 2019, förutom LUB-seminarier, deltagit i: 

191017 Tillgänglighet i digitala lärmiljöer, Lunds universitet

191021 Workshop - Co-creation mellan studenter, lärare 

 och bibliotekarie

LINDA LEVEAU, bibliotekarie, 100 %

Teamkoordinator för Team media och medlem i Team stöd till 

utbildningen. Kontaktbibliotekarie för Genusvetenskap och 

Rättssociologi med ansvar för undervisning i informations-

kompetens från grund- till masternivå, referensarbete samt 

för ämnesguider i ämnena.

Förvärvar litteratur inom statsvetenskap, genusvetenskap, 

rättssociologi, mellanösternstudier, freds- och konfliktveten-

skap samt för Arbetsmiljöhögskolan. Arbetar med katalogise-

ring och planering av bibliotekets samlingar. Köper in filmer till 

undervisning, ansvarig för portalen Filmbiblioteket.

Representant i LU-bibliotekens Beredningsgrupp för Media.

Representant för LU-biblioteken i nationella förvärvsnätverket.

Ledamot i fakultetens arbetsgrupp för jämställdhets-, 

likabehandlings- och mångfaldsfrågor. 

Har under 2019, förutom LUB-seminarier, även deltagit i: 

190404-190405 Nationella Förvärsnätverkets träff, Örebro

190425 Event on sexual harassment and discrimination at LU

190603 En arbetsplats fri från diskriminering, Lunds universitet

191017 Tillgänglighet i digitala lärmiljöer, Lunds universitet

191106 Föreläsningar och workshop kring strategier för 

samlingsbyggande (medarrangör)

191107 Lund University’s Teaching and Learning Conference

MARIA LINDENMO, bibliotekarie, 100%

Medlem i Team stöd till utbildningen (teamkoordinator till och 

med 190630) och Team media. Tidskriftsansvarig. Kontakt-

bibliotekarie Socialhögskolan. Undervisning i informations-

kompetens, referensarbete och låneservice. Ansvarig  för  

ämnesguiderna Socialt arbete & Social Work. Representant 

i referensgruppen ”Lärosalar” i lokalprojektet ”Samhällsve-

tenskapligt centrum”.

 

Skyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.

Har under 2019 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

190415 En arbetsplats fri från diskriminering, LU

190425 Workshop ABC-metoden, AHU, Lunds universitet

190514 SAMverkansdag (arbetsmiljö), Lunds universitet

190603-04 Nätverksträff för ämnesbibliotekarier inom socialt 

 arbete, sociologi och genusvetenskap, Stockholm  

191121 Arbetsmiljöutbildning riktad till skyddsombud vid 

 Lunds universitet  

LARS-JOHAN LYTTKENS LINDÉN, bibliotekarie, 100 %, 
vikarie från 18/11

Medlem i Team stöd till utbildningen och Team media. Ansva-

rig för inköp av e-böcker. Fakultetsbibliotekets kontaktperson 

för e-media. Kontaktbibliotekarie för Institutionen för kultur-

geografi och ekonomisk geografi och LUCSUS. Undervisning 

i informationskompetens, informationssökning och referens-
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hantering. Ansvarig för ämnesguiden Human Geography and 

Human Ecology.

MIKAEL TÖRNER, bibliotekarie, 100%

Medlem i Team stöd till utbildningen och Team användarser-

vice och kommunikation. Kontaktbibliotekarie för statsveten-

skap, freds- och konfliktvetenskap och underrättelseanalys. 

Undervisning i informationskompetens och referensarbete 

från grundkurs till masternivå. Ansvarig för ämnesguiderna 

Political Science & Peace and Conflict Studies och Underrät-

telseanalys.

Har under 2019 deltagit i flera LUB-seminarier och webbinarier.

FREDRIK VANEK, bibliotekarie, 50% / IT-pedagog, 50%

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. 

Under hösten har jag lämnat över undervisningen på 

grundnivå och sedermera tillträtt som fakultetens IT-pedagog; 

där mitt uppdrag är att stödja och inspirera lärare att testa 

olika arbetsmetoder och digitala verktyg i det pedagogiska 

utvecklingsarbetet.

Ansvarar även för bibliotekets webbplats och trycksaker samt 

redaktör för Facebook- och Youtubesidorna. Fakultetens 

representant i SamIT och PedsamIT. Ingår i Nätverket för IT i 

högre utbildning (ITHU).

Har under 2019 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

190111 BiP-dagen – Beteendevetare i Praktiken, LU

190305 What learning research can tell us about effective 

 blended learning course design, Lunds universitet

190329 En arbetsplats fri från diskriminering, LU

190404 Det nya webbdirektivet, Lunds universitet

190410 Kom igång med Canvas, Lunds universitet

190523 Alla är genusfotografer – sätt perspektiv på 

 bildspråket, Lund universitet

190927 Virtuell konferens om högskolepedagogisk 

 utveckling, ITHU & SUNET

191007-08 CanvasCon Europe, Barcelona

191025 Canvas som ny kanal för kommunikation – 

 kommunikationsfrukost, Lunds universitet

191105 Workshop Lärandemiljöer med tema ALC, LU

191107 Lund University’s Teaching and Learning Conference

191115 Hur stöder vi våra studenter i deras akademiska 

 skrivande? (Presenterade), Lunds universitet

191204 Promoting digital skills and innovation in higher 

 education professional development, ITHU

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.

Arbetsgrupper: Samhällsvetenskapliga fakultetens repre-

sentant i LÖAG, LUCRIS övergripande arbetsgrupp. Sam-

hällsvetenskapliga fakultetens biblioteks representant i LU-

bibliotekens arbetsgrupp för stöd till forskningsdatahantering. 

Adjungerad biblioteksrepresentant i Forskningsrådet vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Har under 2019 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

190110 Excel för bibliotekarier

190520 Panel debate: Plan S and Open Access – the way to 

 go for Swedish researchers?, LU

191126 SND:s nätverksträff i Lund
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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, 50%, till och med augusti

Ansvarig för kravhantering, förvärv (monografier) 

och katalogisering. Kontaktbibliotekarie För LTH 

Ingenjörshögskola. Service i lånedisken. 

LINA KÖPSÉN, bibliotekarie, 100 %

Medlem i team stöd till utbildningen och i team media. Var 

under årets första halva kontaktbibliotekarie för utbildningarna 

inom Service management, undervisning på grund- och 

avancerad nivå i informations- och referenshantering. Under 

andra halvan av året förflyttades kontaktbibliotekarieskap till 

utbildningarna på ingenjörshögskolan. Del i projektet Core of 

Extended Engineering.

Förvärvsansvar för biblioteket vid Campus Helsingborg. 

Arbetar även med katalogisering av både vanliga böcker av 

e-böcker. Ansvarar för webbplatsen ch.lu.se/bibliotek 

Har under 2019 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

190121-190308 Lärarrollen i högre utbildning, 

 högskolepedagogisk kurs

191003-04 Deltog i nätverksträff med KIMHUB

191106 Föreläsningar och workshop kring strategier för 

 samlingsbyggande

ANNA PETTERSSON, bibliotekarie, 100%

Är på Campus Helsingborg kontaktbibliotekarie för 

Socionomprogrammet samt Kandidatprogrammen för 

Strategisk kommunikation/Strategisk kommunikation och 

digitala medier. Funktionsansvar yttre verksamheten på 

Campus Helsingborgs bibliotek samt funktionsansvar för 

bibliotekets studentmedarbetare under VT19. Koordinator 

för Team Stöd till utbildningen från HT19. 

Undervisar inom ramen för AHU-kursen Kursansvar i högre 

utbildning/Course Design in Higher Education. 

Ingår i arbetsgruppen GUR (Grundutbildningsrådet) på 

Institutionen för Strategisk kommunikation, ISK. Ingår i 

styrgruppen för Nationella nätverket för forskningsbibliotekens 

pedagogiska roll. Sammankallande i Expertnätverket för 

ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och 

genusvetenskap, NISSAG under VT19.

Skyddsombud för Campus Helsingborgs bibliotek.

Har under 2019 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

190510 En arbetsplats fri från diskriminering, LU

190515-17 SB Biblioteksdagarna 

190603-04 SB Expertnätverksträff NISSAG 

190619 Minikonferens NordPlus, Köpenhamn

191001 SFIS Danska forskningsbibliotek i stor omorganisation

191010 Skyddsombudsutbildning
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SARA RONDAHL, bibliotekarie, 75%

Medlem i Team stöd till forskningen och Team stöd till ut-

bildningen. ”Embedded librarian” på Institutionen för Service 

management & tjänstevetenskaper. Kontaktbibliotekarie för 

utbildningarna på Service management & tjänstevetenskaper 

och Strategisk kommunikation, undervisning på grund- och 

avancerad nivå i informations- och referenshantering. Äm-

nesövergripande undervisning i referenshanteringsverktyget 

RefWorks för studenter på Campus Helsingborg.

Undervisning på doktorandkursen ”Kickstart to academic life 

- Information Management and Publication Process for Social 

Scientists”. Support för forskare i frågor som rör LUCRIS, 

referenshantering, Open Access, publicering, systematiska 

litteraturöversikter och forskningsdatahantering. 

Medlem i Grundutbildningsrådet på Institutionen för 

strategisk kommunikation.

Har under 2019, utöver LUB-seminarier, deltagit i: 

190515-17 Biblioteksdagarna

190520  Panel debate: Plan S and Open Access – the way to 

 go for Swedish researchers?

191030 Lund Online, konferens LUB

191129 Nationell nätverksträff för systematiska sökningar

NINA SMISETH, bibliotekarie, 100%

Vikarie vårterminen. Tillsvidare anställd från maj 2019. Ingick 

vinter/vår 2019 i Team stöd till Utbildningen. Ingår från våren i 

Team användarservice & kommunikation. Kontaktbibliotekarie 

för studenter med lässvårigheter, funktionsansvar för 

lånedisken, katalogadministratör Lucat, fjärrlån.

Medlem i Campus studiestödsnätverk, LUBs medarbetarnät-

verk för tillgänglighet, medarbetarnätverket för låneansvar.

Medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för 

studenter med läs- och skrivnedsättning på högskola och 

universitet.

Har under 2019, utöver LUB-seminarier, deltagit i:

190314 Pedagogfika 

190318 Föreläsning om bemötandepolicy 

190321-22 Workshop och möte med Svensk biblioteksför- 

 enings expertnätverk för service till studenter med  

 läs- och skrivnedsättning på högskola och univer- 

 sitet, Lund

190411 Workshop bemötandepolicy

190426 Föreläsning: En arbetsplats fri från diskriminering

190506 Tillgänglighetsfika, LUB

190528 Lucatkurs: för nybörjare 

190829 Webbinarie MTM, Myndigheten för tillgängliga   

 medier

191128-29 Workshop och föreläsningar med Svensk biblio- 

 teksförenings expertnätverk för service till studen- 

 ter med läs- och skrivnedsättning på högskola och  

 universitet, Göteborg

BIBLIOTEKSVÄRDAR SAMBIB 2019
MARO ANDERSSON LARSÉN  CAROLINE CLAESSON

ANDREAS GRUNDEL  EMMA HALLÉN

ALICE HERRSTRÖM DAVID LOPEZ SVENSSON

SIGRID NILSSON   ARON OTTERSTRÖM

SOFIE SVARTSTRÖM  MAJA SVÄRD

SNÆFRÍÐUR THOMASDÓTTIR FREJA WESSMAN

SEBASTIAN ZINFANDEL

BIBLIOTEKSVÄRDAR CAMPUS HELSINGBORG 2019
LINA BAJRAKTARI  JASMIN JOHANSSON

MAGDA OPAROWSKA   HAGAR ABOU TALEB

MATILDA ZENELI  CAJSA ÅKERLUND 
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