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Verksamhetsåret 2020
När omställningen till distansundervisning genomfördes på
universitetet och övriga delar av campus stängdes ner förblev
fakultetens bibliotek öppna och har så varit under hela 2020
om än med reducerade öppettider i perioder. Det krävdes
snabb anpassning av lokalerna och snabb omställning av
bibliotekens tjänster till digitala kanaler för att kunna bibehålla
servicenivån och tillhandahålla support och vägledning
som i lika hög grad riktar sig till studenter på distans som
till studenter på campus. Efterfrågan på e-böcker och
streamade filmer ökade markant under året. I likhet med övrig
undervisning på fakulteten ställdes bibliotekens schemalagda
undervisning om till distans från en dag till annan.
Vad har varit utmanande? Ovissheten och den korta
framförhållningen i besluten om nya eller fortsatta
restriktioner, att vara en öppen corona-säkrad verksamhet
som kräver bemanning på plats med personal som helst ska
arbeta hemifrån och att hålla öppet men samtidigt signalera
till studenterna att inte uppehålla sig i biblioteket längre än
nödvändigt. Dubbla budskap.
De stränga, men nödvändiga, restriktionerna har kraftigt
begränsat tillgången till bibliotekens studiemiljöer och det
är problematiskt för studenterna. Situationen belyser med
tydlighet hur viktig campus-miljön är för studenternas lärande
även om undervisning, service och informationsförsörjning
rent tekniskt kan tillgodoses på distans.
Har det kommit något positivt ut av omställningen? Ja faktiskt,
vi har lärt oss mycket och inser att plötsliga omställningar inte
enbart är av ondo. För personalens del så har den snabba
omställningen till digital service och distansundervisning
inneburit ett tekniskt och pedagogiskt kompetenssprång.
Vi ska fortsätta surfa på den vågen, ta tillvara det gångna
årets erfarenheter för att vidareutveckla våra arbetsformer
och bibliotekens tjänster och undervisning med hjälp av den
digitala tekniken. Omställningen vi upplevt under året gav
oss en skjuts i rätt riktning och nu blickar vi fram mot en
mer långsiktig och hållbar utveckling där det digitala och det
analoga samspelar i hybrida dimensioner.
Trots omställning och restriktioner så kan vi i 2020
års årsredovisning redogöra för några planerade
utvecklingsinsatser som genomförts under året.
Stort tack till bibliotekspersonalen för alla goda arbetsinsatser
i det förändringsarbete som ägt rum.

Karin Jönsson, bibliotekschef
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FORSKARSTÖD
Pandemin som präglade 2020 är ett bärande tema i denna
årsredovisning. Vi som arbetar med forskarstöd fick göra en
digital omställning för de av våra tjänster som vi i vanliga fall
genomför på plats, fysiskt. Här väljer vi att ta upp ett par av
dem och beskriva hur vi ställde om.
KICKSTART TO ACADEMIC LIFE – DIGITAL
DOKTORANDKURS
Varje år är vi i teamet delaktiga i planering och genomförande
av den fakultetsgemensamma doktorandkursen ”Kickstart
to Academic Life - Information management and publication process for social scientists”. Vår del av kursen är ett
antal workshops, med en blandning av teorigenomgång och
övningar kring sådant som systematiska sökningar, referenshanteringsprogram, publicering och öppen vetenskap.
Vi (lärare och kursansvariga) bestämde i dialog med fakulteten
redan under tidig vår att kursen skulle ges online under hösten
2020. Ett mål med kursen är att doktoranderna ska få med
sig praktiska färdigheter som underlättar deras avhandlingsarbete och det var viktigt att kunna erbjuda både övningar
och feedback, även i det digitala klassrummet.
Hur skulle vi få våra workshoppar att fungera i Zoom? Vi bestämde oss för att utgå från arbetssättet ”flipped classroom”.
Vi fokuserade på vad doktoranderna skulle behöva före, under
och efter varje tillfälle. Det var viktigt för oss att få till en bra
struktur, fundera över tidsaspekten och se till att det fanns
utrymme för frågor. En hel del fick strykas, flyttas och göras
annorlunda för att fungera digitalt. Under själva tillfällena i
Zoom varvade vi genomgångar med övningar och gruppdiskussioner, både för att öppna för frågor från doktoranderna
och för att de skulle få lära känna varandra.
Vi behövde en kursplattform och skapade ett kort i Canvas.
Canvaskortet fungerade som en samlad ingång för allt material, länkar och diskussioner. Vi använde kortet för att lägga ut
uppgifter som doktoranderna skulle göra i förväg och kunde
också använda diskussionsforumet för att både låta dem
lämna in uppgifter och ge dem feedback på dem. Den gav
också en möjlighet för oss att länka till material som vi inte
hann ta upp under tillfällena och få in det i ett sammanhang.
Feedbacken från doktoranderna var positiv och vi fick bra
respons på det nya upplägget. Vi planerar därför att fortsätta
ha upplägg med Canvas och digitala uppgifter, även om undervisningen sker i fysiska klassrum.

DATADILEMMAN: SOCIALA MEDIER - SEMINARIUM
FÖR FORSKARE
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och HT-biblioteken arrangerar gemensamma seminarier för forskare en eller
flera gånger per termin. Fördelar med samarrangemangen är
att det finns många gemensamma frågor och problem, en
större grupp ger fler och bättre diskussioner, forskare träffar
andra forskare från institutioner de annars aldrig möter. Vad
händer när detta hålls digitalt istället?
Vi fick ett fyrtiotal anmälningar till seminariet, vilket var fler än
vanligt. Det blev då viktigt att ha tydliga ramar för seminariet
eftersom det är svårare att improvisera i ett zoommöte med
så många deltagare. Genom att samarrangera med HT var
vi flera personer som kunde hjälpa till med att moderera,
besvara frågor och anteckna och på så sätt få en bra struktur
för tillfället.
Till seminariet hade vi bjudit in två forskare som skulle ta
upp intressanta utmaningar med att forska om och med
sociala medier samt experter på juridik, etik och datasäkerhet. Det skulle finnas gott om tid för frågor från deltagarna
och också möjlighet för de medverkande att visa på presentationer eller annat för hela gruppen. Seminariet varade
i två timmar och det blev många intressanta diskussioner.
ANNAT DIGITALT STÖD UNDER PANDEMIN
Som synes har 2020 präglats av digital utveckling och stöd på
olika sätt. Vi har utöver ovannämnda exempel även arbetat
mer än tidigare med stöd till systematiska litteraturöversikter
samt löpande med frågor gällande LUCRIS, open accesspublicering samt hantering av forskningsdata. Efterfrågan på
support och vägledning har ökat, vi har fått hitta kreativa
lösningar för att fortsatt kunna arbeta forskningsnära men
digitalt. Förhoppningsvis har denna tid bidragit till en bättre
digital närvaro för teamet, som vi kan ha glädje av även när vi
får arrangera fysiska kurser och workshoppar igen.
I Team stöd till forskningen ingick Maja Carlson, Sara Rondahl
och Ann-Sofie Zettergren.
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MEDIA OCH ANVÄNDARSERVICE & KOMMUNIKATION
RFID-TEKNIK PÅ SAMBIB OCH CAMPUS
HELSINGBORGS BIBLIOTEK
Under året har vi på Sambib och Campus Helsingborgs bibliotek arbetat med att införa RFID-teknik, vilket är den rådande
tekniken för lånehantering i bibliotekssverige. RFID står för
Radio Frequency Identification och definieras som ”en teknik
för trådlös överföring av små datamängder på korta avstånd
mellan speciella kretsar och sändare/mottagare”. Våra böcker
har numera RFID-chip med både streckkod och larm, allt i ett.
Alla bibliotek vid LU har påbörjat övergången till RFID och en
del är klara, däribland fakultetens bibliotek. LU-biblioteken har
samverkat i en grupp för att diskutera gemensamma angelägenheter, till exempel gällande transporten av böcker mellan
biblioteken och för att underlätta cirkulationen av böcker i
vårt bibliotekssystem.
I en första etapp i början av sommaren konverterades alla
böcker på våra två bibliotek. Hela bibliotekspersonalen och
några extra timanställda deltog i arbetet. Det rör sig om närmare 80 000 böcker som fått handpåläggning!
Därefter infördes så kallade läsplattor för hanteringen av lån
och återlämning i våra lånediskar. Nya låneautomater installerades, där tekniken möjliggör att flera lån kan registreras
samtidigt på ett smidigt sätt, och nya larmbågar installerades
vid våra entréer. Larmbågarna har en funktion som direkt
meddelar personal i lånedisken vilken bok det är som utlöser
larmet.

RFID är en teknik som underlättar både för bibliotekets medarbetare och besökare. För våra låntagare innebär RFID ett mer
användarvänligt lånesystem, som många besökare redan är
bekanta med från andra bibliotek. Låneprocessen är enklare
och snabbare vilket minskar köbildning till låneautomaten. För
personalen har det inneburit nya handgrepp i lånedisken att
vänja sig vid och att vi slipper moment med separat på- och
avlarmning. Det pågår en kontinuerlig teknisk utveckling och
på sikt kan vi antagligen se tidsvinster vad gäller inventering
och sökning av felplacerade böcker, återlämning med mera.
DIGITAL INFORMATIONSDISK
Mot slutet av året blev det allt tydligare att både studier och
arbete skulle fortsätta att bedrivas på distans ännu en tid,
och det fanns en osäkerhet kring bibliotekens öppethållande.
För att möta både användarnas och verksamhetens behov
införde vi därför en digital informationsdisk via Zoom. På så
sätt blev biblioteket mer tillgängligt även då öppettiderna på
plats måste dras ner
I Team media ingick Linnéa Jeschke, Marianne Hansson, Lina
Köpsén, Linda Leveau, Lars-Johan Lyttkens Lindén & Maria
Lindenmo
I Team användarservice & kommunikation ingick Eric Eriksson, Gabriella Johansson, Lina Köpsén, Nina Smiseth, Mikael
Törner och Fredrik Vanek.
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UTBILDNINGSSTÖD
OMSTÄLLNING MED STORT O!
År 2020 innebar en i grunden förändrad situation
för bibliotekarier med undervisning i tjänsten på
Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och på Campus
Helsingborgs bibliotek. Med få undantag har vår undervisning
för grund- och masterstudenter inneburit campusförlagda
lärandetillfällen i klassrum och vår närvaro på utbildningarnas
lärplattformar har varit mycket begränsad. De resurser som
erbjudits fakultetens studenter utanför bibliotekets lokaler har
varit via våra webbsidor och ämnesguider, men pandemiåret
2020 ställde saker på sin spets. Över en natt förvandlades
vår campusförlagda undervisning till distansundervisning. En
brant inlärningskurva tog vid för oss undervisare, framförallt
under vårterminen. Övergången till Canvas medförde verktyg
för ett intensivt skapande av lärobjekt som sedan, i tät dialog
med kursansvariga lärare, integrerades i olika kursrum i
Canvas. Vi har kunnat erbjuda studenterna vår undervisning
live i Zoom, något som ytterligare tydliggjort vikten av vårt
pågående arbete med former för studentaktivt lärande.
Den ovan beskrivna omställningen förstärkte i sin tur ett
sedan länge framväxt behov av strukturer för ett vardagsnära
men samtidigt utvecklande samtal om pedagogik och didaktik
på biblioteken. Team stöd till utbildningen ser reflektion
som en central arbetsmetod i vår strävan att bibehålla ett
utforskande och lärande förhållningssätt som pedagoger.
Att med hjälp av reflektion främja en god arbetsmiljö för
oss undervisare kräver lättillgängliga men samtidigt stabila
strukturer i mindre konstellationer än vad det större teamet
erbjuder. Hösten innebar således praktiskt arbete i ett flertal
workshops där målen med, formerna och funktionerna för
sagda samarbetskonstellationer utarbetades.

Trots att året sammantaget präglats av stor ovisshet och
stress är de erfarenheter vi gjort ovärderliga. Vi undervisar
i ett akademiskt sammanhang, vi ska på olika sätt främja
studenternas lärande i att söka, värdera och använda
information, så ämnesintegrerat som möjligt. De förändrade
förutsättningar för undervisning som året innebar har för
vår del resulterat i helt nya möjligheter för detta arbete. Vi
kommer framöver kunna erbjuda undervisning som på ett helt
annat och mycket bättre sätt anpassas till studentgruppens
lärandemål och behov. Detta eftersom vi kan utnyttja en
blandning av campusbaserad klassrumsundervisning med
digital undervisning, vare sig den erbjuds live i Zoom och/
eller består av olika lärobjekt på Canvas. Vår beredskap och
förmåga till snabba förändringar vilka resulterar i helt nya
undervisningsbehov har stärkts. Vi ser framtiden an med
tillförsikt.
I Team stöd till utbildningen ingick Mats Blomberg, Maja
Carlson, Lina Köpsén, Ann-Louise Larsson, Linda Leveau,
Maria Lindenmo, Lars-Johan Lyttkens Lindén, Sara Rondahl,
Anna Pettersson, Adam Turic, Mikael Törner, Fredrik Vanek
och Ann-Sofie Zettergren.
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HYBRIDA ARBETSFORMER – DET NYA NORMALA
”The continuum between the conventional and digital library,
where electronic and paperbased information sources are
used alongside each other”1
En hybrid är när det uppstår något helt nytt när två, eller fler
saker slås ihop. Exempel på olika hybrider kan vara växter,
djur och modern teknik som exempelvis hybridbilar eller elcyklar. Begreppet hybriditet kan även tillämpas inom andra
områden. Arbetssätt och verksamheter, såsom ett bibliotek,
kan exempelvis vara hybrida till sin form. För att definiera en
hybrid aktivitet använder sig Andersen2 av ordpar (vår bild
och översättning):
Synkron				Asynkron
Formell				Informell
Fysisk lärmiljö			
Digital lärmiljö
I biblioteket			Online
Analog				Digital
Praktik				Teori
DEN HYBRIDA BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN
Hur ser den hybrida biblioteksverksamheten ut och vad innebär den för användarna, bibliotekarierna och biblioteket som
plats? Det har skett en förskjutning av var och hur mötet med
våra användare sker. Vi bibliotekarier har länge varit nåbara
via mail och telefon men huvudsakligen har vi mött våra användare i biblioteket under våra öppettider. Numera läggs
mycket energi på att möta våra användare i digitala kanaler.
Användarna kan fortfarande möta oss i informationsdisken
på biblioteket men de kan, utöver mail och telefon, även
välja att träffa oss i vår virtuella informationsdisk via Zoom.
Utöver de interpersonella kommunikationskanalerna har vi
konsekvent uppdaterat våra webbplatser under året för att
användarna snabbt och lätt ska kunna hitta nödvändig och
relevant information om hur de når bibliotekets resurser och
medier hemifrån.
Under det gångna året har användarna, på grund av restriktioner och begränsade öppettider, inte kunnat använda sig av
det fysiska biblioteket i samma utsträckning. Många av våra
medier kan läsas både som digital och som tryckt text. En
konsekvens av den minskade fysiska tillgången blev att efterfrågan på och tillgängliggörandet av digitala medier ökade.
Biblioteket som funktion finns således tillgängligt dygnet runt
för användarna, fast på olika sätt och på olika plattformar
och platser. I mötet mellan det analoga och det digitala, det
synkrona och det asynkrona, uppstår det hybrida biblioteket.
Möjligheterna för användarna att nyttja bibliotekets resurser
och tjänster har blivit fler, och mindre beroende av den fysiska
platsen.
1
Pinfield, Stephen, Eaton, Jonathan, Edwards, Cathrine, Russell, Rosemary, Wissenburg, Astrid, & Wynne,
Peter, Realizing the Hybrid Library, D-Lib Magazine, 1999.
2
Andersen, M. B, Hybride arbejdsmetoder i praksisfællesskaber: udvikling af et rammeværk, KA Informationsvidenskab, Aarhus universitet, 2020.

Pandemins restriktioner drev även bibliotekariernas undervisning in i hybrida former. Från att tidigare ha mött studenterna
i undervisningssalar på campus ställdes all undervisning om
till distansundervisning. Digitala verktyg har länge använts i
undervisningssalarna men under året 2020 tog vi steget fullt
ut för att digitalisera undervisningen. Omställningen möjliggjorde det digitala klassrummet med de flexibla och pedagogiska möjligheter som vi kan tillhandahålla med tekniken.
Nu möter vi studenterna där de befinner sig. Vi använder en
rad olika verktyg som Zoom, Padlet, Mentimeter och Canvas
för att skapa varierade undervisningstillfällen. Nedan följer en
beskrivning av ett av våra undervisningstillfällen.
DET VIRTUELLA STUDIEBESÖKET
Sedan 2011 har förstaårsstudenterna på masterprogrammet i
biblioteks- och informationsvetenskap årligen besökt Sambib
för att få en inblick i verksamheten. Studiebesöket har inneburit gemensam rundvandring, teoretisk genomgång, fika
och diskussion. När distansundervisningen blev ett faktum
blev vi tvungna att tänka om. Vi ställde oss frågorna: Hur
planerar och genomför vi ett digitalt studiebesök? Hur visar
vi egentligen upp ett bibliotek och dess verksamhet utan att
rent fysiskt besöka det? E-mötesverktyget Zoom har under det
gångna året blivit ett välanvänt verktyg för alla som undervisar
digitalt. För den teoretiska genomgången föll det sig därför naturligt att använda Zoom. Vi hade ingen möjlighet att
bjuda på fika men för att öppna upp för mer informella samtal
valde vi att hålla Zoom öppet även under fikapausen. Det var
självfallet valfritt för studenterna att delta. Vi stannade även
kvar i Zoom en stund efter den utsatta undervisningstiden för
att återigen skapa möjlighet för studenterna att ställa frågor
under mer informella former.
Diskussionsdelen löstes genom att studenterna fick jobba med
tre frågor på temat hybrida arbetsformer i akademiska bibliotek. Studenterna jobbade i grupper om cirka fyra personer
och fick tillsammans skriva ner sina tankar i online-verktyget
Padlet. Därefter gick vi igenom deras tankar i helgrupp och
diskuterade för- och nackdelar med det hybrida biblioteket.
Det var uppenbart att vi inte skulle kunna ge någon guidad
rundvandring i biblioteket. När studenterna inte kunde komma till biblioteket fick vi alltså komma till dem. Det gjorde vi
genom att ge dem länkar till filmer, så kallade “Library runs”,
där vi gör rundvandringar och visar upp Sambib och biblioteket på Campus Helsingborg. Omständigheterna till trots föll
det virtuella studiebesöket väl ut.
I hanteringen av de utmaningar som 2020 bar med sig har
verksamheten tagit ett stort utvecklingskliv. De nya arbetssätt
och verktyg vi har lärt oss kommer att komma verksamheten
till godo även efter att vi har lämnat pandemin bakom oss.
Lina Köpsén & Adam Turic
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Året i bilder

9

10

LUNDS UNIVERSITET | SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK
& BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG | ÅRSREDOVISNING 2020

Bibliotekens verksamhet i siffror 2020
ÖPPETTIDER
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK
(SAMBIB)
63 TIM/VECKA*

BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG
(CH)
44 TIM/VECKA*

MÅN-TOR: 9.00 - 20.00
FRE: 9.00 - 18.00
LÖR-SÖN: 11.00 - 16.00

MÅN-TOR: 9.00 - 18.00
FRE: 9.00 - 17.00

BESÖK (FYSISKA)

2020

2019

2018

SAMBIB

81 418

118 330

153 517

CH

43 431

86 539

87 500

LOKALA LÅN

2020

2019

2018

SAMBIB

97 534

114 864

83 078

CH

33 154

38 953

37 904

FJÄRRLÅN IN

2020

2019

2018

SAMBIB

824

805

752

CH

49

105

100

FJÄRRLÅN UT

2020

2019

2018

SAMBIB

988

1 025

789

CH

184

202

128

UNDERVISNING**

2020

2019

2018

ANTAL TIMMAR (SAMBIB)

468

596

552

ANTAL DELTAGARE (SAMBIB) 3429

3 920

3 810

ANTAL TIMMAR (CH)

137

195

192

ANTAL DELTAGARE (CH)

2 194

2 300

2 712

ÄMNESGUIDER ANTAL
SIDVISNINGAR

2020

2019

2018

SAMBIB
CH

118 610
5 073

73 181
10 105

52 999
7 338

* Detta är våra ordinarie öppettider. På grund av pandemin har öppettiderna varierat under året.
** Specificeras på nästa sida
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ANTAL UNDERVISNINGSTIMMAR PER INSTITUTION 2020
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK
GENUSVETENSKAP

28

GRADUATE SCHOOL

12

HUMANEKOLOGI

25

KULTURGEOGRAFI

30

LUCSUS

5

PEDAGOGIK

7

PSYKOLOGI

71

RÄTTSSOCIOLOGI

29

SOCIALANTROPOLOGI

6

SOCIALT ARBETE

32

SOCIOLOGI

45

STATSVETENSKAP & FREDS- OCH KONFLIKTVETENSKAP

78

BOKA BIBLIOTEKARIE
PEDAGOGISKT STÖD
FORSKARSTÖD
INDIVIDUELLT FORSKARSTÖD
UPPDRAGSUTBILDNING

26
41
13
16
2

ÖVRIGT

4

TOTALT ANTAL TIMMAR

468

TOTALT ANTAL DELTAGARE

3 429

BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
STRATEGISK KOMMUNIKATION

17

SERVICE MANAGEMENT

21

SOCIALT ARBETE

29

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
DATAVETENSKAP

11

ELEKTROTEKNIK
BYGGTEKNIK
TEKNISKT BASÅR

5
4
1

BOKA BIBLIOTEKARIE
PEDAGOGISKT STÖD
FORSKARSTÖD

1
32
6

INDIVIDUELLT FORSKARSTÖD

11

TOTALT ANTAL TIMMAR

137

TOTALT ANTAL DELTAGARE

2 194
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Styrelse & personal
STYRELSEN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK
Mandatperioden för institutionsrepresentanter är 3 år och för studeranderepresentanter 1 år.
Samhällsvetenskapliga fakulteten
LENA ESKILSSON, ordförande			

2018-01-01 - 2020-12-31

Centrum för mellanösternstudier
RONNY BERNDTSSON, ordinarie			

2019-01-01 - 2021-12-31

Genusvetenskapliga institutionen
LENA KARLSSON, ordinarie				
2020-01-01 - 2020-12-31
Vakant, suppleant					2019-01-01 - 2021-12-31
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
AGNES DJURFELDT, ordinarie			
NICLAS GULDÅKER, suppleant			

2019-01-01 - 2021-12-31
2019-01-01 - 2021-12-31

Institutionen för psykologi
ROBERT HOLMBERG, ordinarie			
ÅSE INNES-KER, suppleant				

2018-01-01 - 2020-12-31
2018-01-01 - 2020-12-31

Institutionen för strategisk kommunikation
NILS GUSTAFSSON, ordinarie			
JÖRGEN EKSELL, suppleant				

2018-01-01 - 2020-12-31
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 				
ANN ÅKERMAN, suppleant				

2019-01-01 - 2021-12-31
2019-01-01 - 2021-12-31

Socialhögskolan
STAFFAN BLOMBERG, ordinarie 			
MARCUS KNUTAGÅRD, suppleant			

2018-01-01 - 2020-12-31
2018-01-01 - 2020-12-31

Sociologiska institutionen
ÅSA LUNDQUIST, ordinarie 				
JAN-OLOF NILSSON, suppleant			

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

2018-01-01 - 2020-12-31
2018-01-01 - 2020-12-31

Studeranderepresentanter
Doktorandkåren					2019-01-01 - 2020-12-31
Samhällsvetarkåren				2019-09-17 - 2020-06-30
Adjungerad
Bibliotekschef
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PERSONAL 2020
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETENS BIBLIOTEK
MATS BLOMBERG, bibliotekarie, 100%

Representant i:
LUCRIS Supportgrupp och Rapportgrupp
AGROL (Arbetsgrupp för Research Output i LUCRIS)
ROJS (Referensgrupp för Open Journal Systems).
Tillfällig arbetsgrupp för diskussion om aktivitetsmodulen i
LUCRIS.
Har under 2020, utöver LUB-seminarier, även deltagit i:
200609 OJS-nätverksträff (digital)
201013/21/28 Metoder för systematiska litteraturöversikter
3x1timme (digital), Nationella nätverket för 		
systematisk sökning i vetenskaplig kontext
201022-23 Nätverksträff – digitalt lärande, 			
Forskningsbibliotekens pedagogiska roll
201105 Nätverksträff – Nätverket för systematisk sökning i
vetenskaplig kontext (digital)

Anställd vid biblioteket sedan början av augusti 2020. Ingår i
team Stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie för psykologi,
rättssociologi och genusvetenskap. Har för dessa institutioner
ansvarat för undervisning av studenter i informationskompetens och referensarbete samt ansvar för deras respektive
ämnesguider. Har även arbetat med fjärrlån.

ELLEN FALL, bibliotekarie, 100%, tjänstledig under
2020
MARIANNE HANSSON, bibliotekarie, 50%

Blev under hösten rekryterad till projektuppdraget som ITpedagog för fakulteten.
Har under 2020, förutom LUB-seminarier, deltagit i:
201022 Nätverksträff – digitalt lärande, 			
Forskningsbibliotekens pedagogiska roll
201202 STAK: Studerendes akademiske digitale 		
kompetencer, konferens, Det Kgl. Bibliotek, DK
MAJA CARLSON, bibliotekarie, 100%
Ingår i Team media. Arbetar med bibliotekets samlingar:
förvärv (främst inom socialt arbete och metodlitteratur)
och katalogisering. Referensarbete och låneservice. Ansvar
för metodguiden (Research Methods & Encyclopedias in
Social Sciences). Ansvar för bibliotekets fjärrlåneservice.
Kontaktbibliotekarie för distansstudenter.
Har under 2020, förutom LUB-seminarier, deltagit i:
200207 Samlingshantering i teori och praktik, konferens SU
201110 Libris användardag
Ingår i team stöd till forskningen och team stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie för mastersprogrammen på
Graduate school samt koordinator för Thesis Preparation
Track, undervisning i informations- och referenshantering.
Har ämnesövergripande undervisning i referenshanteringsverktyg för studenter, samt undervisning på doktorandkursen
”Kickstart to academic life - Information Management and
Publication Process for Social Scientists”.
Support för forskare i frågor som rör bland annat LUCRIS,
systematiska litteratursökningar, referenshantering och open
access-publicering.
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LINNÉA JESCHKE, bibliotekarie, 80%

Ingår i team media. Ansvarar för arbetet med
kurslitteraturen. Förvärvar och katalogiserar litteratur
inom ämnena sociologi, psykologi, pedagogik och
socialantropologi, humanekologi, kulturgeografi och
LUCSUS. Arbetar även på andra sätt med bibliotekets tryckta
samlingar, till exempel med magasinering och gallring.
Ansvarar för katalogiseringen av Sambibs e-böcker för god
sökbarhet i så väl Libris som vår lokala bibliotekskatalog LUBcat.
Har under 2020 deltagit i LIBRIS användardag.
GABRIELLA JOHANSSON, bibliotekarie, 100%

KARIN JÖNSSON, bibliotekschef,
verksamhetsansvarig, 100%

Representant i:
Prefektrådet, Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Utbildningsrådet, Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Kvalitetsgruppen EQS.
Samverkansgruppen för bibliotekschefer vid LU.
Projektmedlem i lokalprojektet ”Samhällsvetenskapligt
centrum”
Publikation: Harbo, K., Jönsson, K., & Tonning, A. S. (2020).
Projektaktivitet som kompetenceudvikling. Nordic Journal of
Information Literacy in Higher Education, 12(1), 6-19. https://
doi.org/10.15845/noril.v12i1.2979
Har under året deltagit i:
200214 Forskningen granskad: användningen av 		
bibliometri i utvärdering av forskning; seminarium
LUB
201202 STAK: Studerendes akademiske digitale 		
kompetencer, konferens, Det Kgl. Bibliotek, DK
201215-16 Träffsäker och effektiv personalrekrytering med
kompetens i fokus - steg 1, LU

Ingår i Team Användarser vice & 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 2020, förutom LUB-seminarier, deltagit i:
200505 Seminarium om UDL (universell design för lärande)
(digitalt)
201203 Nätverksträff, nationella expertnätverket för 		
service till studenter med läs- och skrivnedsättning

ANN-LOUISE LARSSON, bibliotekarie, 100%, jan-jul
Ingick i team Stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie
för psykologi med ansvar för undervisning av studenter i
informationskompetens och referensarbete samt ansvar för
ämnesguiden för psykologi.
LINDA LEVEAU, bibliotekarie, 100 %
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Teamkoordinator för team Media. Förvärvar litteratur
inom statsvetenskap, genusvetenskap, rättssociologi,
mellanösternstudier, freds- och konfliktvetenskap samt för
Arbetsmiljöhögskolan. Arbetar med katalogisering och
planering av bibliotekets samlingar. Köp av filmer för bruk
inom undervisning, ansvarar för portalen Filmbiblioteket.

LARS-JOHAN LYTTKENS LINDÉN, bibliotekarie, 100 %,
vikarie

Ingick i team Stöd till utbildningen VT20. Kontaktbibliotekarie
för genusvetenskap och rättssociologi med ansvar för
undervisning i informationskompetens från grund- till
masternivå, referensarbete samt för ämnesguider i ämnena.
Representant i:
LUBs Beredningsgrupp för Media
Nationella förvärvsnätverket
Arbetsgrupp inför nytt förvärvsavtal – tryckt litteratur
Planering av bibliotekets RFID-övergång.
Sammankallande fakultetsbibliotekens RFID-grupp.
Har under 2020, förutom LUB-seminarier, även deltagit i:
200207 Samlingshantering i teori och praktik, konferens SU
201110 Libris användardag

Ingick i Team stöd till utbildningen och Team media. Ansvarig
för inköp av e-böcker. Fakultetsbibliotekets kontaktperson för
e-media. Kontaktbibliotekarie för Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi och LUCSUS. Undervisning i
informationskompetens och referenshantering. Ansvarig för
ämnesguiden Human Geography and Human Ecology.
ADAM TURIC, bibliotekarie, 100%, vikarie

MARIA LINDENMO, bibliotekarie, 80%

Ingår i Team stöd till utbildningen och Team media. Tidskriftsansvarig. Kontaktbibliotekarie Socialhögskolan. Undervisning
i informationskompetens, referensarbete och låneservice. Ansvarig för ämnesguiderna socialt arbete & Social Work. Ingår i
Arbetsgruppen för bevarande, gallring och depå som arbetar
med ett underlag inför en gemensam strategi för samlingsbyggande för biblioteken vid Lunds universitet.
Skyddsombud för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek.
Har under 2020 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:
200505 Seminarium om UDL (universell design för 		
lärande), LU

Ingår i Team stöd till utbildning och Team användarservice
& kommunikation. Kontaktbibliotekarie för pedagogik, socialt arbete, socialantropologi och sociologi. Ansvarar för
bibliotekets webbplats och ingår i fakultetens webbnätverk.
Undervisning i informationskompetens och referenshantering.
Ansvarig för ämnesguiderna i pedagogik, socialt arbete, socialantropologi och sociologi.
Har under 2020 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:
200330 Undervisning på distans – Pedagogisk utveckling
och interaktivt lärande, Göteborgs universitet
200610 Digitala möten och tillgänglighet, Myndigheten 		
för delaktighet
200917 Metod och verktyg för distansundervisning, 		
Myndigheten för yrkeshögskolan
201006 Hybridundervisning – studenter både på plats och
online, ITHU
201021 Webbinarium om hur rum, pedagogik och teknik
kan samspela för bättre lärande, Nätverket Rum
för lärande
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201202 STAK: Studerendes akademiske digitale 		
kompetencer, konferens, Det Kgl. Bibliotek, DK
MIKAEL TÖRNER, bibliotekarie, 100%

200131 Morgondagens lärandemiljöer (Rum för lärande),
webbinarium
200505 Seminarium om UDL, LU
200617-18 Media & Learning Online, webbkonferens
200923 Grundkurs Canvas administration, LU
201021 Hur rum, pedagogik och teknik kan samspela , 		
Nätverket Rum för lärande, webbinarium
ANN-SOFIE ZETTERGREN, bibliotekarie, 100%

Ingår i Team stöd till utbildningen och Team användarservice
och kommunikation. Kontaktbibliotekarie för statsvetenskap,
freds- och konfliktvetenskap och underrättelseanalys. Undervisning i informationskompetens och referensarbete; produktion av digitala lärobjekt i kursplattformen Canvas. Ansvarig
för ämnesguiderna Political Science & Peace and Conflict
Studies och Underrättelseanalys.
FREDRIK VANEK, bibliotekarie, 50% / IT-pedagog,
50%

Teamkoordinator team stöd till forskningen och ingår i team
stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie för sociologi.
Undervisar på doktorandkursen ”Kickstart to academic life Information Management and Publication Process for Social
Scientists”.
Support för forskare i frågor som rör bland annat LUCRIS,
referenshantering, forskningsdatahantering och open accesspublicering.
Representant i:
Samhällsvetenskapliga fakultetens representant i LÖAG,
LUCRIS övergripande arbetsgrupp.
Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks representant
i LU-bibliotekens arbetsgrupp för stöd till forskningsdatahantering.
Adjungerad biblioteksrepresentant i Forskningsrådet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Teamkoordinator för Team användarservice & kommunikation.
Ingår i Team stöd till utbildningen. Kontaktbibliotekarie för
psykologi med ansvar för undervisning av studenter på
avancerad nivå i informationskompetens och referensarbete
samt ansvar för ämnesguiden för psykologi. Är sedan 2019
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.
Representant i:
SamIT
PedsamIT
Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU).
Har under 2020 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:

Har under 2020 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:
200610 Etikprövningsmyndigheten seminarium (digital)
200617 Om forskningsetik och etikprövning på LU (digital)
201022-23 Nätverksträff – digitalt lärande, 			
Forskningsbibliotekens pedagogiska roll
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BIBLIOTEKET VID CAMPUS HELSINGBORG

ANNA PETTERSSON, bibliotekarie, 100%

ERIC ERIKSSON, biblioteksassistent, 50%

Ingår i Team användarser vice & kommunikation.
Arbetsuppgifter: pass i informationsdisk, boktransporter och
bokuppsättning, tidskriftsansvarig, beståndsregistrering av ny
litteratur, inköp av kontorsmaterial.

Kontaktbibliotekarie för Socionomprogrammet samt
Kandidatprogrammen för Strategisk kommunikation/Strategisk
kommunikation och digitala medier. Teamkoordinator för
Team Stöd för utbildningen.
Undervisar inom ramen för AHU-kursen Kursansvar i högre
utbildning/Course Design in Higher Education.

LINA KÖPSÉN, bibliotekarie, 100 %
Repesentant i:
GUR (Grundutbildningsrådet) på Institutionen för Strategisk
kommunikation, ISK.
Skyddsombud för Campus Helsingborgs bibliotek.

Ingår i team stöd till utbildningen och i team media.
Kontaktbibliotekarie för utbildningarna på LTH
Ingenjörshögskolan. Deltar i projektet Core of Extended
Engineering.
Förvärvsansvar för biblioteket vid Campus Helsingborg.
Arbetar även med katalogisering av både tryckta böcker och
e-böcker. Ansvarar för webbplatsen ch.lu.se/bibliotek samt
bibliotekets kommunikationsmaterial på Campus Helsingborg

Har under 2020 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:
200312 Sunet och Sveriges Canvaslärosäten Virtuell 		
konferens om Canvas
200512 Lärosäten Syd Distansundervisning
200603 The Open University Doing the Covid-19 Pivot: 		
How to deliver effective library teaching
200815 Malmö universitet Lärarlärdom: Breddat 		
deltagande och utmaningsbaserat lärande
200923 Chalmers: ChALS
201015 Pandemi – så gjorde vi!, konferens, SFIS Syd och
SB Skåne:
201202 STAK: Studerendes akademiske digitale 		
kompetencer, konferens, Det Kgl. Bibliotek, DK
SARA RONDAHL, bibliotekarie, 75%

Har under 2020 utöver LUB-seminarier, även deltagit i:
201022-201023 Nätverksträff – digitalt lärande, 			
Forskningsbibliotekens pedagogiska roll
201015 Presentation vid Svensk biblioteksförenings 		
konferens: Pandemi – så gjorde vi!
201125-201127 Kurs i Dewey decimalklassifikation

Ingår i Team stöd till forskningen och Team stöd till
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utbildningen. ”Embedded librarian” på Institutionen
för Service management & tjänstevetenskaper.
Kontaktbibliotekarie för utbildningarna på Service
management & tjänstevetenskaper (GU & AN) och
Strategisk kommunikation (AN), undervisning på
grund- och avancerad nivå i informations- och
referenshantering. Ämnesövergripande undervisning
i referenshanteringsverktyg för studenter på Campus
Helsingborg.

Har under 2020, utöver LUB-seminarier, deltagit i:
201029 Webbinarium Mediearkivet
201105 Svenska Daisykonsortiets konferens

Undervisning på doktorandkursen ”Kickstart to academic life
- Information Management and Publication Process for Social
Scientists”. Support för forskare i frågor som rör LUCRIS,
systematiska litteraturöversikter, referenshantering, Open
Access, publicering, och forskningsdatahantering. Utför i
mån av tid systematiska litteratursökningar på uppdrag av
forskargrupper, under 2020 för tre olika forskningsprojekt.
Representant i:
GUR (Grundutbildningsrådet) på Institutionen för strategisk
kommunikation.
Har under 2020, utöver LUB-seminarier, deltagit i:
201013/21/28 Metoder för systematiska litteraturöversikter
3x1timme (digital), Nationella nätverket för 		
systematisk sökning i vetenskaplig kontext
201022-23 Nätverksträff – digitalt lärande, 			
Forskningsbibliotekens pedagogiska roll
201104 Mötesplats Profession – Forskning (digital)
201105 Nätverksträff med Nätverket för systematisk 		
sökning i vetenskaplig kontext (digital)
NINA SMISETH, bibliotekarie, 100%

Ingår i Team Användarservice & kommunikation.
Kontaktbibliotekarie för studenter med lässvårigheter,
funktionsansvar för lånedisken, katalogadministratör för
Lucat, fjärrlån. Ansvarig för RFID-övergången på Campus
Helsingborg.

BIBLIOTEKSVÄRDAR SAMBIB 2020
MARO ANDERSSON LARSÉN		
CAROLINE CLAESSON
NICHOLAS EKLUND		
ANDREAS GRUNDEL
ELLEN GUSTAFSSON LINDH		
EMMA HALLÉN
MALIN HEDENGREN
DAVID LOPEZ SVENSSON
SIGRID NILSSON 			
SOFIE SVARTSTRÖM
MAJA SVÄRD
SNÆFRÍÐUR THOMASDÓTTIR

Representant i:
Campus studiestödsnätverk, LUBs medarbetarnätverk för
tillgänglighet
Medarbetarnätverket för låneansvar.
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för studenter med
läs- och skrivnedsättning på högskola och universitet.

BIBLIOTEKSVÄRDAR CAMPUS HELSINGBORG 2020
SAFE ASHGHARI
LINA BAJRAKTARI
ANDJELA DABESKOVIC
EDRIS DINARZAEI
EDIT DJURBERG
JASMIN JOHANSSON
HANNA NILSSON
MAGDALENA OPAROWSKA
HUSSIAN TAHIR
MATILDA ZENELI
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SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA
FAKULTETENS BIBLIOTEK
Allhelgona kyrkog 12, Hus: J
Box 42, 221 00 Lund
Tel 046-222 09 90
www.sambib.lu.se
info@sambib.lu.se

BIBLIOTEKET VID CAMPUS
HELSINGBORG
Universitetsplatsen 2
Box 882, 251 08 Helsingborg
Tel 042-35 65 80
www.ch.lu.se/bibliotek
bibliotek@ch.lu.se

