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Handlingsplan för 
Samhällsvetenskapliga fakultetens 
bibliotek 2023 
Fastställd av tillförordnad bibliotekschef 2022-12-15. Planen har 
arbetats fram i överensstämmelse med Samhällsvetenskapliga 
fakultetens verksamhetsplan för 2022–2023 och bör revideras under 
2023. 
Handlingsplanen omfattar Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 
med enheterna: Sambib i Lund och Campus Helsingborgs bibliotek.  
Fakultetsbiblioteket har till uppgift att tillhandahålla verksamhetsnära 
service och tjänster till stöd för Samhällsvetenskapliga fakultetens 
utbildning och forskning. Biblioteket i Helsingborg tillhandahåller 
service även till andra fakulteter med verksamhet på Campus 
Helsingborg. Fakultetsbiblioteket som arbetar teambaserat, ska agera 
framåtblickande och eftersträva utveckling och kvalitet i 
verksamheten i enlighet med fakultetens och institutionernas 
strategiska satsningar. 
Under 2023 kommer biblioteket att fortsätta att inom ramen för 
teamorganisationen utveckla bibliotekets service och tjänster 

Team Stöd till utbildning 
Den pedagogiska och digitala kompetensutveckling som pandemin 
medförde har ökat kvaliteten i bibliotekets undervisning. Vi använder 
exempelvis lärplattformen Canvas för att främja studenternas 
självständiga lärande i informationskompetens. Våra moduler i 
kursrummen är väl integrerade i ämneskontexten och utgör ett 
komplement till klassrumsundervisningen i informationskompetens. 

Postadress: Box 42, 221 00 Lund Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 12 A, Lund Telefon: 046-222 09 90 
E-post: info@sambib.lu.se Webbadress: www.sambib.lu.se 
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Modulerna ger studenterna möjlighet till repetition och fördjupning av 
det klassrumsbaserade lärandet. Användning av olika typer av flippat 
klassrum och flexibelt möblerade lektionssalar gör att vi kan fokusera 
på en studentcentrerad undervisning. 
Bibliotekets arbete med studenternas generella akademiska 
kompetenser kommer att stärkas genom att fakulteten har anställt två 
språkpedagoger med biblioteket som arbetsplats. Språkpedagogerna 
och bibliotekarierna ska samarbeta med utbildningarna för att möta 
studenternas behov av kunskaper och färdigheter i kritisk läsning och 
akademiskt skrivande. 

Mål 
Förstärkt hållbarhet och kvalitet i bibliotekets undervisning genom: 

• Arbetsformer som främjar kunskapsutbyte mellan fakultetens 
bibliotekarier, språkpedagoger och utbildningar 

• Samverkan mellan bibliotekets språkpedagoger och 
Studieverkstaden 

Främja och stärka studenternas akademiska litteracitet genom: 
• Att gemensamt planera och genomföra undervisning i 

informationskompetens och akademisk skriftspråkskompetens 
• Att planera ett integrerat, långsiktigt och progressionsinriktat 

språkstöd i utbildningarna 

Team Forskarstöd  
Team forskarstöd utvecklar kontinuerligt sitt arbete med att samarbeta 
med olika aktörer och aktivt omvärldsbevaka för att kunna erbjuda 
fakultetens forskare proaktivt stöd i aktuella frågor. Detta sker till 
exempel genom att delta i utvalda nätverk och arbetsgrupper. 

Mål 
Öppen vetenskap: 

• Bevaka de projekt (lagringslösningar, e-infrastruktur) som ska 
sättas igång under 2023 och se till att kunna docka in på 
lämpligt sätt 

• Planera seminarier på aktuella teman i samarbete med 
Etikrådet vid fakulteten 
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• Bevaka den nya policyn vad gäller öppen vetenskap och hur vi 
kan arbeta med frågan på fakulteten 

Efterfrågan på stöd till systematiska litteratursökningar har de senaste 
åren ökat successivt – både i form av mindre, enskilda handledningar, 
och större systematiska sökningar som sträcker sig över lång tid. Vi 
ser därför ett behov av att se över mallar och rutiner för att 
kvalitetssäkra det arbetet och underlätta prioriteringar av våra resurser.   

• Färdigställa strategi för ärendehantering och prioritering av 
stöd till systematiska litteraturöversikter 

Team Media 
Team media arbetar för att bygga hållbara samlingar med bredd och 
kvalitet. I fakultetsbibliotekets mediepolicy som arbetats fram under 
2022 inkluderas ett hållbarhetsperspektiv på mediaförsörjningen. Vi 
väljer till exempel att prioritera e-format när så är möjligt och att 
minska antal tryckta kursböcker när e-version finns att tillgå. Vi 
påbörjar också ett pilotprojekt med forskare vid fakulteten för 
publicering av e-böcker och digitalisering av tryckta publikationer fritt 
tillgängligt. 

Mål 
• Implementera ny mediepolicy, på väg mot ett hållbart 

samlingsbyggande 
• Medverka till att synliggöra fakultetens forskning, stödja och 

arbeta för publicering och digitalisering av publikationer från 
fakulteten på plattformen OBLU, Open Books vid Lunds 
universitet 

• Skylta ny litteratur och böcker på aktuella forskningsteman via 
digitala boksnurror på fakultetsbibliotekets webbplatser 

• Förberedelsearbete inför flytt av fysiska samlingar till C-SAM, 
inklusive arbete med depåläggning av material 
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Team Användarservice 
I samband med ändringarna i lagen om anställningsskydd LAS har 
biblioteken vid Lunds universitet behövt hitta alternativ 
anställningsform för studenterna som arbetar hos oss. 
För att tillgodose den publika verksamhetens behov behöver vi se över 
våra arbetssätt och utvärdera bland annat schemaläggning och 
öppettider. 

Mål 
• Omarbeta rutinerna för anställning och schemaläggning av 

studentmedarbetare 
• Utvärdera rekryteringsprocessen och introduktionen av 

amanuenser på Campus Helsingborgs bibliotek och Sambib i 
Lund 

Läs- och skrivstöd till studenter med en läsnedsättning är en viktig del 
av vår löpande verksamhet. För att säkerställa att vi möter 
studenternas särskilda behov behövs en utvärdering av arbetet vi gör 
när vi introducerar talböcker. 

• Göra en användarundersökning om hur vårt läs- och skrivstöd 
fungerar. Hur har det gått för studenterna efter introduktionen? 

Under 2022 gjordes enkäter om delar av studiemiljön på Sambib i 
Lund. Utifrån enkätresultaten kan vi göra vissa enklare förändringar i 
rummen, även om CESAM-planeringen förhindrar kostsamma inköp. 

• Genomföra förbättringar i studiemiljön med utgångspunkt i 
användarnas förslag 

Gemensamt 
Utarbeta en kommunikationsplan, bland annat med fokus på 
kommunikationskanaler. 
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