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Inledning
I din hand håller du nu universitetsbibliotekets
årsberättelse för 2012. Syftet med att göra en
årsberättelse är framförallt att vi ger oss själva
möjlighet att sammanfatta och reflektera över det
gångna året men det ger oss också ett tillfälle att
följa upp och stämma av att vi verkligen fullföljt vår
verksamhetsplan. Vår ambition är också att
dokumentera en del av det vi gjort och i ljuset av
detta har vi lagt en del möda på att beskriva
ambitionerna med den nya interna organisation som
trädde i kraft i början av året.
Mycket är ”business as usual” men året har också
inneburit väldigt stora förändringar på flera områden.
Att äntligen ha infört RFID, se sidan 12, är ett stort
framsteg. Hanteringen av den stora mängd lån och
återlämning som sker varje dag på våra två bibliotek
och inte minst mellan biblioteken, har förenklats
och underlättats avsevärt. Att på ett så smidigt sätt
märka om nästan 300 000 böcker, installera en ny
maskinpark och göra nödvändiga ombyggnader var
en bragd i sig. Förutom alla enskilda medarbetares
insatser var stödet från universitetets Lokal och
service-avdelning en förutsättning för att detta
skulle fungera. Stort tack!
Under verksamhetsåret har det skett stora förändringar både vad gäller den fysiska utformningen
av våra receptions- och sökhjälpsmiljöer men också
vad gäller arbetssättet. Den bärande tanken i dessa
förändringar är att vi både ska samla verksamheten för
ett bättre resursutnyttjande och samla kompetensen
på ett mer kraftfullt sätt. Även inom kontaktbibliotekarieverksamheten har ett omfattande
förändringsarbete skett. Den pedagogiska plattformen har implementerats och gruppen kontaktbibliotekarier har formerats om så de arbetar mer
teaminriktat men också mer specialiserat. Allt i
syfte att stärka kvaliteten och kompetensen. Läs mer
om detta och annat i sektionernas rapporter och i
beskrivningarna som följer i denna årsberättelse.
Förutom förändringar och förbättringar inom UB
har året präglats av den stora organisationsförändringen på hela Linnéuniversitetet. Våra tjänster har
anpassats till den nya organisationen, justeringar har
gjorts i DiVA, universitetets publiceringssytem, och

vi har börjat etablera nya samarbetsformer. Året har
även präglats av förberedelserna för att ta över
ansvaret för lärplattform, mediaserver och andra
tjänster i anslutning till detta. Vi har genomfört en
omfattande lokalöversyn. Resultatet av detta arbete
kommer att bearbetas under innevarande år och förhoppningsvis leda till att vi kan utforma våra
bibliotekslokaler så de på ett ännu mer kvalificerat
sätt kan möta studenternas behov. Även Studieverkstaden har varit under lupp under verksamhetsåret vilket förhoppningsvis kommer att leda till att vi
ytterligare kan anpassa och komplettera stödinsatserna till utbildningarnas och studenternas behov.
Under 2012 har UB blivit mer och mer synligt på den
nationella biblioteksarenan genom representation
i olika samarbetsgrupper. Inom SUHF (Sveriges
universitets- och hörskoleförbund) Forum för
bibliotekschefer finns vi representerade i arbetsgruppen för bibliometri och i arbetsgruppen för
ledarnätverk för potentiella bibliotekschefer. Inom
KB (Kungliga biblioteket) är vi bl.a. representerade
i den Nationella referensgrupp och i BIBSAMkonsortiet för att nämna några exempel.
Det kanske mest unika som hänt under året är att
vårt personalutbyte med University of Colorado
efter ett år av förberedelser gick in i skarpt läge.
Ett utbyte som vi hoppas mycket på och som redan
väckt stort intresse i biblioteksvärlden. Det är ett
långsiktigt samarbete med höga ambitioner vad
gäller gemensam verksamhetsutveckling och
ömsesidig inspiration. Detta är ett sätt att rusta oss
för den framtid som vi vet innebär stora förändringar
både för universiteten och för biblioteken.
Tack alla för ett stimulerande och i många
bemärkelser häftigt 2012.
				
Catta Torhell
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Universitetsbibliotekets nya organisation
Strax efter fusionen inrättades en organisation för
UB som hade en mer tillfällig karaktär. Tanken var
att den nya bibliotekschefen som höll på att rekryteras
skulle få möjlighet att forma organisationen på ett
mer långsiktigt sätt. I samband med att jag tillträdde
i mars 2011 påbörjades därför organisationsarbetet
omedelbart. Det brådskade att komma igång eftersom
den dåvarande organisationen gällde t.o.m. 30 juni
2011. Att både lära känna organisationen och att
hinna arbeta fram och förankra ett nytt förslag på så
kort tid hade inte varit lyckosamt och därför förlängdes uppdragen för de dåvarande enhetsansvariga
året ut.
Hur arbetade vi? Vad ville vi uppnå med en ny
organisation? Inledningsvis kan vi slå fast att all
organisation är en konstruktion och att det förmodligen hade gått att göra andra val som också
hade kunnat fungera väl. Det är vägen fram till det
slutgiltiga förslaget som är väl så viktig för ett lyckat
resultat. Det överordnade målet med UB:s verksamhet är att stödja utbildning och forskning vid
Lnu, och frågan som infinner sig är hur vi på bästa
sätt riggar vår interna organisation för att stödja
detta.

Ledstjärnan i allt organisationsbygge är tydlighet
och begriplighet. Medarbetarna ska förstå sin roll i
organisationen, det ska vara tydliga beslutsvägar och
tydliga mål. För att identifiera vad vi främst ville lösa
genom den nya organisationen genomfördes gruppintervjuer med alla medarbetare under våren 2011
och i början av hösten samlades alla till en workshop
under ledning av organisationsforskaren Magnus
Forslund. De svårigheter som medarbetarna upplevde sammanfattades under workshopen i följande
punkter:
• Brist på tydlighet
• Oklarheter kring (enhets)tillhörighet
• Oklarheter kring information/möten
• Oklarheter kring ansvarsområden för enhetsansvariga och för enskilda medarbetare
• Brist på närhet till närmsta chef
• Arbetsuppgifter på tvärs i organisationen, men
”vardag” på respektive ort
Under hösten fortsatte arbetet med att skapa den
nya organisationen dels genom diskussioner i den
dåvarande ledningsgruppen och dels genom olika
aktiviteter i hela personalgruppen. Ett antal kriterier
för vad som skulle känneteckna ett modernt UB
identifierades och formulerades som att UB bör vara
en verksamhet som:
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• klarar av ständig förändring
• har kompetenta och ansvarstagande medarbetare
• förstår sitt uppdrag
• ger medarbetarna möjlighet att växa och att
utvecklas
• satsar på kompetensutveckling
• tål att granskas
• förenar erfarenhet med nytänkande
• har en tydlig vision
• är transparent i alla delar
Hur skulle den organisation se ut som både
eliminerade de svårigheter som identifierats och
stödde det som formulerats som viktiga karakteristika
för UB:s verksamhet?
Organisationsförslaget
En bärande princip för all verksamhet inom Lnu
är att skapa en organisation även om vi finns på två
universitetsorter. Från UB:s sida sneglade vi på hur
andra delar av verksamhetsstödet var organiserat vad
gäller t.ex. mellanchefer och vi strävade även efter
en enhetlighet vad gällde tjänstebenämningar. Mot
bakgrund av detta kom vi att använda sektioner och
sektionschefer eftersom detta var vedertaget inom
både IT-avdelningen och Lokal- och Serviceavdelningen. För min egen del var jag angelägen om
att inrätta en mellanchefsnivå som också hade
personalansvar. Detta stärktes av att det i det gemensamma arbetet under hösten framkommit att
medarbetarna tyckte det var för stort avstånd till den
närmsta chefen. Den nya organisationen fick tre
sektioner under ledning av sektionschefer, stab och
två platssamordnare.
Förhoppningen var att organisationen skulle träda i
kraft 1 januari 2012, men av olika anledningar blev
det en fördröjning på två månader och vi har alltså
tio månaders erfarenhet av den nya organisationen
att reflektera kring när vi ser tillbaka på 2012.
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Ur mitt eget perspektiv blev det en enorm skillnad
att gå från ett direkt personalansvar för 55 personer
till sju personer, dvs sektionschefer, platssamordnare
och stab. Det blev också en stor skillnad i arbetet
i ledningsgruppen som gick från en tillfällig till
en mer permanent och långsiktig arbetsform. Till
bilden när vi under 2012 etablerade den nya
organisationen hör att vi också hade arbetat fram en
övergripande verksamhetsplan för 2012 som de nya
sektionerna omedelbart kunde börja arbeta utifrån.
Verksamhetsplanen var också utgångspunkten för
de projekt och utredningar som platssamordnarna
skulle prioritera.
Oavsett hur den interna organisationen ser ut på
UB så har vi fortfarande en del arbete kvar för att
hitta former för ett gemensamt arbete oberoende av
ort och det som någon under arbetet med den nya
organisationen beskrev som ”vardagen” som hur vi
än vänder och vrider på det huvudsakligen utspelas
i biblioteksbyggnaderna i Kalmar eller Växjö. UB:s
nya organisation har som bärande idé att det i första
hand är inom sektionerna som man bygger samhörigheten och skapar samanhangen för den
professionella utvecklingen så vi kan utgöra ett
optimalt stöd för utbildning och forskning vid Lnu.
Det uppstår situationer när man kanske vet mer om
vad som händer inom den egna sektionen än hos
kollegorna inom en annan sektion bara några rum
bort i korridoren. Vi ska fortsätta skapa bra former
för informationsspridning inom den interna
organisationen men vi måste även hitta former för
att hantera att vi numera är ett så mycket större UB
än före fusionen.
Det var en häftig resa att arbeta med den nya
organisationen och roligt att se hur arbetet kom
igång i sektionerna inte minst genom internaten i
Mundekulla våren 2012. Mycket av detaljarbetet
kring hur man bildade team, arbetade med mötesstrukturer och informationsspridning

Universitetsbibliotekets nya organisation

lämnades till sektionerna och det har varit spännande
att följa hur man prövat olika former men – kanske
ännu viktigare – även omprövat, gjort om och tänkt
nytt. Det är precis detta som karaktäriserar en
fungerande organisation. Jag stannar här med min
tillbakablick och reflektion över 2012 ur perspektivet
ny organisation och lämnar över till beskrivningarna
från respektive sektions verksamhet. Påminner om
att organisationen är viktig för att vi ska skapa
sammanhang, strukturera information och få en bra
social gemenskap allt för att vi ska kunna göra ett
riktigt bra jobb tillsammans.
				
Catta Torhell

Sektionen för lärandestöd

I den tidigare organisationen hade det framkommit
att det fanns gränsdragningsproblem mellan enheterna
Lärandestöd och Kundservice. I det nya förslaget
slogs därför dessa delar samman och benämndes
inledningsvis Informationsförmedling vilket var ett
arbetsnamn för att skilja verksamheten från den
tidigare organisationens benämningar. Sektionen
skulle ansvara för undervisning, handledning,
kontaktbibliotekarieverksamheten, sökhjälp/
reception, stöd till distansstudenter, stöd till
studenter med funktionsnedsättning, ämnesguider,

chatt, digitala lärresurser, studieverkstad, webb,
intranät och sociala medier.
Sektionen för lärandestöd ska i enlighet med
Linnéuniversitetets strategi:

… bidra till utbildning och forskning med hög
kvalitet genom att verka för goda kunskaper i
informationssökning, kritiskt tänkande och
akademiskt skrivande.

… vara lyhörda för de behov som finns på universitetet
och ge ett stöd som kännetecknas av bra bemötande
och ett inkluderande förhållningssätt.
Organisering
Sektionen har 20 medarbetare fördelade på tre team.
Teamen leder tillsammans med sektionschefen
verksamhetsutvecklingen inom ansvarsområdet. En
sammankallande och föredragande teamkoordinator
utses för ett år i taget.
Team pedagogisk utveckling arbetar med UB:s
undervisning och handledning, ämnesguider,
kontaktbibliotekarieverksamhet och Studieverkstaden. Team webb och kommunikation har
hand om innehållet på UB:s webb, kommunikation
via sociala medier, utställningar, visningar och
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arrangemang. Frågor som rör reception, sökhjälp, lån
samt service till distansstudenter och studenter med
funktionsnedsättning drivs av Team reception.
				
Lotta Gustafsson

Sektionen för informationsförsörjning

Inom den tidigare organisationen hade det funnits
en uppdelning mellan olika former av media och i
och med det nya förslaget ville vi samla både tryckt
och e-media, som tidigare tillhört Digitala tjänster,
inom samma sektion. Namnet på den nya sektionen
blev Informationsförsörjning och föreslogs ansvara
för förvärv av alla typer av media, katalogisering,
aktivering av e-resurser, EDC (Europeiskt
dokumentationscentrum), arkiv, fjärrlån, samlingar,
cirkulation och till sektionen fördes även ansvaret
för publiceringsstöd. Det var ingen självklarhet vart
publiceringsstöd skulle föras och just detta område
var det som genererade mest diskussioner i samband
med att organisationsförslaget presenterades.
Utifrån UB:s uppdrag och Linnéuniverstetets
strategi ska Sektionen för informationsförsörjning:
... bidra till en högkvalitativ utbildning och framstående forskning genom att i dialog med
universitetets studenter, forskare och lärare bygga
upp och tillgängliggöra relevanta medie- och
informationsresurser.

... bidra till framstående forskning genom att erbjuda
ett stöd inom vetenskaplig publicering, bibliometri
och Open Access.
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Organisering
Sektionens ansvarsområden delas in i tre funktioner,
Media, Metadata samt Publiceringsstöd och de 20
medarbetarna ingår i en eller flera funktionsgrupper
beroende på arbetsuppgifter. Funktionsgruppen
samordnar och driver utvecklingen inom ansvarsområdet i dialog med sektionschefen. Här ingår
omvärldsbevakning och beredning av underlag för

beslut. För varje funktionsgrupp utses en samordnare,
ett uppdrag som kan ambulera mellan medarbetare
och följer verksamhetsåret.
Media arbetar med förvärv/samlingar samt fjärrlån,
Metadata med tillgängliggörande av våra
informationsresurser, tryckta såväl som digitala,
Publiceringsstöd arbetar med stöd inom vetenskaplig
publicering, bibliometri samt Open Access.
			
Helena Juhlin

Sektionen för infrastruktur

Den tredje sektionen benämndes Infrastruktur och
här samlades ansvaret för system, systemutveckling,
kontakter med systemleverantörer, samordning av IT
inte minst i förhållande till IT-avdelningen, ansvar
för hårdvara och mjukvara, IT-kompetensutveckling
för personal, webb (teknik) och intranät (teknik).
Förhoppningen var att vi genom denna renodling
skulle få större möjlighet till ett mer långsiktigt
utvecklingsarbete.
Sektionen för infrastrukturs ansvarar för:
• tekniskt stöd och utveckling av bibliotekets olika
system (bibliotekssystem, publiceringssystem,
söksystem för e-resurser, proxysystem, chattsystem,
webb, intranät etc)
• kontakt med bibliotekets olika systemleverantörer
gällande stöd och utveckling
• kontakt med universitetets IT-avdelning gällande
inköp, beställningar och samordning av
bibliotekets mjuk- och hårdvara
• IT-kompsutveckling på de biblioteksspecifika
systemen
Arbetet bedrivs både i form av daglig support på de
biblioteksspecifika systemen och i projektform
gällande utveckling av systemen och kompetensutveckling.
				
Jonas Barck
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Platssamordnare

I den tidigare organisationen hade det funnits så
kallade lokalansvariga på respektive ort. Denna roll
utveckades till platssamordnare i det nya förslaget
och innebär:
• Lokalansvar
• Användarundersökningar
• Arrangemang, visningar, studiebesök, praktikanter
• Samordning utvärdering
• Samordning kvalitetsarbete
• Övergripande, inte sektionsanknuten,
projektledning
Samordnaruppdraget som platssamordnare är ett
ettårigt uppdrag med möjlighet till förlängning.
Omfattningen uppgår till minst 50 %, men kan vara
mer omfattande beroende på prioriteringar utifrån
verksamhetsplan.
		
Marie Fredriksson, Ida Henriksson
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2012 – ett händelserikt år
Infrastruktur

Under 2012 har sektionen aktivt utarbetat hållbara
arbetssätt med tydlig dokumentation och uttalat
syfte att bredda kompetensbasen inom sektionen.
I linje med detta infördes under året ett ärendehanteringssystem för de biblioteksspecifika systemen.
Större händelser i övrigt där sektionen har varit
engagerad har t.ex. varit införandet av en ny
discoverytjänst, OneSearch – efterföljare till Elin
och LibHub, införande av RFID-teknik och
satsningen på kompetensutveckling gällande nästa
generations bibliotekssystem.
Förutom löpande support och utveckling på de olika
biblioteksspecifika systemen, har Infrastruktur under
året varit engagerad i följande projekt:
Implementering av EDS
I januari slutfördes den tekniska implementeringen
av discoverysystemet EDS från EBSCO och
Infrastruktur samordnade i januari även EBSCO:s
utbildning av bibliotekspersonalen.
Införande av ärendehanteringssystem
I mars lanserade Infrastruktur sitt ärendehanteringssystem ”Infrasupport” där bibliotekspersonalen kan
lägga in ärenden som rör de biblioteksspecifika
systemen, få feedback och bekräftelse på när ärendet
är utfört. Under 2012 satte Infrastruktur även upp
egna ingångar i ärendehanteringssystemet för
ärenden till Team webb och kommunikation, samt
till platssamordnarna.
Införande av RFID
Infrastruktur deltog aktivt med tekniskt stöd i vårens
upphandling av RFID-system och höll i kontakt och
utbildning gällande sommarens implementering av
RFID-plattor samt utlånings- och återlämningsautomater.
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Front2014/NextGen
En serie seminarier ordnades under 2012 av
Infrastruktur för kompetenshöjning av bibliotekspersonalen inom området ”nästa generations
bibliotekssystem”.
Intranät från Moodle/Mitt Lnu till Medarbetare
Under våren 2012 avvecklades Moodle och Mitt
Lnu som intranät för UB och Infrastruktur skapade
istället en struktur i Medarbetare utifrån den
befintliga organisationssidan. Diverse förbättringar
gjordes på sidan för att så långt det är möjligt ersätta
den funktionalitet som fanns i Moodle/Mitt Lnu.
Samtidigt skapade Infrastruktur en ny struktur på
S:, UB:s gemensamma lagringsutrymme, som tillsammans med inlägg på Medarbetare, ersätter den
tidigare publiceringen av mötesprotokoll etc. i
Moodle.
Övergång till Windows 7/Office 2010
Med målet att skapa en enhetlig och modern miljö
både för användare och bibliotekspersonal gjordes
under 2012 en inventering i samarbete med
universitetets IT-avdelning av nuvarande miljöer.
Under hösten 2012 påbörjades utbyte och ominstallation av bibliotekspersonalens datorer i Kalmar
och Växjö, samt planerades för inköp av nya publika
datorer till Kalmar och Växjö.
Uppgradering av Voyager
I augusti 2012 uppgraderas bibliotekssystemet
Voyager till den senaste versionen, 8.1.2 , vilket bl.a.
ger möjlighet att i ett senare skede gå vidare med
utskick via SMS till låntagarna samt betalning av
förseningsavgift via e-tjänst.
Utvecklande av digitala lärresurser
Under 2012 har ett stort antal digitala lärresurser
med grundläggande hjälpmaterial för studenternas,
forskarnas och lärarnas sökning i bibliotekets
resurser producerats i Infrastrukturs regi.
				
Jonas Barck
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Informationsförsörjning

Införandet av RFID-teknik och översyn av samlingar
RFID-tekniken (Radio Frequency IDentification)
syftar till att öka självbetjäningssystemens användarvänlighet och gör det snabbare och enklare att låna
böcker. Införandet av denna teknik under sommaren
2012 föregicks av en översyn av boksamlingarna.
Ett omfattande gallringsarbete och magasinering av
böcker genomfördes. För att optimera användningen
av våra samlingar har viss litteratur flyttats mellan
orterna för att bättre möta forsknings- och utbildningsbehov. Vi har också sett över vårt tryckta
tidskriftsbestånd med avseende på att alla titlar inte
behöver sparas på båda orter.
UB har liksom Kungliga biblioteket och ett stort
antal svenska bibliotek bytt klassifikationssystem
från SAB-systemet till DDK (Dewey Decimal
Classification). De nya böckerna på UB ställs upp
enligt DDK och denna avdelning växer fort. För att
ge mer plats åt de DDK-uppställda böckerna har
större omflyttningar gjorts under året på båda orter
för att bereda dessa mer plats.
Samlingarna har utökats med ett par större bokdonationer som mottagits under året, dels en konstlitteratursamling från Elisabeth Liljedahl och dels
en samling med berlinlitteratur från Christin Book.
Dessutom färdigställdes ett rum för en tidigare
mottagen boksamling efter professor Torsten Husén.
Läs mer om invigningen på s.19.
I början av året slutfördes arbetet med integrationen
och insorteringen av SFV:s (Statens fastighetsverk)
Husebymaterial i befintliga arkiv, ett arbete för vilket
rektors strategiska medel utdelats.
Under hösten påbörjades ett arbete med att se över
olika aspekter av vår kursbokshantering. Detta
arbete skall slutföras under våren 2013.

Mediepolicy med fokus på användardialog och e-material
Den mediepolicy som antogs i slutet av 2011
implementerades under året och innebär bl.a. en
ökad satsning på e-böcker. Den elektroniska utgåvan
ska så långt möjligt prioriteras framför den tryckta.
Antalet inköpta e-böcker tredubblades i jämförelse
med föregående år. Speciellt vad gäller kursböcker
är det önskvärt med e-böcker så långt det är möjligt,
för att så många som möjligt skall kunna få tillgång
till litteraturen. Än så länge finns dock den stora
majoriteten av kursböcker inte att tillgå som e-böcker.
UB:s e-resurser ska vara tillgängliga för Lnus
samtliga forskare och studenter. För att underlätta
detta ska vi tillhandahålla bra sökverktyg och en väl
strukturerad presentation av dessa resurser. Mycket
jobb måste idag göras för att i olika arbetsflöden
tillgängliggöra olika materialtyper och göra dem
sökbara på ett bra sätt och därmed väl använda i
utbildning och forskning. I början av året
implementerades OneSearch, UB:s nya söktjänst,
för gemensam sökning i alla fulltextdatabaser och
bibliotekskatalogen – samtidigt. Mycket arbete har
lagts ner under året för att integrera, aktivera och
exponera så stor del som möjligt av medieresurserna
här. Vid överföringen av KB:s SFX-instans till
OneSearch i början av året aktiverades inte alla
resurser, så mycket manuellt arbete har lagts ner på
denna aktivering efterhand.
De egna samlingarna kompletteras med fjärrlån till
användare vid det egna universitetet och på samma
sätt lånar vi ut böcker till andra bibliotek och deras
användare. Vi har en omfattande fjärrlåneverksamhet där vi lånar ut mer än vi lånar in, se s. 25. Varje
fjärrlånebeställning ses i enlighet med mediepolicyn
som ett potentiellt inköpsförlag och hanteras i enlighet med detta. Ungefär var fjärde fjärrlåneförfrågan
resulterar i ett inköp.
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Publiceringar i fokus och forskningsdata på frammarsch
Inför 2012 beslutades att publiceringar skulle vara
en del av universitetets resultatindikatorer, vilka följs
upp årligen. Under året har det levererat indikatorn
”Antal vetenskapliga publikationer enligt det norska
systemet och Web of Science” med underlag från
DiVA i enlighet med dessa beslut. Detta har medfört
ett omfattande kvalitetsarbete med de bibliografiska
posterna i DiVA. Vi har under året börjat importera
Linnéuniversitetets publikationer som indexeras i
Web of Science, så att de inte behöver registreras
manuellt. Vi arbetar i enlighet med SUHF:s
rekommendationer för att höja kvalitet och täckning
på vår publikationsdatabas, då data härifrån överförs
till det nationella vetenskapliga söksystemet SwePub.
Under året har lagring och tillgängliggörande av
forskningsdata blivit en fråga som diskuterats mycket
på ett nationellt plan. Genom att forskningsfinansiärer börjat ställa krav på lagring och tillgängliggörande av de data forskningsresultat baseras
på, kommer det behövas system och rutiner för att
hantera detta. Vi följer utvecklingen och deltar i ett
nationellt nätverk som bildats kring dessa frågor för
att se vad vår roll kan vara framöver.
			
Helena Juhlin
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Lärandestöd

Undervisning, handledning och digitala lärresurser
Hela 2012 har ett intensivt arbete pågått med att
formulera en gemensam grund att stå på när det
gäller det pedagogiska arbetet och en tydlighet i vad
UB kan erbjuda i form av undervisning, handledning
och digitalt stöd. Detta arbete har resulterat i UB:s
pedagogiska plattform som presenteras närmare på
s. 16.
Kontaktbibliotekariernas undervisning har i tid varit
mer omfattande än de två föregående åren, men nått
ungefär lika många studenter som 2011. Antalet
handledningstillfällen ”Bokad sökhjälp” har minskat
jämfört med 2011.
Ett stort antal digitala lärresurser om att söka och
värdera information samt om akademiskt skrivande
har skapats under året. Filmerna har sammanställts i
en webbguide som ger en introduktion i att söka och
hantera information.
Kontaktbibliotekarier i fakultetsgrupper
Under året har kontaktbibliotekarieverksamheten
anpassats till universitetets nya organisation. Istället
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för att en kontaktbibliotekarie ansvarar för en
institution formeras från 2013 grupper runt
fakulteterna. Kontaktbibliotekarien ska utgöra en
av många kontaktytor mellan UB och fakultetens
studenter och personal. Vi går mot ett utökat
samarbete mellan kontaktbibliotekarierna och en
specialisering genom att färre bibliotekarier är
involverade. Två samarbetsgrupper, som ska vara
forum för erfarenhets- och idéutbyte, intern
kompetensdelning samt samverkan runt ämnesguider och digitala lärresurser, har skapats.
Studieverkstaden
Rektor beslutade i februari att uppdra åt UB att i
nära samverkan med institutionerna och
Studerandeavdelningen se över Studieverkstadens
uppdrag och framtida roll. Arbetet med översynen
drog igång ordentligt i slutet av året och kommer
ge resultat först under kommande år. I väntan på
resultatet av översynen har verksamheten i
Studieverkstaden fortsatt i oförändrad form.
Handledning i akademiskt skrivande på svenska och
engelska för studenter och doktorander har erbjudits.
Trots att vi inte har gjort några informationsinsatser
har efterfrågan på handledning ökat jämfört med
tidigare år.

Samarbetet mellan kontaktbibliotekarier och texthandledare har intensifierats under året och ett av
flera resultat är ett gemensamt formulär för bokning
av texthandledning och sökhjälp. Förutom att
underlätta administrationen runt bokningar ger
informationen som samlas in genom formuläret en
bra grund för framtida analys- och utvärderingsarbete.
Riktlinjer och ärendehanteringssystem
Hanteringen av ärenden som rör webb, nyheter,
skyltar, trycksaker, bilder mm har systematiserats
och förenklats genom att Team webb och
kommunikation har börjat använda sig av ett
ärendehanteringssystem.
Hösten 2012 har riktlinjer formulerats dels för UB:s
användning av sociala medier och dels för
arrangemang, utställningar, visningar och andra
aktiviteter på UB.
Service och vägledning
Då UB är en viktig studiemiljö för studenterna vill vi
erbjuda generösa öppettider. Under året har UB, delvis med hjälp av studentmedarbetare, hållit öppet på
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helger, klämdagar och dagar med förkortad arbetstid.
Under 2012 har det gjorts en fullständig genomlysning av bemanning och utformning av det stöd vi
erbjuder i reception och sökhjälp på UB. De förändringar som genomförts har inneburit en stor omställning och beskrivs utförligare på s.17.

Uppdraget kallades ”UB.s fysiska studiemiljö – En
attraktiv kunskapsmiljö?” och inkluderade fyra
undersökningsområden. Till styrgrupp för uppdraget
utsågs UB:s ledningsgrupp. Under tidsperioden april
till december knöts ytterligare personer på UB till
arbetet.

I samråd med IT-avdelningen slutade UB vid höstterminens start att sälja utskriftskrediter till
studenterna. Syftet var att få studenterna att börja
använda betalsystemet PayEx och minska den
manuella kontanthanteringen.

Lokalansvar
• behov av ett systematiserat samarbete med LoS
(Lokal- och serviceavdelningen) gällande exempel
vis lokalvård, vaktmästartjänster och säkerhet har
definierats och initierats. Som ett steg i detta arbete
har ett ärendehanteringssystem införts.
• i samband med införandet av RFID har
anpassningar i den yttre miljön genomförts i
samarbete med LoS.
• förändringar i receptions- och sökhjälpsmiljön har
planerats som ett resultat av det nya arbetssätt som
implementerats.
• vid höstterminens start tillkom ett nytt tyst läsrum
på UB i Kalmar
• viss översyn och komplettering i studiemiljön har
genomförts, exempelvis ny bordsbelysning, fler
eluttag, arbete med ljudmiljön och skyltning
• en uppdatering av rutiner kring lokal och service,
larm/säkerhet och fastighet har gjorts

Den tydliga trenden som påbörjades 2011, med att
studenterna som behöver inläst litteratur i allt större
utsträckning själva sköter nedladdningen, fortsätter.
UB:s arbete handlar allt mer om introduktion till
talböcker och egen nedladdning, nybeställning,
lektörsinläsning och tekniskt stöd.
Distansstudenternas efterfrågan på att få böcker
hemsskickade som mellan 2010 och 2011 i det
närmaste fördubblades, har nu planat ut och ligger
på ungefär samma nivå som föregående år.
				
Lotta Gustafsson

Platssamordnare

Under året har platssamordnarna främst arbetet
med:
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Lokalöversyn
I UB:s uppdrag (Dnr HL/2009-287) ingår att
erbjuda fysiska bibliotekslokaler och lärmiljöer.
Enligt verksamhetsplanen för 2012 skall UB under
året genomföra en fördjupad studie av hur bibliotekslokalernas studieplatser tillfredsställer studenternas
behov. En ständig utveckling av den fysiska studiemiljön krävs för att den ska upplevas som attraktiv
och modern. Under året har platssamordnarna
undersökt hur UB:s studiemiljö fungerar idag och
vilka behov samt förväntningar som finns.

Arrangemang, visningar, studiebesök, praktikanter
• i samarbete med team webb och kommunikation
har riktlinjer för bland annat arrangemang,
visningar, studiebesök sammanställts
• under året har praktikanter från bibliotekarieutbildningar tagits emot
Användarundersökningar, samordning utvärdering och
kvalitetsarbete
• användarundersökningar och utvärderings- och
kvalitetsarbetet har fokuserats på lokalöversynen.
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Övrigt
Platssamordnaren i Kalmar:
• ingår i det lokala säkerhetsnätverket i Kalmar.
• har vid några tillfällen ersatt överbibliotekarien vid
möten angående det stadsintegrerade universitetet.
Platssamordnaren i Växjö:
• ingår i the Bridge, ett samarbete mellan IKEA och
Lnu.
Platssamordnarna:
• ingår i ledningsgruppen
• ingår i den lokal arbetsmiljögruppen
• har deltagit i konferensen Framtidens universitet
och högskolemiljöer – flexibla lokaler och moderna
campus.
• har deltagit i en kompetensutbildningsdag om
kvalitetsarbete och utveckling på bibliotek.
• besökte under en dag univesitetsbibliotek i
Göteborg med syfte att undersöka olika studieoch receptionsmiljöer.
		
Marie Fredriksson, Ida Henriksson
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Införande av RFID
Vad är RFID?
RFID är en teknik som använder radiovågor för att
överföra information. Ett RFID-system består av en
databärare, en antenn och en läsare och ska i
bibliotekssammanhang främst vara ett stöd för
utlåning, återlämning, larm och identifikation av
fysiskt biblioteksmaterial.
Bakgrund
Under 2010 tillsattes en projektgrupp på UB med
målsättning att genomföra en förstudie av RFIDtekniken och vad ett införande av denna skulle
kunna innebära. Gruppen tog del av andras kunskaper
och erfarenheter genom bl.a. ett antal studiebesök
och genom att läsa användbara utredningar och
litteratur inom ämnesområdet.
Projektgruppen presenterade 2011 en rapport och
uppföljning av sitt arbete. I denna gavs bl.a. bakgrund
till RFID-tekniken, en beskrivning av för- och
nackdelar med tekniken och en diskussion om förutsättningar och kostnader för ett genomförande på
UB. Gruppen rekommenderade UB att gå vidare
och planera för ett införande av RFID-tekniken.
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Orsakerna till ett införande av RFID-tekniken var
flera. Dels förväntades denna teknik rationalisera
cirkulationsrutinerna, speciellt vad gäller utlånen
mellan våra biblioteksenheter i Kalmar och Växjö,
som efter fusionen var högst betydande i antal.
Dessutom var den nuvarande självbetjäningsutrustningen, i synnerhet i Växjö, sliten och i stort
behov av ett utbyte. Leverantören av denna
utrustning hade dessutom gått i konkurs, något som
ytterligare försvårade möjligheterna till en fungerande
service. Dessutom satsar de bibliotek som idag inför
ny självbetjäningsutrustning i stor sett enbart på
RFID-tekniken, eftersom den har potential och
framtida utvecklingsmöjligheter. Sammantaget
bedömdes att ett införande av RFID-tekniken skulle
innebära såväl en högre kvalitet på servicen till våra

användare som bättre arbetsförhållanden för
personalen.
Genomförande
En satsning på RFID fanns med i verksamhetsplanen för 2012. UB arbetade tillsammans med
universitetets upphandlingsavdelning fram en
kravspecifikation och förfrågningsunderlag, varefter
en central upphandling genomfördes under första
kvartalet 2012. I upphandlingen valde Lnu Axiell
som leverantör av RFID-systemet och eftersom
Axiell i sin tur använde sig av det danska företaget
Bibliotheca som underleverantör, blev det i själva
verket tekniken från detta företag som infördes.
En risk- och konskevensanalys av införandet gjordes.
Denna pekade bl.a. på vikten av bra information och
planering av själva konverteringsarbetet. Under
våren fortsatte förberedelserna med bl.a. en planering
av tids- och personalresurser för RFID-projektet.
Behov av ombyggnader diskuterades och en genomgång av vissa boksamlingar med tillhörande gallring
genomfördes.
En projektgrupp för genomförandet tillsattes och
planen var att konverteringen av de beräknade
ca 300 000 volymerna skulle genomföras under
sommaren, ett mycket omfattande arbete. Efter en
mindre försening levererades konverteringsutrustningen i mitten av juni. Instruktioner utarbedes,
liksom schema för de olika arbetsstationerna, och
arbetet med konverteringen av bokbeståndet
påbörjades runt midsommar. Själva arbetet genomfördes av såväl ordinarie personal som av våra för
detta ändamål anlitade studentassistenter.
Samtidigt planerades för den fysiska installationen
av ny utlånings/återlämnings- och sorteringsutrustning och larmbågar, vilket innebar ett
omfattande arbete för inte minst våra platssamordnare.
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Denna utrustning levererades i mitten av augusti
och installationen påbörjades omedelbart med målet
att få det mesta klart före terminsstart, något som
till största delen också lyckades. Tyvärr blev dock
installationen av larmbågarna i Kalmar av olika
anledningar något försenad, något som medförde att
en del böcker, företrädesvis kurslitteratur, helt enkelt
”försvann” från biblioteket utan att registreras.
Vid terminsstarten var det mesta av innehållet i
våra samlingar konverterat. Under hösten fortsatte
konverteringen av mindre frekventerade samlingar,
ett arbete som i princip helt avlutades runt årsskiftet.
Dessutom konverterades löpande de böcker som
varit utlånade under sommaren och inte lämnades
tillbaka förrän senare. Under hösten gjordes också
viss komplettering av utrustning.
Utvärdering och sammanfattning
Vid årsskiftet hade sammanlagt ca 285 000 volymer
konverterats, varav ca 185 000 i Växjö och drygt
100 000 i Kalmar, och den nya tekniken tagits i bruk
och använts under några månader. Vissa mindre
problem uppstod och måste lösas efterhand, men
dessa berodde sannolikt främst på missar i samband
med det omfattande konverteringsarbetet. De

förhoppningar som ställdes på tekniken vad avser en
rationellare cirkulationshantering har absolut infriats
och ytterligare användningsområden kommer att
utvecklas efterhand.
Under hösten utvärderade UB:s arbetsmiljögrupp
införandet av RFID utifrån arbetsmiljösynpunkt och
den risk- och konsekvensanalys som gjordes under
våren 2013. Gruppen upplevde att hela processen
gått över förväntan och att det omfattande
konverteringsarbetet i det stora hela genomförts
utan några allvarliga störningar. Dock bör nämnas
att biblioteket i Kalmar, förutom problemen med de
försenade larmbågarna, också drabbades av oväntade
larmproblem i och med att stadsbiblioteket vid
samma tid också genomförde en RFID-märkning
av sitt bestånd. Detta var en konsekvens som var svår
att förutse.
Tommy Johansson
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GSLG – ett bibliotekssamarbete
1997 tecknade Högskolan i Borås, Högskolan i
Kalmar, Högskolan i Växjö, Högskolan i Örebro och
Lärarhögskolan i Stockholm ett samarbetsavtal för
att gemensamt ansvara för drift och underhåll av
bibliotekssystemet Voyager. Samarbetet, eller rättare
sagt konsortiet, kom att kallas GSLG vilket faktiskt
nästan är ett nonsensnamn som ska utläsas Guiding
Star Library Group. Namnet gavs till konsortiet
av den dåvarande systemleverantören Endeavor.
Mycket har hunnit hända sedan dess. Högskolor har
blivit universitet, Lärarhögskolan har inlemmats i
Stockholms universitet och två av lärosätena har
fusionerat. Idag består alltså konsortiet av
Högskolan i Borås, Örebro universitet och
Linnéuniversitetet. Vi arbetar nära Stockholms UB
där också våra servrar är placerade. Samarbetet kan
beskrivas som ganska unikt i bibliotekssverige och
för dem som vill läsa mer om samarbetet finns en
artikel i Biblioteksbladet 2008:10 där de tidigare
cheferna ger en mycket läsvärd historik över GSLG:s
första tio år. Det unika med detta samarbete är att
det förutom att erbjuda lärosätena en prisvärd och
stabil bibliotekssystemlösning även inneburit ett
gemensamt utvecklingsarbete och en avancerad
form av kompetensutveckling för medarbetarna på
deltagarbiblioteken.
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När den första ”pionjärandan” lagt sig och de
chefer som initierat samarbetet ersatts av nya chefer
klingade ganska mycket av det gemensamma
utvecklingsarbetet av. De olika modulgrupperna
avvecklades och endast systembibliotekariegruppen
blev kvar. Systemet tickade på och man kan beskriva
det som att verksamheten gick ner lite på sparlåga.
Från 2008 har styrelsen för konsortiet, som består av
de ingående lärosätenas chefer, träffats några gånger
om året för att sköta formaliteter och göra budgetuppföljningar. Dessutom har traditionen med årsmöten i form av gemensamma seminarier då ganska
många medarbetare haft möjlighet att träffas och
utbyta erfarenheter fortsatt genom åren.

Det är uppenbart att samarbetet inom GSLG varit
av stor betydelse för kompetensutvecklingen inom
systemets olika moduler och – inte minst viktigt –
för att bygga nätverk mellan kollegorna på de olika
biblioteken vilka arbetat med samma ansvarsområden. Man har genom åren även haft möjlighet
att samarbeta i frågor som legat utanför direkta
systemfrågor.
Under verksamhetsåret 2011/12 var det Lnus tur att
axla ansvaret för konsortiet. Av en slump var det nya
bibliotekschefer på alla tre lärosätena och
tillsammans började vi diskutera om det inte var
dags att utnyttja den starka grund för gemensamt
utvecklingsarbete som GSLG tidigare erbjudit. Vi
står inför stora utmaningar framöver. Det är
uppenbart att bibliotekssystem i den form vi känner
dem kommer att upphöra. Vi vet att vi måste
erbjuda mycket mer integrerade tjänster. Hur
kommer detta att påverka arbetsflöden och lagring?
Vilka leverantörer kommer att finnas? M.m., m.m.
Det var inte bara inom GSLG vi ställde oss dessa
frågor utan ungefär samtidigt initierades samarbetet
inom det så kallade Front2014 där Chalmers bjöd
in till ett samarbete kring dessa framtidsfrågor. Med
dessa utgångspunkter planerades årsmötet
den 31 maj – 1 juni 2012.
Vi ville gärna visa upp lite mer av Småland och
beslutade därför att förlägga den första dagen till
Huseby bruk, inte minst mot bakgrund av att UB
har en hel del av arkivsamlingarna från bruket och
för att det erbjuder en så unik och inspirerade miljö.
Väljer man dessutom sista dagen i maj när grönskan
är som intensivast lär det imponera på våra kollegor
från Borås och Örebro. Under eftermiddagen valde
vi att arbeta med ett annorlunda koncept för erfarenhetsutbyte och hade i förväg valt ut tre områden där
vi uppfattade att vi på alla tre biblioteken ”brottades”
med olika problem. De tre områdena var Dewey,
lokaler och studentsamverkan. Efter korta
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inledningar var det gruppdiskussioner i tvärgrupper
mellan de tre biblioteken. Formen gav möjlighet till
att både lära känna nya kollegor och att få inspiration
i olika frågor. Jag tror vi alla imponerades av Borås
som just skulle påbörja arbetet med att märka om
hela sin samling så allt fick en Deweyuppställning.
Vidare engagerade lokaldiskussionen. Här berättade
Linnéuniversitetet om den lokalöversyn som just
påbörjats och alla var överens om det ständiga arbete
som måste bedrivas för att få till stånd kreativa och
inspirerande studiemiljöer i biblioteken. Frågan
kring studentsamverkan var också intressant att
utbyta erfarenheter kring. Hur fångar vi studenternas
synpunkter? Hur får vi studenterna aktiva i styrelser
och nämnder? Hur samverkar vi med studentkårerna?
Detta var exempel på några av de frågor som kom
upp.
Eftermiddagen fortsatte med visning av slottet. Både
bruket med sin grund i bearbetningen av den så
kallade sjömalmen, godset, skogen och den intakta
bruksmiljön får fantasin att triggas igång. Lägger
man till detta de trådar som kan spinnas kring ägarfamiljen Stephens öden från ca 1870 och fram till
historierna kring ”Fröken på Huseby” så kan man
inte undgå att bli fascinerad. Innan kvällens gemensamma middag fördjupades kunskaperna kring
Huseby ytterligare genom att Ingemar Gunnarsson
och Per Johansson berättade en del om materialet i
Husebyarkivet som förvaras på UB.
Fredagen ägnades åt frågor som var mer knutna till
bibliotekssystemet och de framtida utmaningar som
skissades inledningsvis. Kristian Wallin från
Ex Libris (vår nuvarande leverantör av Voyager)
presenterade ALMA som är nästa generations
bibliotekssystem. Dagen hade förberetts av systembibliotekarierna och till mötet hade även kollegor
från Stockholms UB anslutit sig. Det kretsade
mycket kring rapporter från Front2014 arbetet, men
också kring mera näraliggande problem som den

utmaning det innebär att vårt fjärrlånesystem SAGA
kommer att upphöra vid årsskiftet 2013/14. Jag tror
vi alla var väldigt nöjda med de två GSLG-dagarna
och inte minst den gemensamma bild vi fick av läget
kring framtida bibliotekssystem och därmed
sammanhängande tjänster. Detta arbete fick en
uppföljning i tre halvdagsseminarier som systembibliotekarierna arrangerade på de tre lärosätena
under hösten. Vi kan härmed konstatera att vi
genom GSLG-samarbetet flyttat fram våra
positioner i arbetet med att förbereda oss för
kommande förändringar.
Allt det praktiska kring GSLG-mötet sköttes med
den äran av en arbetsgrupp bestående av Lena
Ekström, Ann-Helén Erliksson och Tove
Lorentzon. I mötet deltog drygt 50 kollegor från de
tre GSLG-biblioteken samt från vår samarbetspartner Stockholms UB.
GSLG omsatte ca 1,2 miljoner under verksamhetsåret och kostnaderna fördelas mellan de tre
lärosätena utifrån nyckeltal som utgår från antalet
helårsstudenter.
				
Catta Torhell
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Pedagogisk plattform
Under 2012 färdigställdes dokumentet Pedagogisk
plattform ett UB till stöd för utbildningen ett internt
dokument för universitetsbibliotekets undervisande
personal bestående av kontaktbibliotekarier och
texthandledare. Tanken är att detta skall vara en
levande text som skapar en samsyn kring bibliotekets
undervisning. Ur denna text utarbetades även
broschyren Universitetsbiblioteket en resurs i
utbildningen som syftar till att informera lärare inom
universitetet om UB:s erbjudande om undervisning i
informationssökning och texthandledning.
I strategidokumentet Linnéuniversitetet – en resa
in i framtiden anges under rubriken ”En attraktiv
kunskapsmiljö” som ett mål att ”ge alla studenter
goda kunskaper i informationssökning, muntlig
och skriftlig kommunikation och annan färdighetsträning.” Det är denna målsättning som är grunden
för UB:s pedagogiska arbete. I Pedagogisk plan för
Linnéuniversitetet är denna strävan uttryckt i den
planerade aktiviteten att utbildningar skall utformas
så att ”studenterna regelbundet söker, värderar och
använder vetenskapliga publikationer och andra
relevanta informationskällor, samt utvecklar sitt
akademiska skrivande genom självständiga arbeten”.
Detta är lärarens ansvar i samverkan med UB.
Samverkan mellan lärare, UPE och UB:s personal
UB:s pedagogiska plattform arbetades fram av en
mindre grupp av UB:s personal med den större
kontaktbibliotekariegruppen som referensgrupp.
UPE (Universitetspedagogiska enheten) bidrog med
relevanta synpunkter utifrån ett utbildningsperspektiv. Dokumentet skickades ut på remiss till
lärarrepresentanter för de fem olika fakulteterna
i Linnéuniversitetets nya organisation. Lärarna
svarade på ett antal frågor och sammanfattningsvis
var de positiva till budskap och intentioner i den
pedagogiska plattformen. De efterlyste tydlighet i
budskapet och bättre kommunikation runt
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erbjudandet. Ur denna önskan växte den sammanfattande foldern Universitetsbiblioteket en resurs i
utbildningen fram.
Universitetsbibliotekets erbjudande
Plattformen innehåller några pedagogiska utgångspunkter för UB:s undervisning och en beskrivning
av hur vi organiserar verksamheten genom kontaktbibliotekarier och studieverkstadens texthandledare.
Idéer bakom arbetet med plattformen handlar om
att gå från ad hoc lösningar mot systematik,
kontinuitet och att bidra med det stöd som passar
bäst i den aktuella situationen.
Dokumentet innehåller en större tydlighet än tidigare
när det gäller möjligt undervisningsinnehåll, undervisningsformer, omfattning och villkor. Undervisning erbjuds i samband med att studenterna har
självständiga arbeten där informationssökning krävs
och det ställs krav på vilka publikationstyper som
studenterna förväntas använda. Möjliga former för
undervisning är t.ex. workshops, föreläsningar, inspelade lektioner distribuerade via lärplattform eller
webbaserade självstudieguider.
Samarbetet med utbildningsansvariga är centralt.
Den modell som presenteras i plattformen innebär
att kontaktbibliotekarier tillsammans med kurs- och
programansvariga väljer ut de moment och kurser
där behovet av undervisning i informationssökning
är som störst. Undervisningsinnehåll och val av
undervisningsform bestäms i samråd mellan lärare
och bibliotekarie. Målet är att detta ska bidra till att
studenterna utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och att kvaliteten ökar i studenternas
självständiga arbeten.
Lotta Gustafsson, Ulla-Britt Oscarsson
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Ny bemanning

I syfte att hitta former för bemanning av reception
och sökhjälp på UB tillsattes en arbetsgrupp i slutet
av 2011. Tanken var att våra möten med studenter,
lärare och forskare, skulle bibehålla kvaliteten, men
dessutom innebära en högre flexibilitet och
effektivitet. Gruppens uppdrag var att identifiera
styrkor och svagheter med dåvarande bemanningsmodell och undersöka om arbetslag kunde vara ett
sätt att lösa identifierade problem. Som inspiration
samlades erfarenheter in från andra universitetsoch högskolebibliotek genom telefonintervjuer och
studiebesök.
Arbetet resulterade under våren i rapporten
Bemanning av UB:s kundservice: en översyn med två
olika förslag, med och utan arbetslag. Engagerade
diskussioner följde med de i personalen som är
involverade i kundservicearbetet. Den 1 oktober
implementerades den nya bemanningsmodellen, som
inte innebar arbetslag, men andra stora förändringar.
I Kalmar infördes enkelbemanning med bakjour
och studentmedarbetarna som tidigare arbetat hela
dagarna i receptionen bemannar nu endast kvällstid
och helger. I Växjö samlades bemanningen, som
tidigare varit uppdelad på tre olika platser, på ett
ställe.

fysiska miljön. I Kalmar färdigställdes den nya miljön
i slutet av året och innebar nya infodiskar, med
stådatorer utan inloggning. Förändringen möjliggör
snabba sökningar och i närheten datorarbetsplatser
för studenter som under sin informationssökning lätt
vill kunna tillkalla bibliotekarie för vägledning.
I Växjö påbörjades arbetet under 2012 med
skapandet av ett back-office bakom receptionen och
en ny återlämningsmiljö. Fortsättning följer under
2013 och innebär en del nya möbler och
omflyttningar på entréplan.
				
Lotta Gustafsson

Lokalöversyn

Under 2012 har en fördjupad studie av hur
bibliotekslokalernas studieplatser tillfredsställer
studenternas behov genomförts under ledning av
platssamordnarna. Studien kommer att resultera i
en rapport med förändringsförslag. Utifrån det
övergripande syftet har fyra undersökningsområden
formulerats.
Syfte
Erbjuda en attraktiv kunskapsmiljö genom att:
UB:s nuvarande lokaler utnyttjas effektivt och
erbjuder en kreativ studiemiljö för att på så sätt
främja ett optimalt möte med UB:s verksamhet.

Med den nya bemanningen följde många nya rutiner
för såväl studentmedarbetare som ordinarie personal.
En del monotona arbetsuppgifter fördelades mellan
många kollegor för bästa möjliga arbetsmiljö. Under
hösten krävdes kontinuerligt små justeringar för att
det nya arbetssättet skulle fungera optimalt. De
grundläggande principerna verkar dock hålla och vi
är rustade för att möta både hektiska och lugnare
perioder.

Undersökningsområden:
• Undersöka nuvarande användning av och ge en
kort bakgrund till UB:s studiemiljö ur ett studentperspektiv

För att åstadkomma flöden som fungerar, stödja det
pedagogiska förhållningssättet och skapa en plats för
alla frågor krävdes det också förändringar i den

• Identifiera exempel på goda studiemiljöer på
bibliotek

• Ur ett UB-perspektiv, ge en prognos för framtida:
- fysisk samling
- användning och behov av undervisningsmiljöer

• Undersöka studentens behov av och förväntningar
på UB:s studiemiljö
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Materialinsamlingen har skett med hjälp av olika
metoder så som seminarier, intervjuer, enkäter och
observationer. Även visst utredningsarbete i form av
bakgrunds- och prognosbeskrivningar har utförts.
Fortlöpande har också aktuell forskning samt goda
exempel identifierats och nyttjats.
		
Marie Fredriksson, Ida Henriksson

Språkstödsprogram

Under 2012 upphandlades och inköptes sex olika
programvaror som ska vara ett stöd för studenters
skrivande. Ansvaret för att implementera
programmen och informera studenter och personal
föll på UB och undertecknad. Syftet med
investeringen var att erbjuda alla studenter och all
personal vid Linnéuniversitetet ett utökat och mer
lättillgängligt stöd i sitt skrivande.
Två av programmen, Easy Reader och Easy Producer,
är talsyntesprogram som hjälper användaren med
uppläsning av talböcker och egna datorskrivna
dokument. SuperNova Access Suite är ett program
som i första hand riktar sig till personer med synnedsättning och har funktioner som förstorar skärmbilden och läser upp skärmtext med syntetiskt tal.
Stava Rex och SpellRight är avancerade rätt-
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stavningsprogram på svenska och engelska och det
sista programmet, Saida, är ett ordprediktionsprogram som föreslår ord för användaren under
själva skrivprocessen.
Under hösten 2012 arbetade undertecknad, i samarbete med IT-avdelningen och IT-personal på UB,
med att tillgängliggöra programmen för enskild
nedladdning och att sprida programmen på publika
datorer över hela universitetet. Alltsedan starten av
höstterminen 2012 har det visats ett ökat intresse för
programmen och arbetet med att sprida information
och göra programmen mer lättillgängliga kommer
att fortgå.
			
Henrik Evertsson

Utbytet med Denver

Under två veckor i september besökte jag Auraria
Library i Denver, Colorado, som är ett bibliotek för
tre statligt finansierade lärosäten med ca 46 000
studenter och 1800 lärare på ett gemensamt campus.
Vistelsen var en del i ett nystartat utbyte med
Universitetsbiblioteket. Mary Somerville, chef på
Auraria Library, var på 1990-talet Fulbrightstipendiat
på Bibliotekshögskolan i Borås och har hållit
kontakten med Sverige. Hon initierade tillsammans

Från besöket i Denver
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med Catta Torhell utbytet mellan biblioteken i syfte
att få nya idéer kring kvalitetsarbete för respektive
verksamhet.

Stockholms universitet förelåg inte längre
möjligheter eller intresse för att hysa den aktuella
samlingen.

Jag fick träffa bibliotekarier som arbetar med
undervisning och handledning i informationssökning, webbaserade lärresurser, inköp och andra
bibliotekstjänster och jag deltog även på undervisningspass med studenter. Mina möten på Auraria
Library gav insyn i både likheter och skillnader.
Bibliotekens olika tjänster har mycket gemensamt,
medan arbetsförhållanden och anställningsvillkor
skiljer sig stort. Bibliotekarier på amerikanska
universitetsbibliotek räknas ofta som universitetslärare och har samma krav på prestationer som
lärarna. Det var därför spännande att träffa en grupp
bibliotekarier som förutom sina biblioteksrelaterade
arbetsuppgifter forskar och publicerar sig. På Auraria
Library finns dessutom en strategi för att generellt
bedriva en evidensbaserad verksamhet. Jag blev
mycket väl mottagen på Auraria Library och utbytet
var en fantastisk upplevelse för mig med spännande
kulturmöten och en och annan tankeställare.

Våren 2011 tillfrågades därför ledningen vid
Linnéuniversitetet om möjligheten att ta emot
denna samling. En av anledningarna till valet av
mottagare var Huséns geografiska koppling till vår
trakt. Husén växte upp utanför Alvesta och tog
studenten i Växjö. Efter diverse diskussioner med
bl.a. anhöriga till Torsten Husén, beslöt Lnu att
acceptera erbjudandet om samlingen. En överenskommelse skrevs under mellan Linnéuniversitetet,
Stockholms universitet och familjen Husén. I denna
stadgas bl.a. att samlingen ska placeras på
Universitetsbiblioteket i Växjö och placeras i ett
speciellt rum, kallat Husénrummet. Samlingen
ska enligt överenskommelsen vidare göras fysiskt
tillgänglig för forskning och studier och om möjligt
efterhand också genom registrering i såväl lokala
som nationella kataloger.

I oktober var Cindy Hashert, chef för en av Auraria
Librarys avdelningar, hos oss på UB både i Växjö och
Kalmar. Hon träffade representanter för samtliga
verksamheter på UB och hann även med att träffa
chefen på UPE samt ett besök på Högskolebiblioteket i Borås.
			
Ann-Louise Larsson

Linnéuniversitetets Husénsamling

Bakgrund
Torsten Husén, professor i pedagogik och en av
vårt lands mest internationellt kända forskare inom
pedagogik och utbildningsvetenskap, gick bort 2009
och efterlämnade ett stort arbetsbibliotek på f.d.
Lärarhögskolan i Stockholm. Samlingen hade några
år tidigare överlämnats till Lärarhögskolan, men
efter samgåendet med och flyttningen till

Under våren 2012 transporterades samlingen till
Växjö och under hösten följde sedan ett omfattande
arbete med såväl uppsortering av samlingen som
åtgärdande av det rum som var tänkt att hysa
densamma, UB:s tidigare forskarsal.
Invigningen
Den 11 december 2012 invigdes Linnéuniversitetet
såväl Husénrummet som Husénsamlingen på
Universitetsbiblioteket med bl.a. representanter
från universitetsledning, familjen Husén, UB, PPI
(Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap) och andra delar av universitetet.
Under invigningsprogrammet gav prorektor Lena
Fritzén en kort bakgrund till Torsten Husén och
hans lokala anknytning. Hon framförde också
Linnéuniversitetets tack för denna omfattande boksamling. Mats och Görel Husén berättade utifrån ett
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mer personligt perspektiv om sin fars liv och
akademiska bana. Professor Seamus Hegarty, Chair
of the IEA (The International Association for the
Evaluation of Educational Achievement), informerade
om IEA och Torsten Huséns engagemang inom
denna organisation. Ann-Louise Larsson, bibliotekarie
på UB, sammanfattade sina erfarenheter från
litteratur- och citeringssökningar på Torsten Huséns
publikationer i UB:s tillgängliga söktjänster och
Tommy Johansson, förvärvsbibliotekarie på UB,
avslutade med en kort sammanfattning av hantering
och innehåll i själva boksamlingen.
Programmet fortsatte därefter med själva invigningen
som förrättades av universitetsstyrelsens ordförande
Dan Brändström. Efter invigningen anordnades en
middag på Teleborgs slott med representanter för
såväl familjen Husén som för universitetet.
Om Husénsamlingen
Samlingen omfattar ca 4 500 bokvolymer, plus ett
100-tal särtryck och småskrifter. Innehållet har vuxit
fram under en 60-årsperiod och består till stora delar
av gåvor från författare i kretsen runt Torsten Husén
och underlag för egna skrivprojekt. Den innehåller
också Huséns omfattande egna produktion.
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Merparten av samlingen utgörs av litteratur på
svenska och engelska, men det finns också en del
material på ett flertal andra språk. Innehållet består
främst av litteratur inom psykologi, pedagogik,
undervisningsväsen, filosofi och samhällsdebatt.
Inom psykologin återfinns en hel del om militärpsykologi, tvillingstudier och tester av olika slag.
Litteraturen inom pedagogik och undervisningsväsen domineras av svenska förhållanden, men här
finns också material om utbildningsfrågor i andra
delar av världen.
Fortsättningen
UB är glada över att hysa samlingen och hoppas att
den kommer att nyttjas för såväl forskning som
studier i framtiden. En viktig förutsättning är dock
att innehållet blir mer känt och tillgängligt, såväl
inom som utanför det egna lärosätet. Detta
förutsätter registrering och katalogisering i lokal och
nationell bibliotekskatalog. En första genomgång
visar att minst en tredjedel av materialet inte finns
att lokalisera i den svenska nationalkatalogen
LIBRIS. Planer finns på att söka medel för att
genom katalogisering göra materialet mer tillgängligt.
			
Tommy Johansson
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Utställningar

I april och maj intog en ”sagoskog” bestående av
olika stationer stora delar av växjöbibliotekets
andravåning. Goetheinstitutet firade 200-årsjubileet
av bröderna Grimms sagor med den interaktiva
utställningen Märchenwelten. Besökarna, inte minst
skolklasser, kunde vandra mellan utställningens olika
stationer och där arbeta med teman som magi och
trolleri, det goda och det onda, hjälten och häxan.
I samband med Goetheinstitutets utställning satte
Corina Löwe, lektor vid Linnéuniversitetet, samman
en utställning som byggde på hennes avhandling om
barn- och ungdomsdeckare i det forna Östtyskland.
I Von Jungen Pionieren und Gangstern. Der
Kinder- und Jugendkriminalroman in der DDR
ställdes frågorna: Vem blev bov i ett samhälle där det
inte skulle finnas någon kriminalitet? Vem kunde
bli detektiv i det socialistiska DDR? Den 10 maj
föreläste hon och berättade om utställningen och
avhandlingen.
Den 14 maj 2012 var det 100 år sedan August
Strindberg avled. I samband med detta uppmärksammade UB mångsysslaren Strindberg med att
sätta samman två utställningar. Bibliotekarien
Strindberg var temat på UB i Växjö och Forskaren
och journalisten Strindberg var kalmartemat.
Över sommaren firades 25-års studentutbyte
1987 – 2012 mellan University of Minnesota,
Duluth och Linnéuniversitetet med utställningen
UMD+LNU=SANT. Utställningen var en del i ett
större jubileum av vänorterna Växjö och Duluth.
I Kalmar finns sedan oktober Litterära kuben, en
plats för utställningar i det mindre formatet för att
ex uppmärksamma olika litteraturpristagare.
			
Berit Linden, Anna Wolke

Sammanställning utställningar

N.WAVES A multiplatform art project about the
concept of northerness en konstvideo av Leif
Jordansson and Peter Norrman
19 – 29 januari, UB Växjö
Markussens studiefond
9 januari – 29 februari, UB Växjö
UMD+LNU=SANT – 25 års studentutbyte
mellan University of Minnesota, Duluth och
Linnéuniversitetet
14 mars – 31 oktober, UB Växjö
Märchenwelten – en utställning från Goetheinstitutet med anledning av Grimm-året 2012
13 april – 25 maj, UB Växjö
Von Jungen Pionieren und Gangstern.
Der Kinder- und Jugendkriminalromanin der DDR
13 april – 30 september, UB Växjö
Bibliotekarien Strindberg, UB Växjö
Forskaren och journalisten Strindberg, UB Kalmar
14 maj – 1 juni 2012
Value Art – Matthias Kamann om hur konst
värderas
7 september – 31 oktober, UB Växjö
World Aids Day
28 november – 5 december, UB Växjö
Nobel-, August- samt Smålands akademis pristagare
December, UB Växjö
Litterära kuben på UB, Kalmar
Nobelpriset i litteratur 2012, Mo Yan
Smålands Akademis litteraturpristagare 2012
2012 års Augustpristagare, årets svenska fackbok
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Infrastruktur

När det gäller kompetensutveckling har det under
2012 handlat om att samordna arbetet i en ny
sektion, lära av varandra i sektionen och försöka
bredda sektionens kompetensbas. Som ett första led
i detta hade sektionen i mars en inspirationsdag med
IT-konsult Lars Hornborg.
Discoverytjänsten OneSearch har under året varit i
fokus, sektionen fick utbildning av Ebsco-personal
i början av året och har deltagit vid Ebsco Discovery
Service användarmöte för svenska lärosäten på
Högskolan i Gävle, samt ChAls 2012, Chalmerskonferens, som i år handlade om att visualisera
stora datamängder och göra dem tillgängliga på ett
meningsfullt sätt för användarna.
Ett annat tema för årets kompetensutveckling rör
den stora förändring för både användarna och
personalen som nästa generations bibliotekssystem
kommer att föra med sig. Sektionen har deltagit
vid ett antal Front2014-möte – nationellt projekt
initierat av Chalmers där systembibliotekarier från
universitet och högskolor får tillfälle att diskutera
hur man bäst ska möta de utmaningar som nästa
generations bibliotekssystem innebär, samt

identifiera viktiga strategiska beslut gällande bibliotekssystemen inför 2014. Under årsmötet i Växjö
för GSLG (bibliotekssystemkonsortium bestående
av Högskolan i Borås, Örebro universitet, Linnéuniversitetet och Stockholms UB), ordnades en
temadag kring nästa generations bibliotekssystem.
Vid ytterligare tre tillfällen har sektionen i samarbete
med systembibliotekarierna i GSLG-konsortiet
ordnat temadagar kring nästa generations bibliotekssystem för hela bibliotekspersonalen i Växjö/Kalmar,
Örebro och Borås. Vid tillfället som hölls för hela
bibliotekspersonalen på Högskolan i Borås – som
också sändes via telebild till Växjö/Kalmar/Örebro
- deltog Libris-personal och höll presentationer om
Libris framtid.
Ett tredje tema för kompetensutveckling under året
har varit tekniken kring RFID-etiketterna som
infördes under sommaren i hela bokbeståndet. Här
höll sektionen tillsammans med företaget Bibliotheca
i viss utbildning/demonstrationer både för bibliotekspersonalen och för systembibliotekarierna.
				
Jonas Barck

Foto
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Informationsförsörjning

Publicering och tillgång till forskningsinformation
Under året har flera seminarier och workshops berört
ett snabbt växande område: att lagra och tillgängliggöra forskningsdata. Vi har bland annat deltagit
i workshopen ”Hantering av forskningsdata och
Open Access till forskningsdata” som hölls på Luleå
tekniska universitet i april. Fri tillgång till
forskningsdata diskuterades också på årets
”Mötesplats Open Access” i Norrköping, som två
personer från sektionen deltog i. Samma konferens
handlade också om OA-policys vid svenska lärosäten,
parallellpublicering i lärosätesarkiv och det
presenterades nystartade projekt inom programmet
”openaccess.se” Vid två tillfällen under året, dels på
Uppsala universitet och dels på KTH i Stockholm,
har vi deltagit i användarmöten för bibliotek som
har publiceringssystemet DiVA. Vid dessa möten
diskuterades bla hur DiVA används för parallellpublicering, i bibliometriska sammanhang och
kopplingen till forskningsinformation (såväl projektinformation som forskningsdata). En person deltog
i en workshop på Göteborgs universitet om ”norska
modellen” för fördelning av forskningsmedel baserat
på publikationer.
Förvärv och e-böcker
Temat på årets Lund Online, där två personer
deltog, var PDA (patron-driven aquisition) och att
använda e-böcker som kursböcker. Nya förvärvsmodeller och e-boksutvecklingen är något som är
högaktuellt för landets universitetsbibliotek. Lund
Online gav ett tillfälle att diskutera nya resurser,
teknisk utveckling, licenser och andra aktuella frågor
tillsammans med kollegor och våra leverantörer.
Vi hade en representant i KB:s expertgrupp för
informationsförsörjning och resursdelning liksom i
Kammarkollegiets referensgrupp i samband med
arbetet med ett nationellt ramavtal för litteraturinköp.

På katalogiseringsfronten
I början av året hade UB besök av en person från
KB:s Deweyprojekt som ville se hur vi arbetat med
att byta klassifikationssystem och gå över från SAB
till DDK (Dewey decimalklassifikation). Även
personal från Växjö stadsbibliotek har under året
varit på studiebesök hos oss för att se hur vi arbetat
med denna övergång och en person har deltagit i en
konferens om Dewey och folkbiblioteken på KB i
Stockholm.
Annan kompetensutveckling som skett är deltagande
i flera av KB:s olika kurser i Libris-katalogisering.
En person har deltagit i en workshop om författaridentifikatorer.
Under året har KB ändrat tillämpningsanvisningar
vad gäller Svenska ämnesord. För att hålla oss ajour
med dessa och få en inblick i förändringarna hölls en
intern workshop för personalen.
			
Helena Juhlin

Lärandestöd

Nationella nätverk och konferenser
Några av kontaktbibliotekarierna har deltagit i
nationella ämnesspecifika nätverk. Syftet med nätverken är att utbyta erfarenheter med bibliotekarier
som har samma ansvarsområden på andra högskolor
och universitet och att ordna gemensam kompetensutveckling, som bland annat rör databaser eller
forskning i det aktuella ämnet. I november deltog
Studieverkstadens texthandledare i en konferens
som anordnades av Nätverket för studie- och språkverkstäder. UB har också varit med på en workshop
i Malmö om samarbetet mellan bibliotekarier och
Studieverkstäder.
Länsbibliotek Sydost bjöd in till ”Det börjar med ett
gott bemötande!”, en dag med fokus på bemötande
gentemot personer med olika sorters funktions-
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nedsättningar. Föreläsningarna gjorde stort intryck
på de kollegor som deltog från UB. Inspirerande var
också Mötesplatskonferensen i Borås med temat
”Bibliotek i en föränderlig värld - vad krävs?” och
biblioteksdagarna i Norrköping som gick under
rubriken ”Omvärld och invärld – bilder av bibliotek”.
Pedagogiska diskutek och kurs i pedagogisk grundsyn
UB har, liksom tidigare år, arrangerat pedagogiska
diskutek ”journal clubs” som syftar till verksamhetsutveckling och att öka deltagarnas kunskap om
forskning inom det egna ämnesområdet. Inför ett
diskutek har deltagarna läst exempelvis en
vetenskaplig artikel om en verksamhetsrelaterad
fråga. Deltagarna diskuterar artikelns innehåll och
vilka idéer den ger upphov till som kan utveckla den
egna verksamheten. Under 2012 hölls ett pedagogiskt
diskutek om att göra ämnesguider med programmet
LibGuides och ett som var ett led i arbetet med att
implementera Pedagogisk plattform och ägnades åt
att diskutera de olika undervisningsinnehåll som UB
erbjuder.
I början av året anordnades en kurs om pedagogisk
grundsyn som hölls av Martin Stigmar, UPE. Syftet
var att ge UB:s personal möjlighet att reflektera
kring pedagogiska frågor. Första kurstillfället utgjordes av en föreläsning med tillfälle till diskussion.
Deltagarna läste därefter litteratur och skickade in
en text om sin pedagogiska grundsyn. Vid det andra
kurstillfället diskuterades texterna i seminarieform.
Kompetensutveckling vid Linnéuniversitetet
Under hösten har en person från sektionen
genomfört Bhörighetsgivande högskolepedagogisk
utbildning delkurs 1 och en person har gått delkurs
2. Personer från sektionen har deltagit i kompetensutveckling som arrangerats inom universitetet,
bland annat utbildning i Excel, InDesign, Polopoly,
Moodle 2 och webbutveckling. Vi har även varit
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representerade i en seminarieserie om lärande,
Dialogseminarier samt kritiska seminarier.
I slutet av året återupptog vi workshopserien ”30
minuter om x” i syfte att öka kompetensdelningen
mellan kollegor. Någon på UB eller andra delar av
universitetet ger en kort presentation om ett ämne
och därefter ges möjlighet till frågor och diskussion.
Ämnet för det första tillfället var Adobe Connect.
				
Lotta Gustafsson
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