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NY WEBBPLATS, ÖPPEN  
TILLGÅNG OCH DAU-FUNKTION
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Året som gått har inneburit flera viktiga och 
glädjande händelser för Göteborgs universitets-
bibliotek.

En ny och mer användarvänlig webbplats har 
lanserats, som är mer inriktad på tjänster än 
tidigare. Det gör det enklare och snabbare för 
våra användare att utföra sina biblioteks- 
ärenden.  

Ett nytt transformativt avtal har förhandlats 
fram av Bibsamkonsortiet med tidskriftsförla-
get Elsevier, som gäller både läsning och pub-
licering. Förhandlingarna har resulterat i att 
en stor andel av svensk forskning blir öppet 
tillgänglig, vilket är ett viktigt steg i övergån-
gen till öppen vetenskap. 

Under året bildades en DAU-funktion 
(Data Access Unit), för support till öppna  
forskningsdata, som innebär att forskare kan 
få stöd och utbildning i hur de ska hantera  
sin forskningsdata.

Vi förbereder oss för att ligga i framkant 
vad gäller digitalisering av angeläget material 
inför det nya framtidsinriktade universitets-
biblioteket som ska byggas. Därför pågår  
retrokatalogisering av bibliotekets äldre 
material, så att det blir digitalt sökbart. 
Detta projekt har en central roll och innebär 
arbete som sträcker sig flera år framåt. 

Jag ser fram emot att möta bibliotekets 
besökare och användare på plats och digitalt  
i nästa decennium! 

 

 
Morgan Palmqvist  
Överbibliotekarie



EN DAG PÅ GÖTEBORGS 
UNIVERSITETSBIBLIOTEK

17  
öppna timmar, varav 
14 med bemanning 

6 187  
besökare under terminstid  
1,24 miljoner under året 

12 130    
e-nedladdningar av  
artiklar i  fulltext och  
e-bokssektioner

1 119   
antal böcker och tidskrifter  
lånas ut, varav 360 initiala  
lån och resten omlån.

3 920  
besök på www.ub.gu.se

201  
anställda i medeltal under  
året inklusive student-
medarbetare
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Studiemiljö
En student på 
Humanistiska biblioteket 
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NY ÖVERBIBLIOTEKARIE 
I juni 2019 tog Morgan Palmqvist över som överbibliotekarie för Göteborgs universi-
tetsbibliotek, där han tidigare arbetat som förste bibliotekarie samt avdelningschef.
– Morgan har ett stort engagemang och driv inom övergripande biblioteksfrågor och 
ett konstruktivt perspektiv. Framförallt är digitaliseringen av bibliotekstjänster en 
viktig utvecklingsfråga för många lärosäten och där är Morgan med sin breda erfar-
enhet en verklig tillgång, säger Mattias Goksör, prorektor vid Göteborgs universitet.

Morgan Palmqvist har en lång erfarenhet av ledar-
skap inom biblioteksvärlden. Han har varit biblio-
tekschef och biträdande kulturchef i Gislaveds 
kommun, tillförordnad bibliotekschef vid Kungliga 
Musikhögskolan, har forskat i musikvetenskap och 
doktorerade vid Göteborgs universitet 2018. 

– Efter 13 år som överbibliotekarie vid Mittuniversitetet 
var det dags att återvända 
till Göteborgs universitets-
bibliotek, för att ta vid efter 
Margareta Hemmed som 
gick i pension. Jag vill 
tacka min företrädare för 
att hon lämnar över en 
välskött verksamhet.  
Att byta lärosäte är både 
utvecklande och lärorikt,
säger Morgan Palmqvist. 

Biblioteket som studieplats och mötesplats
– Universitetsbiblioteket har alltid varit en viktig 
multidisciplinär mötesplats för forskarna, men har 
också blivit den viktigaste arbetsplatsen för studen-
terna. Det ökande antalet studenter som använder 
det fysiska biblioteket ställer nya krav på de publika 
ytornas utformning och volym. Därför arbetar vi 
kontinuerligt med att förbättra och utnyttja ytorna på 
bästa sätt, med användarna i fokus. 

Värdefulla samlingar ska göras tillgängliga
– Verksamheten på äldre universitetetsbibliotek 
utmärker sig genom de omfattande och värdefulla 
samlingar och kulturarvsresurser som förvaltas. Vi har 
ett särskilt ansvar att inte bara bevara material fysiskt, 
utan att också använda digitaliseringens möjligheter 
och göra material digitalt sökbart för nutida och 
framtida forskning.

Samarbeten kring digitalisering och öppen tillgång
De större universitetsbiblioteken har tagit initiativ till 
ett tätt samarbete med Kungliga biblioteket för att 
digitalisera det svenska trycket. Studenter, forskare 
och allmänhet ska få tillgång till de skatter som ruvar 
i de stora vetenskapliga bibliotekens lokaler.

Ett annat samarbete har varit i förhandlingen med 
förlaget Elsevier. Förhandlingen ledde fram till en 
delseger, på vägen till en övergång till öppen public-
ering av forskningsresultat. Sedan vi gemensamt sade 
upp avtalet med Elsevier 2018, på grund av villkor 
och kostnadsökningar, har vi fått klara oss utan öppen 
tillgång till deras tidskrifter. Prisutvecklingen för de 
digitala tidskrifterna och databaserna är fortsatt höga 
och svåra att hantera, eftersom vetenskapssamhället 
är så beroende av dessa tidskrifter på olika sätt, inte 
minst för meritering och kvalitetsbedömning. Här har 
inte den påbörjade övergången till öppen vetenskap 
inneburit någon förändring ännu. 
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NYTT LÄS- OCH SKRIVAVTAL 
MED ELSEVIER 
Bibsamkonsortiet har under 2019 tecknat ett nytt transformativt avtal med det 
vetenskapliga förlaget Elsevier. Det innebär att svenska forskare från den 1 januari 
2020 återigen får tillgång till Elseviers drygt två tusen tidskrifter och kan publicera 
artiklar omedelbart öppet tillgängligt (open access). 

Det tidigare avtalet med Elsevier sades upp 2018.  
Därför införde universitetsbiblioteket tjänsten Get 
it now, som innebar att forskare och anställda vid  
Göteborgs universitet kostnadsfritt kunde beställa  
artiklar direkt till sin egen e-postadress vid universitetet. 

Det nya avtalet med Elsevier är ett steg i rätt riktning 
för att uppnå regeringens direktiv till lärosätena om att 
offentligt finansierad forskning ska vara fritt tillgänglig. 
I det nya framförhandlade avtalet ingår både läsrättig- 
heter och publiceringsavgifter till en rimlig kostnad. 
Det blir mer kostnadseffektivt och det underlättar 
för den enskilde forskaren att författaravgifterna 
är inkluderade.

Sedan 2017 har Kungliga biblioteket ett regerings-
uppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång 
till vetenskapliga publikationer. Målet är att alla 
offentligt finansierade forskningspublikationer ska 
bli omedelbart öppet tillgängliga när de publiceras. 
Informationen ska vara fri för alla att ladda ner, 
återanvända och sprida i digital form.

Efter 17 månader utan avtal och långdragna 
förhandlingar finns nu ett nytt avtal på plats.

Det nya avtalet med Elsevier, som gäller från den  
1 janari 2020 innebär:
• Obegränsad tillgång till Science Direct Freedom 

Collections cirka 2000 tidskrifter från 1995, 
och som tillval Cell Press (14 tidskrifter).

• Obegränsad öppet tillgänglig publicering i Elseviers 
hybrid- och guldtidskrifter (inklusive tidskrifter 
från lärda sällskap), Cell Press och Lancets titlar.

• Öppet tillgänglig publicering av 100 artiklar i 
Cell Press hybridtidskrifter, vilket täcker hela 
konsortiets publicering i dessa tidskrifter.

• Publicering med CC-BY licens (eller annan  
öppen licens enligt författarens önskemål).
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Det gedigna arbete som ligger bak-
om den nya förbättrade webbplat-
sen på ub.gu.se, har pågått i olika 
etapper sedan 2015. Bibliotekets 
webbteam har planerat och drivit 
arbetet och utvecklarteamet har 
skött den tekniska utvecklingen. 
 
Bakgrund
Den gamla webbplatsen var 
informationstung och inte mål-
gruppsanpassad. Den tekniska 
plattformen var föråldrad och 
levde inte upp till dagens krav 
på tillgänglighet eller anpass-
ning till olika skärmstorlekar.

Fokus på användarna
Nya ub.gu.se innebär ett perspek-
tivbyte. Webbplatsen är tjänste-
baserad och utgår från använ-
darnas behov, beteenden och 
drivkrafter. Användarperspektivet 
är helt avgörande för att kunna 
infria visionen för bibliotekets nya 
webbplats: ”en enklare, tydligare,
snabbare webbplats som gör 

bibliotekets informationsresurser 
och tjänster användbara, begrip-
liga och tillgängliga för alla.”
Fokus har varit på att utveckla 
tjänster som lyfter fram vad biblio-
teket erbjuder och ger tillgång till.
En ny databaslista har utveck-
lats, som gör det enkelt att söka 
fram en databas och leta fram 
databaser inom ett visst ämne. 

Den nya tjänsten Material och
söktjänster A-Ö presenterar
en stor mängd materialtyper 
och vilka söktjänster som 
används för att hitta materialet. 
Fanzines, färgkartor och var-
dagstryck är exempel på 
mindre kända material, som 
nu kan uppmärksammas.
 
Responsiv design
Designen är enkel och tydlig. 
Komponenter i navigering och 
användargränssnitt är han-
terbara via tangentbord, och 
innehållet kan tolkas av skärm-

läsare och andra hjälpmedel. 
Layouten anpassar sig efter skärm-
storleken och fungerar lika bra i 
mobiltelefon, surfplatta och dator. 
Formen och innehållet är inklude-
rande och tillgängligt för så många 
som möjligt. Man kan lyssna på 
innehållet istället för att läsa.

Arbetssätt och process
Flera workshops genomfördes
med utgångspunkt från använ-
darbehoven. Med hjälp av olika 
specialister inom verksamheten med 
kunskap om samlingar, tjänster och 
användare, kunde de övergripande 
behoven brytas ner i detaljerade 
”job stories”.  
 
Utifrån detta underlag producerade 
sedan webbteamet innehåll och 
strukturen. Tack vare det täta och 
goda samarbetet med kollegorna, 
håller webbplatsen en hög  
kvalitet med tillförlitligt och  
relevant innehåll för användarna.

NY WEBBPLATS LANSERAD 
En mer överskådlig, lättnavigerad och snabbare webbplats lanserades den 12 juni 
2019 på ub.gu.se, vilket gör det enklare att utföra sina biblioteksärenden. 
– Den nya webbplatsen fokuserar på användarens behov, beteenden och drivkrafter, 
och gör informationsresurser och tjänster tillgängliga för alla, säger Carin Bjarsch, 
produktägare för webbplatsen och teamledare för webbteamet.
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”Den nya webbplatsen 
är ett perspektivbyte.”
Carin Bjarch, produktägare
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Genom en ny funktion, en Data Access Unit (DAU), kan universitetsbiblioteket ge  
forskare stöd i frågor kring hur de ska hantera, tillgängliggöra och bevara sin 
forskningsdata. DAU-arbetsgruppen består av medarbetare med olika kompetenser.  
 – I början av 2019 lanserade vi denna nya tjänst i form av en informativ webbsida på 
Medarbetarportalen och en helpdesk att vända sig till, säger Magnus Norberg, 
biträdande enhetschef på Digitala tjänster.

Initiativet till att bilda en DAU-verksamhet påbörja-
des redan 2018. Svensk Nationell Datatjänst (SND) 
startade då sitt nationella program för att stödja 
utvecklingen av lokala DAU-funktioner vid svenska 
universitet. 

Vad kan forskarna få hjälp med av DAU-funktionen?  
Ett av målen är att granska de data och metadata som 
forskarna avser publicera i SND:s katalog för forsk-
ningsdata. 

Det finns ett stort behov av att informera, utbilda 
och undervisa forskare i att ha god ordning på sin 
forskningsdata under processens gång, om sekretess 
och personuppgifter, etikfrågor och beständiga 
filformat. Där kan DAU vara en viktig dialogpartner 
oavsett var man befinner sig i forskningsprocessen.

Varför är det viktigt att forskningsdata är öppet tillgänglig?
Forskningsdata behövs för att basera eller validera 
forskningsresultat. Både nationella och internatio-
nella riktlinjer rekommenderar eller kräver att forsk-
ningsdata görs öppet tillgänglig. Då kan materialet 
återanvändas för ny forskning, forskningsfusk kan 
förhindras och forskare har möjlighet att bli citerade 
av andra forskare.

Vad är det viktigaste arbetet inom DAU-funktionen? 
Vi ger presentationer i datahantering till olika avdel-
ningar och även personlig rådgivning.

Under året har DAU gett stöd vid utarbetandet av 
etiska granskningar, vid framtagning av datahante-
ringsplaner, och gett råd om lagring av forskningsdata 
och hur man hanterar data som innehåller personlig 
eller känslig information.

 
Vem är ansvarig för projektet?
Universitetsbiblioteket leder och är värd för projektet 
och har utbildat cirka 15 bibliotekarier inom data-
hantering. DAU:s arbetsgrupp kan erbjuda ett brett 
spektrum av expertis och inkluderar även represen-
tanter från Arkiv och registratur, IT-enheten samt 
forsknings- och innovationskontoret. DAU har ett 
nära samarbete med forskningsrådgivare vid SND och 
är sammankallande för ett nätverk av dataspecialister 
inom universitetet. 

Nätverk och samarbeten
DAU är samverkande och är engagerad i lokala och 
nationella nätverk, vilket ger arbetsgruppen kompe-
tensen att ge stöd vid olika stadier i forsknings-
processen, inklusive planering, lagring såväl som 

STÖD I HANTERERINGEN 
AV FORSKNINGSDATA 
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Gunnar Köhlin,  
föreståndare för  
Environment for  
Development (EfD).

etiska och juridiska aspekter av datahan-
tering. Environment for Development 
(EfD) är ett globalt nätverk av forsk-
ningscentra inom miljöekonomi som 
koordineras från Handelshögskolan  
i Göteborg. 

EfD finansieras framförallt av Sida, som 
kräver att insamlad data blir öppet 
tillgänglig. EfD samarbetar med uni-
versitetsbiblioteket och SND kring hur 
Göteborgs universitet ska utforma  
tjänster och organisera kompetenser  
för att hantera forskningsdata. 

– Det har varit fantastiskt givande att 
samarbeta och utveckla hanteringen av 

primärdata tillsammans med universi-
tetsbiblioteket och SND, säger Gunnar 
Köhlin, föreståndare vid EfD. Nu har vi 
ett användarvänligt system på plats och 
vi har utbildat vår egen personal. Efd 
har även en egen DAU kopplad till SND. 

– I nära samarbete med universitets- 
bibliotekets DAU-funktion och SND ser 
vi fram emot att kontinuerligt tillgänglig-
göra data från vårt globala nätverk.  
 

Göteborgs universitets
Data Access Unit (DAU)
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DET ÖPPNA PROGRAMMET
Näckrosprogrammet har bjudit på 
en variation av föreläsningar. 
Det har handlat om Hasselblads-
kameran som flög till månen, hur 
standardiseringen av tid etablerades, 
hur arkeologi och kunskapen om 
det förflutna kan ge oss en bättre 
förståelse för hållbarhet samt om 
humanioras roll i universitetets 
kunskapslandskap.  

NATIONELLA NÄTVERKET FÖR 
SYSTEMATISK SÖKNING I 
VETENSKAPLIG KONTEXT
Nätverket för systematisk sökning
träffades för att diskutera processer, 
strategier, samarbeten och arbetssätt 
för att höja kvaliteten på systema-
tiska sökningar. Representanter från 
Humanistiska, Biomedicinska och 
Pedagogiska biblioteket deltog och 
KvinnSam samt Biomedicinska 
biblioteket presenterade sitt arbete. 
Nästa års nätverksträff kommer  
att arrangeras i Göteborg av  
Göteborgs universitetsbibliotek.

Notiser från det gångna året

FORSKARSERVICE
I januari 2019 lanserades treåriga 
planer för forskarservice. Varje 
biblioteksenhet arbetar lokalt 
med sin plan och aktivitetslista. 
Samordningsgruppen har fortsatt 
ansvar för att bland annat dela 
med sig av erfarenheter i arbetet 
mellan bibliotekets olika enheter.

FJÄRRLÅN CENTRALISERAT 
För att effektivisera fjärrinlånen av 
böcker och kopior har arbetet 
centraliserats. Humanistiska 
biblioteket beställer monografier 
och Biomedicinska biblioteket 
beställer artiklar och dokument. 
Beställningarna av dokument har 
ökat med 30 procent jämfört  
med 2018.

UPPESITTARKVÄLLAR OCH 
STUDENTSNABBAR 
Vår undervisning och andra student- 
aktiviteter ökar. Pedagogiska biblio-
teket erbjuder uppesittarkvällarna 
Sitt kvar - bli klar i samarbete med 
språkhandledare från Enheten för 
Akademiskt språk och Pedagogsex- 
mästeriets Pluggstuga. Studenterna 
får hjälp med informationssökning, 
referenser och akademiskt språk. 
Hälsovetarbackens bibliotek och 
Samhällsvetenskapliga biblioteket 
ger Studentsnabben, korta semina-
rier om studieteknik, informations-
sökning och akademiskt skrivande. 

 PIA SHEKHTER   
 FICK UTNÄMNING  
 OCH PRIS

 Ny ordförande i IAML 
 Pia Shekhter på   
 Biblioteket för   
 musik och dramatik, 
  har blivit utsedd till  
 ny ordförande i 

IAML, the International Associa-
tion of Music Libraries, Archieves 
and Documentation Centres, 
där hon varit generalsekreterare 
2010-2018. Pia är även ordför-
ande för Svenska musikbiblioteks-
föreningen.

Greta Renborgs pris 2019 
Svensk biblioteksförening delade 
ut Greta Renborgs pris till Pia för 
hennes arbete med att lyfta alla 
människors demokratiska rätt till 
musikalisk delaktighet.  

Ur motiveringen: 
”I Greta Renborgs anda arbetar 
hon både över geografiska gränser 
och över folk- och forskningsbib-
liotekens gränser. Hon reser ut i 
världen och tar även hem världen 
till Sverige. Pias strategiska kamp 
och påverkansarbete för musiken 
och dess plats på biblioteken sker 
med samma glöd lokalt, nationellt 
och internationellt.” 



BIOMEDICINSKAS ÄLDRE 
SAMLINGAR GÖRS MER KÄNDA
En person har anställts med uppgift 
att förbättra kunskapen om och öka 
tillgängligheten av äldre samlingar, 
i detta fall Dahl-samlingen, som 
innehåller litteratur inom pomologi,  
trädgårdsvetenskap samt landskaps-
arkitektur.

UTSTÄLLNING FIRADE  
100 ÅRS KVINNLIG RÖSTRÄTT 
Utställningen "Hvarför skola 
kvinnorna vänta?" 
om rösträttskamp 
och demokrati i 
Sverige för 100 år 
sedan, gav en 
överblick av den 
kamp och process 
som pågick och 
ledde fram till att 
kvinnor för första 
gången var röstberättigade och 
valbara i riksdagsvalet 1921. 
Dokument, brev, böcker, affischer, 
fotografier, pamfletter och vimplar 
från KvinnSams arkiv och samlingar 
samt från Göteborgs universitets-

biblioteks samlingar ställdes ut. 
Vid invigningen hölls en föreläsning 
av Josefin Rönnbäck, universitets-
lektor vid Luleå tekniska universitet,  
som arrangerades inom Humanis-
tiska bibliotekets Näckrosprogram. 

BIOMEDICINSKA BIBLIOTEKET 
FYLLDE 60 ÅR
Chalmersutbildade arkitekten
Klaes Anselm fick uppdraget att 
bygga Medicinareberget, där den 
Medicinska högskolans institutioner 
skulle placeras. Bibliotekets önske-
mål var att placeras centralt, mellan 
klinikerna på Sahlgrenska sjukhuset 
och de teoretiska institutionerna på 
Medicinareberget. Byggnaden var 
klar i maj 1959 och invigdes av kung 
Gustaf VI Adolf och drottning 
Louise den 18 september samma år.

KOMPETENSUTVECKLING
• Koordinatorsutbildning
Teamens koordinatorer har utbildats 
i syfte att stärka ledarskapet och 
förtydliga rollen. För att ytterligare 
förtydliga ledarskapet har titeln 
ändrats till teamledare.
• Hantering av forskningsdata
Några universitetsbibliotekarier  
har utbildats i hantering av  
forskningsdata av Bibliotekshög-
skolan i Borås i samarbete med 
Svensk Nationell Datatjänst. 
• Bemötande
Alla medarbetare har utbildats i 
bemötande av personer med  
funktionshinder och fått tips på hur 
bibliotekets service kan anpassas  
och förbättras för att möta denna  
grupps behov. 
• Presentera och publicera
Andra omgången av kursen  
Presentera och publicera hade sitt 
slutseminarium under 2019. 
Kursen syftar till att förbereda, ge 
stöd och inspiration till medarbetare 
som vill presentera på en konferens, 
delta med en poster eller med en 
publikation.
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Rösträttskamp och demokrati i Sverige för 100 år sedan

Hvarför skola kvinnorna vänta?    

Utställning på Humanistiska biblioteket
7 maj – 19 augusti

med material ur KvinnSams samlingar  

KULTURARVSTEAM PÅ PLATS
Ett kulturarvsteam som arbetar med 
handskrifter, katalogisering, bokbin-
deri och reproverksamhet har 
bildats under ledning av kulturarvs-
samordnare Anders Strinnholm. 
Från årsskiftet börjar även en 
konservator. 
– Teamets huvuduppgift är att 
stärka och förbättra vården av 
kulturarvssamlingarna, säger Anders 
Strinnholm. Vi ska även sprida 

kunskapen om samlingarna för att 
öka forskningen på dessa och däför 
deltar vi aktivt i olika nätverk inom 
Göteborgs universitet och externt.  

Katastrofvagnar och frysbox ska  
skydda kulturarvssamlingarna
Vid en vattenläcka eller liknande 
måste vi skydda samlingarna och 
förhindra fortsatta skador. 
För att underlätta det akuta säker-
hetsarbetet har katastrofvagnar och 

en frysbox köpts in för att kunna 
frysa ner material som utsatts för 
skadedjursangrepp och liknande. 

Webbsida om kulturarvet
I dag är det svårt att hitta informa-
tion om kulturarvssamlingarna på 
bibliotekets webbplats. Det finns ett 
direktiv för att skapa en ny webb-
sida med information om kultur-
arvet och arbetet med detta pågår.
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ÖKAD SERVICE 
GENOM  
MERÖPPET
Biblioteken strävar efter att bli mer  
tillgängliga och öppna. Därför har 
meröppet införts på både Hälsovetar-
backens bibliotek och på Konstbiblio-
teket vilket uppskattas av användarna. 

Diskussionerna om att ha meröppet och tillgång 
till studiemiljöer och resurser även när bibliote- 
ket är obemannat före och efter stängningstid 
har pågått i några år. 

På Hälsovetarbackens bibliotek gäller meröppet 
för de personer som har GU-kort och är anslut-
na till Sahlgrenska akademin och Naturveten-
skapliga fakulteten. På Konstbiblioteket gäller 
meröppet för de personer som har GU-kort och är 
anslutna till Konstnärliga fakulteten. Biblioteket 
har även självbetjäning. 

Louise Preinitz Gärdinge, Anna Svensson  
och Magnus Norberg är några av de nya
medarbetare som anställts under 2019.



201 MEDARBETARE 
2019 
År 2019 låg personalstyrkan på 201 personer i 
genomsnitt, en liten minskning från 2018 då per-
sonalstyrkan låg på 203 personer i genomsnitt.
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Den dominerande personalkategorin är bibliotekspersonal. Under 
2019 har antal årsarbeten minskat från 158 till 152,8 i medeltal. 
Övriga personalkategorier har ökat marginellt mellan år 2018 och 
2019. Totalt på universitetsbiblioteket är det en minskning med  
3 heltidsekvivalenter i medeltal till 187 för år 2019. Minskningen 
beror framförallt på pensionsavgångar under året, eftersom inte alla 
vakanser har ersatts. I flera fall har rekryteringarna dragit ut på 
tiden, vilket ger ett lägre medeltal över året. I något fall har man 
ersatt bibliotekspersonal med administrativ personal.   

Under perioden 2015-2019 har antalet årsarbeten legat mellan 
185-191. En viss omfördelning har skett mellan personalkategori-
erna under perioden, då andelen teknisk personal minskat något på 
grund av en översyn av tjänstebenämningarna på enheten Digitala 
tjänster.

Personalens fördelning på kön
Andelen män som arbetar på biblioteket är 35 procent, vilket är en 
ökning med två procentenheter från 2018. Andelen kvinnor är  
65 procent.

Fördelning på olika personalkategorier  
Merparten av de anställda är bibliotekspersonal och utgör 
80 procent av antalet anställda. Övrig personal består av teknisk 
personal (10 procent), och administrativ personal (kansli och 
studentmedarbetare, som utgör 10 procent).Louise Preinitz Gärdinge, Anna Svensson  

och Magnus Norberg är några av de nya
medarbetare som anställts under 2019.



FAKTA & SIFFROR
Antalet besök 
Nästan 1,24 miljoner fysiska 
besök eller omkring 6 200 besök 
per dag under terminstid regist-
rerades under 2019 (Fig. 1). 

Förutom på Humanistiska biblio-
teket och Konstbiblioteket, ökade 
antalet besökare. Biomedicinska 
biblioteket hade störst uppgång 
med 17 500 fler besök, en ökning 
med 15 procent jämfört med 2018.  
 
Humanistiska biblioteket hade  
18 000 besök, en minskning med 
11 procent jämfört med 2018 och 
en nedgång med 34 procent jäm-
fört med för fyra år sedan. Minsk-
ningen har avstannat något. Orsa-
ken till färre besökare antas vara 
ombyggnationen av Humanisten, 
vilket har försvårat tillgången till  
biblioteket. 

Lässervice är en växande verksamhet
Antalet studenter med behov av 
lässtöd fortsätter att öka. Under 
året dubblerades antalet nedladd-
ningar av material från Myndig-
heten för tillgängliga medier.  
 
Ökningen kan framförallt 
hänvisas till studenternas egna 
nedladdningar, men även 
stödet från biblioteken med 

talböcker inför tentamen ökar.  

Antalet undervisade studenter 
fortsätter att öka och 2019 nådde 
verksamheten 17 170 studenter 
(Fig. 2). De Samhällsvetenskap-
liga biblioteken står huvudsak-
ligen för årets ökning. Antalet 
undervisningstimmar visar en 
något nedåtgående trend.

Elektroniska medier
Strategin med att erbjuda ett stort 
utbud av elektronisk media lig-
ger fast. Mediabudgeten uppgick 
2019 till 57 miljoner kronor. 
E-bokbeståndet uppgick till  
2,5 miljoner titlar, vilket är en 
ökning med 9 procent jämfört 
med 2018 (Fig. 3).  
 
Även antalet prenumerationer på 
e-tidskrifter ökade till 23 245  
(Fig. 4). Antalet elektroniska 
lån har minskat något jämfört 
med 2018. Antalet nedlad-
dade e-tidskriftsartiklar och 
e-bokssektioner uppgår till 
4,4 miljoner 2019 (Fig. 5). 

Nedgången beror bland annat på 
en något lägre användning av  
Elseviers vetenskapliga tidskrifter 
och Springers e-böcker. Dessutom 
finns det redovisningstekniska 

problem, beroende på att 
statistikdefinitionen interna-
tionellt håller på att ändras. 

Antalet tryckta tidskrifter mins-
kade något och uppgår till cirka  
5 000 titlar. Nästan 25 procent 
av budgeten går till medier och av 
mediabudgeten går 87 procent 
till elektroniska medier.

Lån av fysiskt material 
Antalet fysiska lån under 2019 
uppgick till 202 013, vilket är 
ungefär på samma nivå som före-
gående år (Fig. 5). Totalt antal lån, 
inklusive omlån, uppgick till  
621 726.  
 
I april 2018 infördes ett nytt bib-
liotekssystem, Koha. Uppföljning 
av lånestatistik i Koha sker på ett 
annat sätt än i tidigare system. 

I Koha förekommer både manuella 
och automatiska omlån. Från och 
med 2019 ingår båda i statistiken.
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Budgetramen är den tilldelning av intäkter som skall 
täcka årets kostnader.  

Intäkter
Intäkterna uppgick till 235 601 tkr, vilket är en 
ökning med 3 miljoner jämfört med föregående år. 
Ökningen består huvudsakligen av en större budget-
ram, ersättning från Göteborgs universitets miljöfond 
samt Erasmusbidrag. Universitetsbibliotekets fonder 
gav en betydligt högre utdelning på 970 tkr, jämfört 
med 442 tkr 2018. Fondmedlen används huvudsakli-
gen till förvärv av elektronisk media (databaser).

Kostnader
De totala kostnaderna minskade med 2 mnkr och 
uppgick till 229 050 tkr, vilket beror på många olika 
faktorer. Personalkostnaderna uppgick till ungefär 
samma nivå som föregående år.  
 
Övriga driftkostnader uppgick till 66 943 tkr, 3 mnkr 
lägre än föregående år. I driftkostnaderna ingår 
medieförvärvet med 49 190 tkr och står för  
21 procent av den totala kostnadsomslutningen. 

Avsaknaden av Elsevierprenumeration 2019 gjorde 
det möjligt att omfördela vissa resurser till andra 
medieinköp. E-böcker köptes in inom ämnesområ-
dena medicin, naturvetenskap, teknik, psykologi, 
ekonomi och humaniora samt ett tidningsarkiv  

med The Sunday Times. Resterande överskott från 
Elsevieravtalet sparas till kommande år.   

Lokalkostnaderna uppgick till 43 423 tkr, vilket är 
en ökning med 1 mnkr jämfört med föregående år. 
Avskrivningar summerade till 3 816 tkr, samma 
nivå som 2018. 

Investeringar
Under 2019 har universitetsbiblioteket investerat för 
5 204 tkr. Den största investeringen var bytet av 
samtliga utlånings- och återlämningsbokomater,  
samt larmbågar, vilket uppgick till 2,3 mnkr. 

Samtliga bibliotek har gjort förbättringar i sina studie- 
och personalmiljöer. Biomedicinska biblioteket har 
dessutom installerat en konferensutrustning för att 
kunna hålla möten på distans. Pedagogiska biblioteket 
har fått ny biblioteksdisk. Digitala tjänster har köpt in 
ny digitaliseringsutrustning för digitalisering av 
katalogkort. Offentliga datorer samt personalens 
datorer byts ut enligt plan.  
 
Universitetsbiblioteket fortsätter att investera för att 
upprätthålla en bra och funktionell arbetsmiljö för 
studenter, forskare och personal. 

EKONOMI
Universitetsbibliotekets budgetram för 2019 uppgick till 226 000 tkr och utgjorde 
3,4 procent av Göteborgs universitets budgeterade kostnader. Detta följer bespa-
ringsplanen som universitetsbiblioteket genomfört under 2017-2019 och härmed  
är den perioden avslutad.
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RESULTATRÄKNING (tkr)
År 2019

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Styrelsens tilldelning 226 000

Intäkter av bidrag och försäljning 6 587

Periodisering pågående projekt (projektmedel som erhållits i förskott) 214

Anslag och interna intäkter från Göteborgs universitet 2 800

Summa intäkter 235 601
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Personalkostnader (löner, förändring semesterskuld, övriga personalkostnader) -114 867

Medieförvärv -49 190

Bibliotekstjänster vid Chalmers/Lindholmen -3 676

Övriga driftkostnader (inklusive interna) -14 077

Lokalkostnader (inklusive lokalvård) -43 423

Avskrivningar -3 816

Flinansiella kostnader -1

Summa kostnader -229 050
VERKSAMHETSUTFALL 6 551

Universitetsstyrelsens ramfinansiering

Andra intäkter från universitetet

Försäljning och andra bidrag

50%

21%

19%

Personal Medieinköp
Lokaler Avskrivningar
Ersättning till Chalmers Övrigt

43 Mkr

115 Mkr

49 Mkr

Universitetsstyrelsens ramfinansiering

Andra intäkter från universitetet

Försäljning och andra bidrag

50%

21%

19%

Personal Medieinköp
Lokaler Avskrivningar
Ersättning till Chalmers Övrigt

43 Mkr

115 Mkr

49 Mkr

Intäkter Kostnader
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Sökbarhet i elektroniska system är en mycket viktig del 
i att göra äldre tryck och samlingar tillgängliga. 
Samlingarna registreras i den nationella biblioteksdata-
basen Libris och i bibliotekets lokala databas Koha.

RETROSPEKTIV
KATALOGISERING 

Katalog 1958-
Katalog 58- förtecknar Humanistiska bibliotekets bestånd av mono-
grafier och periodiskt material inom olika ämnesområden, som givits 
ut mellan åren 1958 och cirka 1975. Den tryckta katalogen var  
ursprungligen mer omfattande, men genom åren har delar av materialet 
gjorts digitalt sökbart i olika retrospektiva katalogiseringsprojekt.

88 000 poster inlagda i Libris och Koha
I och med uppstarten år 2015 av ”Katalog 58-projektet” återupptogs 
arbetet med retrokatalogisering. Kvarvarande katalog bestod då av 
cirka 160 000 katalogkort. Projektet pågår fortfarande och sedan 2015 
har drygt 120 000 kort gåtts igenom och 88 000 katalogposter har 
uppdaterats eller nyregistrerats i projektet.  
 
Omkring 30 000 kvarstår att lägga in. Arbetet utförs både av tills-
vidareanställda katalogisatörer och projektanställda medarbetare 
på Humanistiska biblioteket. Katalogiseringen görs i den nationella 
bibliotekskatalogen Libris, varifrån katalogposterna sedan importerats 
till det lokala systemet Koha, för att därefter bli sökbara i Supersök på 
bibliotekets webbplats.  
 
Mer material digitalt tillgängligt för forskning
Den stora vinsten är att böcker och tidskrifter som tidigare enbart 
var sökbara via en fysisk kortkatalog placerad på det Humanistiska 
biblioteket, blir digitalt sökbara. På detta sätt underlättar biblioteket 
både för forskare, studenter och allmänhet att hitta, beställa och låna 
materialet.



FÖRVÄRV & DONATIONER
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Handskriftssamlingarna 
Nya förvärv
Tio tryck, bestående av dissertationer och likpredik-
ningar, som givits ut mellan 1641-1695 av Amund 
Grefwe-tryckeriet. 

Donationer
• Konstnären Carola Linds arkiv. 
• Skissbok från Italien 1920 av arkitekt  

Erik Friberger.
• Gunnar Winberg, Evert Taubes värld.  

En inventering av platsnamn i Taubes poesi.
• Magnus Gabriel Block (1669-1722),  

Om Physignomia och Om Chiromantia.
 
Tilläggsaccessioner
• Göteborgs konstförenings arkiv.
• Lektor Sven Swedbergs arkiv.
• Professor Ragnar Fänges arkiv.
• Professor Otto Nordenskjölds arkiv.
• Professor Håkan Törnebohms arkiv.
• Bibliotekarien Gunnel Hedbergs arkiv.
• Konstnären och författaren Arne Gadds arkiv.
• Konstnären och författaren Evert Taubes arkiv.

KvinnSams arkiv 
Donationer
• Centrum för genusforskning (GIG) vid Göteborgs 

universitet. 
• Cirkulerande dagböcker. Barnsköterskeutbildningen 

på Birgittaskolan Linköping, 1969-2018. 
• Cirkulerande dagböcker. ”Kortspelargänget”. 
• Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning 

Lund.

Tilläggsaccessioner
• Författaren Åsa Mobergs arkiv.
• Läraren Märta Åbergs samling.
• Gamla Redbergsflickor.
• Soroptimisterna.
• Konstnären Åsa Wettres arkiv.
• Litterära sekreteraren Inga-Britt Fredholms papper.
• Föreningen barnpsykiatriska kuratorers arkiv. 
• Beta (Göteborgsk lokalförening till Delta Kappa 

Gamma Society International, Svenska riksfören-
ingen).

• Internationella Kvinnoförbundet för Fred och 
Frihet.



VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER
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Carlsson, Håkan & Tore Torngren. (2019). General User Surveys and Other Methods for Quality Assessment 
– User Knowledge and Evidence-Based Library Development. EBLIP Conference 10. Konferensbidrag  
(offentliggjort, men inte förlagsutgivet).

Carozzi Bjurström, Andrea, Camilla Ekberg & Erik Byström. (2019). GOBI som förvärvsplattform:  
Humanistiska bibliotekens erfarenheter. Rapport.

Dencker, Anna, Christina Nilsson, Cecily Begley, Elisabeth Jangsten, Margareta Mollberg, Harshida Patel, 
Helena Wigert, Eva Hessman, Helen Sjöblom & Carina Sparud Lundin. (2019).  Causes and outcomes in 
studies of fear of childbirth: A systematic review. Women and birth: journal of the Australian College of 
Midwives, 32 (2), 99-111. Artikel i vetenskaplig tidskrift, refereegranskad.

Ekberg, Camilla & Andrea Carozzi Bjurström. (2019). A greener option for e-book acquisition? 85th World 
Library and Information Congress of IFLA in Athens, Greece. Konferensposter. 

Hjortstam, Klas, Joakim Lilljegren & Anna Helga Hannesdottir. (2019). Kvantitet i kvalitetens tjänst: verktyg 
för filologiska studier baserade på Språkbankens historiska material. Språkmöte och språkhistoria  
(s. 94-1106), Daniel Sävborg, Eva Liina Asu & Anu Laanemets (red.). Kapitel i bok, refereegranskad.

Jarneving, Bo. (2019). Elaborations on a cluster analytical approach to author bibliographic coupling  
analysis in the context of science mapping. 17th International Conference of the International-Society-for-
Scientometrics-and-Informetrics on Scientometrics and Informetrics (ISSI), 2-5 September, 2019. Rome, Italy.  
Paper i proceeding, refereegranskad.

Kullman, Lars. (2019). Hur sjuk var Alexander den store? Läkartidningen, 116 (38-39). Artikel i övriga 
tidskrifter.

Lilljegren, Joakim. (2019). Esperantoutställning på Göteborgs universitetsbibliotek. La Espero, 6. Artikel  
i övriga tidskrifter. 

Stefan Nilsson, Joakim Öhlen, Eva Hessman and Margareta Brännström. (2019). Paediatric palliative care:  
a systematic review. BMJ Supportive & Palliative Care. Artikel. DOI:10.1136/bmjspcare-2019-001934. 
Artikel i vetenskaplig tidskrift, refereegranskad, ahead of print.
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Svensson, Anna. (2019). Working with Omeka S in the Master’s programme in digital humanities at Gothen-
burg University. Higher Education Programs in Digital Humanities: Challenges and Perspectives: 3rd work-
shop. DHN 2019: 4th Digital Humanities in the Nordic Countries, Copenhagen, 6-8 March 2019.  
Konferensbidrag (offentliggjort, men inte förlagsutgivet). 

Vanderfeesten, Maurice, René Otten, Joeri Both, Felix Schmidt, Eike Spielberg, Lars Kullman & Jaqui Farar. 
(2019). How does Our Research Influence Policy on Global Societal Changes? A Bibliometric Proof of Concept 
Targeting the Sustainable Development Goals of the United Nations. 48th LIBER Annual Conference.  
Konferensbidrag (offentliggjort, men inte förlagsutgivet).

Publikationer baserade på material från KvinnSam,  
nationellt bibliotek för genusforskning 
• Carlsson, Anette (red). ”Så här kan vi inte ha det!”: fem kvinnoorganisationer i Göteborg: 100 års ideellt 

arbete, när samhället svek. Göteborg: Göteborgskvinnor i rörelse/r (KAF), 2019.
• Gerdov, Christian. Hanna Rydh och den onämnbare andre. Tidskrift för genusvetenskap. Vol. 40, nr. 2, 

2019: 51-74.
• Kall, Ann-Sofie. Genus och jämställdhet på energiområdet. Statens energimyndighet, 2019.
• Larsson, Lisbeth (red). Märkvärdiga svenska kvinnor: 200 kvinnor som förändrat våra liv. Stockholm: 

Albert Bonniers förlag, 2019.
• Lindblom, Louise. Mamsell Henrika: en biografi. Stockholm: Type & Tell, 2019.
• Schmidt de Graaf, Pia. Systrarnas koffert: Alice och Hjördis Nordins skissböcker, Veddinge: Bokome 

förlag, 2019.
• Sveriges Utbildningsradio. Hvarför skola kvinnorna vänta? Film. Utbildningsradion, 2019.
• Sveriges Utbildningsradio. Rösträtt för kvinnor 100 år. Film. Utbildningsradion, 2019. 
• Trolle Önnerfors, Elsa. ”En ’fri käft’. Advokaten Eva Andén, en kvinnlig pionjär inom juridiken”. En 

mänsklig rättshistoria: vänbok till Carl Gustaf Spangenberg, Dahlén, Marianne & Kumlien, Mats (red.), 
303-316. Uppsala: Iustus, 2019.

• Wechselmann, Maj. Moa Martinsson – Landsmodern. Film. Stockholm: Produktionsgruppen  
Wechselmann AB, 2019.
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