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Grafiken visar fysiska fjärrlån mellan svenska bibliotek 2013. Utgående fjärrlån från Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 
är markerade i rött. Grafiken är skapad i analysverktyget Gephi med data taget från Libris nationella bibliotekssystem. 
UUB står ensamt för 24 procent av forskningsbibliotekens totala fjärrutlåning.
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Vision och övergripande målsättning

Universitetsbiblioteket skall vara ett av Europas modern

aste bibliotek för forskning och utbildning, tryggt i sin snart 

400åriga historia. Det skall vara universitetsgemensamt 

och svara för hela lärosätets behov av biblioteksstöd. 

Genom nationella och internationella utbyten, kun

skapsinhämtning och samarbeten skall biblioteket befästa 

och utveckla sin position. På centrala områden skall bib

lioteket vara nationellt ledande. Resurser för forskning, 

undervisning och lärande skall snabbt, smidigt och okom

plicerat ställas till användarnas förfogande. Samtidigt skall 

biblioteket vara tydligt i sin identitet och klargöra sin roll 

som stark inrättning för kunskapsinhämtning, kunskaps

spridning, kunskapsutveckling och kunskapsbevarande. 

Till särskilda styrkeområdena skall höra samlingarnas 

utveckling och tillgängliggörande, Open Access, publice

ring digitalt och på papper, kulturarvets vård och digitali

sering. 
Det fysiska och det digitala biblioteket kommer även i 

framtiden att existera parallellt och i ständigt samspel, och 

universitetsbiblioteket skall vara ett internationellt före

döme i att erbjuda studie och forskarmiljöer, såväl fysiska 

som digitala. 

Ur Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek, fastställda 10 april 2013
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ETT BIBLIOTEK för forskning och högre utbildning 
är under ständig utveckling. Under 2013 har ett 
stort arbete lagts ner på att öka samarbete och hel-
hetssyn inom Uppsala universitetsbibliotek (UUB). 
Gemensamt administrerade elektroniska resurser, 
inköp av stora mediapaket, samordnade publika-
tionsdatabaser för hela universitetet – men också 
kravet på likabehandling av alla våra studenter och 
forskare – allt understryker behovet av ett sam-
manhållet universitetsbibliotek. 

I april 2013 fastställdes universitetsbibliotekets mål 
och strategier. Den vision som där presenteras be-
tonar helhetsperspektiv och bibliotekets infrastruk-
turella nyckelroll. Biblioteket skall vara ”universi-
tetsgemensamt och svara för hela lärosätets behov 
av biblioteksstöd.” (Se bibliotekets webbplats för 
Mål- och strategidokumentet i sin helhet.) De tre 
huvudmål som formulerats i strategidokumentet är 

Biblioteken fortsätter att ha en central funktion 
i högskolevärlden, och nya studie- och forskarva-
nor ställer krav på dynamiskt lokalutnyttjande. 
Tillgänglig görandet av UUB:s 146 hyllkilometer 
tryckt material i öppna och slutna samlingar krä-
ver kreativt nytänkande. Den explo siva utvidg-
ningen av de digitala samlingarna måste adminis-
treras och resurserna göras åtkomliga. Ändrade 
arbetsuppgifter och behov av prioriteringar kräver 

rationaliseringar, som emellertid inte får gå ut över 
kärnuppgifterna: att svara för den vetenskapliga 
informationsförsörjningen vid Uppsala universitet 
och dessutom för valta ett ovärderligt och oersätt-
ligt kulturarv. Mål-och strategidokumentet under-
stryker UUB:s ambition att ”vara ett av Europas 
modernaste bibliotek för forskning och utbildning, 
tryggt i sin snart 400-åriga historia.” 

Sedan 1620 bidrar UUB till att bygga bilden av Upp-
sala uni versitet. Såväl innovativa digitala satsningar 
(t.ex. DiVA) och de äldre kulturarvssamlingarna 
väcker stort intresse både inom och utanför uni-
versitets- och biblioteksvärlden. Besöket i boksalen 
hör till en av höjdpunkterna när universitetet får 
viktiga gäster. En visning av de osmanska samling-
arna ingick i programmet när Sverige fick statsbe-
sök av Turkiets president Abdullah Gül i mars 2013. 
Inom universitetet ledde besöket till projektsamar-
bete mellan UUB och Institutionen för lingvistik 
och filologi, där forskning i turkiska språk bedrivs. 
Diskussioner förs nu med Turkiet om bidrag för di-
gitalisering av materialet. Behovet av att digitalise-
ra, tillgängliggöra och beforska viktiga delar av det 
internationella kulturarvet är stort.

Studenter och forskare i Uppsala har tillgång till 
samlingar av högsta internationella klass. Inköpen 
av vetenskaplig media hör till landets största, och 
uppgick 2013 till 48 mnkr. De fysiska och digitala 
biblioteken kompletterar varandra, och totalt finns 
nu – lite beroende på hur man räknar – ungefär 
400 databaser och 35 000 elektroniska tidskrifter. 
Antalet e-böcker är drygt 400 000 och har sedan 
2010 ökat med mer än 20 %. Nästan 4,4 miljoner 
UU-interna fulltextnedladdningar gjordes 2013 ur 
databaser, e-böcker och e-tidskrifter.

Inledning

→    att tillhandahålla och utveckla bibliotekets digitala 
och fysiska samlingar på bästa sätt, 

→  att nära samverka med användare och omvärld

→   samt att arbetsmiljön skall vara utmärkt för såväl 
brukare som personal och personalens kompetens 
hög och under ständig utveckling.
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Den digitala revolutionen har i grunden föränd-
rat verksamheten vid alla världens bibliotek. När 
det gäller forskning och undervisning sker numera 
stora delar av biblioteksverksamheten digitalt, och 
tillgången till den vetenskapliga infrastrukturen i 
form av databaser, e-böcker och tidskrifter har tu-
senfaldigats. Studenten och forskaren utnyttjar 
dagligen biblioteksresurser na vid sin datorskärm. 
För ett universitetsbibliotek uppstår dock en pa-
radoxal situation. Som aldrig förr kan biblioteks-
service idag göras osynlig, sömlös och omedelbar. 
För brukaren blir bibliotekets arbete därmed allt-
mer osynliggjort. Men digitala tidskrifter och e-
böcker skall köpas in, katalogiseras och tillgänglig-
göras, och de som arbetar inom fältet är överens om 
att kostnaderna för digitalt material inte är lägre 
än för fysiskt. Samtidigt behåller det traditionella, 
fysiska biblio teket sin roll. Tryckta media används 
intensivt inom stora delar av universitetet. Under  
2013 gjordes exempelvis 202 608 hemlån, och biblio- 
teksmiljöerna fungerar som platser för möten, stu-
dier och forskning. Det är värt att notera att idag är 
ett av de oftast förekommande önskemålen tysta 
läsplatser. Det kan också noteras att trots den väl-
diga utvecklingen av nedladdade digitala media har 
antalet fysiska hemlån från UUB sammanlagt bara 
minskat med 9 procent under de senaste tio åren. 
För studenter på samtliga fakulteter och för många 
forskare är pappersepoken ingalunda över.

Vid ingången av 2013 omvandlades UUB:s tre av-
delningar till fyra. De administrativa funktionerna 
bröts ut ur Avdelningen för biblioteksgemensamma 
funktioner, och två nya avdelningschefer rekryte-
rades i samband med en pensionsavgång. De till-
trädde i januari och mars. Den administrativa av-
delningen är liten vad gäller personalstyrka men 
har en strategiskt betydelsefull roll i utvecklingen 
av ett sammanhållet och effektivt bibliotek. Under 
2013 har budgetarbetet utvecklats och delegations-
ordningar upprättats. Enhetscheferna har därmed 
fått ett starkare centralt stöd i sitt ledarskap. 

De elva bruksbiblio teken, utplacerade i olika cam-
pusmiljöer, svarar för den dagliga servicen. Bruks-
biblioteken är ämnesinriktade och leds av enhets-
chefer som i sin tur leds av en avdelningschef med 
ansvar för hela bruksbiblioteksverksamheten. Den-
na utgör den absolut största delen av bibliotekets 
verksamhet. Av det totala antalet anställda på 192 
och en total omsättning på 227 mnkr stod bruksbib-
lioteksverksamheten för 113 anställda och 150 mnkr. 

Den universitetsgemensamma kulturarvsverk-
samheten (22 an ställda, 34 mnkr) omfattar vård 
och tillgängliggörande av hand skrifter, musikalier, 
kartor och bilder, specialsamlingar och äldre tryck. 
Inom avdelningen finns även en konserveringsenhet 
och en särskild resurs för visningar. 

 202 608 
            hemlån

146 
   hyllkilometer 
  tryckt material

  2  miljoner 
     fysiska besök

Foto: Magnus Hjalmarsson
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De biblioteksgemensamma funktionerna omfattar 
dels stöd till bruks- och kulturarvsverksamhet (IT, 
Repro), dels verksamhet som huvudsakligen är ex-
ternfinansierad (digital publicering och produktion 
av tryck). Avdelningen omfattade 2013 35 anställda 
och omsatte 30 mnkr. 

Den nya administrativa avdelningen ansvarar för 
ekonomi, personalfrågor, kommunikation och in-
tendentur. Den hade 22 anställda och omsatte 13 
mnkr inklusive ombyggnadsprojekt. UUB:s nya or-
ganisationsmodell är framgångsrik, men det kan 
förutses att antalet enheter på några års sikt mins-
kas för att ännu bättre tillvarata möjligheterna till 
samarbete. 

Vid 2013 års ingång var UUB:s balanserade kapital 
-10,0 mnkr. Året gick i återhållsamhetens tecken 
och för första gången sedan 2007 kunde bibliote-
ket visa ett positivt resultat. Det utgående balan-
serade kapitalet stannade vid -5,6 mnkr. Huvudde-
len av underskottet består av semesterlöneskulder. 
Verksamheten inom UUB har effektiviserats och 
genom icke återbesatta pensionsavgångar har per-
sonalstyrkan minskats under 2013. En översyn har 

även gjorts av externa avtal för att minska kost-
naderna och öka intäkterna. Intäkterna har också 
kunnat ökas genom utnyttjande av fonder och er-
hållande av externa bidrag. 

Under 2013 gick Uppsala universitet samman med 
Högskolan på Gotland. Därmed blev biblioteks-
service för studenter och forskare vid Campus  
Gotland en uppgift för UUB. Av praktiska skäl 
organiserades Almedalsbibliotekets universitets-
anställda bibliotekarier under hösten 2013 inom 
Campus Gotlands administration, men de fung-
erade i realiteten som anställda inom universitets-
biblioteket redan från sammanslagningens första 
dag. Formellt inlemmades de i UUB 1 januari 2014, 
och ett särskilt enhetsbibliotek inom UUB:s bruks-
biblioteksverksamhet finns alltså nu i Almedalen i 
Visby. Aldrig i Gotlands historia har så stora in-
formationsresurser tillgängliggjorts i ett slag, som 
när UUB:s väldiga digitala resurser öppnades för 
öns befolkning 1 juli 2013. Genom ”walk-in use” har 
alla brukare, inte bara studenter och universitets-
anställda, möjlighet att använda resurserna på plats 
i Almedalsbiblioteket. 

Foto: Mikael Wallerstedt
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Besök från Gotland

Foto: Mikael Wallerstedt
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Almedalsbiblioteket betjänar både universitetet 
och Region Gotland, och är ett så kallat sambiblio-
tek, där folk- och forskningsbibliotek samarbetar. I 
Almedalen har Uppsala universitet därmed fått ett 
viktigt fönster öppnat mot hela Gotland. 

UUB har en tydlig tredelad organisation – bib-
lioteksservice, kulturarv, stödverksamhet – där 
bruksbiblioteken är organiserade utifrån discipli-
nernas campustillhörighet. Utveckling går dock 
snabbt mot ökad integration, och Almedalsbiblio-
tekets tillkomst – som ger service till alla ämnen 
vid Campus Gotland – understryker behovet av 
helhetstänkande. UUB:s campusbibliotek har fort-
satt stark ämnesidentitet, men denna är under för-
ändring. Tidigare har Enheten för e-resurser varit 
organiserad inom Avdelningen för biblioteksge-
mensamma funktioner, eftersom den inte kunnat 
hänföras till ett specifikt vetenskapsområde. Han-
teringen av de digitala resurserna känner inga äm-
nesgränser, och är samtidigt en kärnuppgift inom 
bruksbiblioteksverksamheten. Därför flyttades en-
heten 2013 till bruksbiblioteksverksamheten. I no-
vember omvandlades enheten till ett funktions-
team. 

Bruksbiblioteksverksamheten är komplex, och för 
att kunna bedrivas på effektivast möjliga sätt måste 
organisation och arbetssätt utvecklas. Under 2013 
initierades därför en processkartläggning inom om-
rådet förvärv och katalogisering. Målet är en orga-

nisation med avdelningsövergripande matrisinslag. 
Katalogiseringsarbete genomförs exempelvis idag 
på samtliga bruksbiblioteksenheter, och samord-
ning och kompetenskoncentration är önskvärd. E-
resursteamet som beskrivits ovan är att betrakta 
som ett första steg i utvecklandet av en mer dy-
namisk bruksbiblioteksavdelning, med fler horison-
tella funktioner och på sikt färre organisatoriska 
enheter. 

Bibliotekets generella personalkompetens är hög, 
vilket till exempel framgår av biblioteksservicens 
effektivitet trots organisationens allt mindre an-
del av universitetets omsättning. Antalet anställda 
inom UUB har på ett år minskat från 195 (decem-
ber 2012) till 192 (december 2013). Minskningen 
av antalet bibliotekarier och biblioteksassistenter 
är störst. På ett år har antalet minskat från 133 till 
125, något som på sikt får genomslag i informations-
tjänst och biblioteksundervisning. Medelåldern 
inom UUB är 49 år och under perioden 2014–2018 
fyller 39 medarbetare 65 år.

Kompetensen inom UUB visas också genom att 
medarbetare är efter frågade i nationella samarbets- 
grupper och ofta framträder på internationella 
konferenser. I DiVA förtecknades under året 19 pu-
blikationer av anställda vid UUB. Hit hör bl.a. en 
volym i Harry Martinsons bibliografi, en konferens-
skrift om Silverbibeln och en engelskspråkig kata-
log över bibliotekets persiska handskrifter. 

Foto: Magnus HjalmarssonFoto: Lina Nääs
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Under året har projektet Plantskolan genomförts, 
vilket syftat till att ge en grupp medarbetare red-
skap för att bättre kunna driva och förmedla sina 
kunskaper och idéer vid konferenser och annan ut-
åtriktad verksamhet. Plantskolan har givit deltagar-
na möjlighet att utveckla goda projekt, och detta 
har under året lett till ett antal nationella och in-
ternationella framträdanden, det mest långväga vid 
The International Federation of Library Associa-
tions and Institutions (IFLA) konferens i Singapore.
Ett av flera fokus under året har varit chefs- och 
medarbetarskap. Utbildningsinsatser har gjorts för 
att öka kompetens och förmåga. Chefsfrågor är en-
gagerande och inte mindre än tre medarbetare vid 
UUB antogs 2013 till den nationella chefskurs som 
anordnats av Sveriges Universitets och Högskole-
förbunds forum för bibliotekschefer. I planeringen 
av kursen har UUB aktivt deltagit.

Universitetsbiblioteket är inget isolat utan en 
del av universitetet. Samverkan med institutio-
nerna sker på olika formella och in formella sätt: 
kontaktbibliotekarier, medverkan i kurser, för-
värvskonsultationer, projekt etc. Till detta kom-
mer givetvis det dagliga stödet till forskning och 
studier genom sökningar och dokumentleveranser. 

I biblioteksrådet finns representanter för de tre ve-
tenskapsområdena och studenterna. Rådet sam-
manträder minst fyra gånger per år. Lika ofta möts 
de fyra samverkansorgan som upprättats på respek-
tive områdesnivå: humaniora och teologi; juridik, 
samhälls- och utbildningsvetenskap; medicin och 
farmaci; teknik och naturvetenskap. I samverkans- 
organen får biblioteket och brukarna en möjlighet 
till samråd och ömsesidig information. Vikti gare 
beslut inom biblioteket förankras i samverkans-
grupperna.

UUB är internationellt synligt och deltar aktivt i 
arbetet inom t.ex. CERL (Consortium of Europe-
an Research Libraries), LIBER (Ligue des Bibliot-
hèques Européennes de Recherche) och IFLA (The 
International Federation of Library Associations 
and Institutions).

Biblioteket ingår i flera olika nätverk. Viktigast av 
de internationella är U4 och Matariki. I samband 
med ett Matariki-möte i Dartmouth besökte över-
bibliotekarien under två dagar också Harvard Li-
brary. Inom Sverige har samarbetet intensifierats 
med universitetsbiblioteken i Lund och Göteborg.

Foto: Mikael Wallerstedt
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DEN ÖVERGRIPANDE ORGANISATIONEN har be-
skrivits ovan. De elva bruks- eller ämnesbiblioteken 
utgör enheter, som leds av en enhetschef. Biologi- 
och Geobiblioteket delar chef och personal, men 
har två fysiska lokaler. I realiteten finns det alltså 
tio chefer för de elva enheterna. Därtill kommer 
Enheten för e-resurser som under 2013 överfördes 
till bruksbiblioteksverksamheten och omorganise-
rats till ett E-resursteam. 

De fysiska biblioteksmiljöerna är geografiskt spridda 
i Upp sala samt på Gotland, och behoven av smidiga 
samverkansvägar är stor. Alltmer står det klart att 
verkligheten skiljer sig mellan universitetets digi-
tala bibliotek och dess fysiska. Medan studenten/
forskaren söker upp sitt fysiska bibliotek för att läsa 
i en bok, genomföra ett grupp arbete eller möte, el-
ler fråga en närvarande, ämneskunnig biblio tekarie 
till råds, vistas man i hela det digitala biblioteket 
samtidigt och överallt. De 2562 chat- och e-post- 
frågorna under 2013 kan hanteras varifrån som 
helst, och alla informationsresurser finns omedel-
bart tillgängliga. Arbetet har alltså även under 2013 
kännetecknats av ”det dubbla biblio tekets” krav.

Nästan två miljoner fysiska besök gjordes på UUB 
under det gångna året. En miljon sökningar i det 
nya sökverktyget Summon genomfördes, och unge-
fär var tjugonde minut, dygnet runt, året om, får 
biblioteket en referensfråga. 202 608 fysiska hem-
lån registrerades 2013 och mer än tre miljoner artik-
lar och e-bokskapitel laddades ner. Utnyttjandet på 
plats av de fysiska samlingarna i referenssamlingar 
och öppna samlingar kan inte mätas på samma sätt, 
men är mycket stort.

Bruksbiblioteksverksamheten

Bruksbiblioteksenheterna är följande:

Almedalsbiblioteket 
(alla ämnen vid Campus Gotland)

Biologibiblioteket

Blåsenhusbiblioteket 
(pedagogik, psykologi, utbildningsveten skaper,  
ämnen med anknytning till lärarutbildningen)

BMC-biblioteket 
(biomedicin, farmaci, kost, preklinisk medicin, vård)

Carolinabiblioteket 
(humaniora, sociologi, teologi)

Dag Hammarskjöld & Juridiska biblioteket 
(juridik, statsvetenskap, freds- och konfliktforskning,  
Rysslandsstudier, utvecklingsstudier; nationellt depå-
bibliotek för FN-material, specialsamlingar för EU och 
Europarådet)

Ekonomikums bibliotek 
(företagsekonomi, nationalekonomi, eko nomisk historia,  
kulturgeografi, handelsrätt, informatik och media,  
statistik; nationellt depåbibliotek för Världsbanken)

Geobiblioteket 
(geovetenskaper, geofysik, berggrundsgeologi,  
luft-, vatten- och landskapslära, paleobiologi)

Karin Boye-biblioteket 
(humaniora, teologi, sociologi) 

Medicinska biblioteket 
(klinisk medicin, vård)

Ångströmbiblioteket 
(astronomi, datavetenskap/IT, fysik, kemi, matematik, 
teknik)

Foto: Mikael Wallerstedt
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UUB samverkar också med Nordiska Afrikainsti-
tutets bibliotek, dit resurser överförs för förvärv av 
media. 

Varje bruksbiblioteksenhet har upprättat en egen 
verksamhets berättelse, och för mer detaljerade be-
skrivningar av 2013 hän visas till UUB:s webbplats. 

Vid hösterminens början övergick UUB:s nya 
söksystem Summon från betaversion till drift. 
”Discovery tools” används i allt högre utsträckning i 
biblioteksvärlden, och innebär nya sätt att söka ve-
tenskaplig information. Ett kontinuerligt utveck-
lingsarbete av söksystemet pågår inom UUB, och 
insatser görs för att sprida ytterligare kunskap om 
systemets möjligheter.

Användarna söker i digitala och fysiska kataloger 
och får hjälp i tolv informationsdiskar. Men de har 
också tillgång till tjänster som ”Boka en bibliote-
karie”, där tjänsten ges på plats i biblioteket, och  
”Fråga biblioteket”, där stödet ges genom chatt  
eller e-post. 

Vid en rad biblioteksenheter har forskarföredrag 
arrangerats under rubriken ”En kvart över”. Sam-
manlagt 17 föredrag har hållits under 2013. Publik-
tillströmningen har varit god och uppmärksam-
heten stor. Satsningen har nått ut till en blandad 
publik av såväl lärare och studenter som allmänhet. 
Biblioteksmiljöernas neutrala och universitetsge-
mensamma karaktär bidrar till framgången. I linje 
med biblioteksutvecklingen i övrigt blir UUB allt 
mer en flexibel miljö där traditionell biblioteks-
verksamhet kompletteras med evenemang och mil-
jöer för grupparbeten och sociala möten.

Under 2013 tillträdde en biträdande avdelningschef 
med särskilt ansvar för kommunikation, omvärlds-
bevakning och kompetensutveckling. Satsningen 
har snabbt visat sig lyckad, och behoven på områ-
det kan konstateras vara stora. 

Fjärrlånesystemet Saga har tidigare stått för 50 % 
av landets fjärrlån men har nu släckts ner. Genom 
gott samarbete mellan landets forskningsbibliotek 
och Kungliga Biblioteket har dock under 2013 ett 
ersättningssystem skapats. I detta arbete har UUB 
haft en ledande roll.

Alla bruksbibliotek är involverade i undervisning, 
och biblioteksundervisningen motsvarar ungefär 
fem universitetslärartjänster, fördelat på 60 under-
visande bibliotekarier. Kurser i referenshanterings-
systemen Zotero och Endnote har varit populära, 
och när biblioteket når ut med sina erbjudanden 
om undervisning har dessa alltid varit mycket upp-
skattade. Generellt kan det även 2013 konstateras 
att bibliotekets undervisningskompetens mer ak-
tivt skulle kunna utnyttjas genom strukturerat 
samarbete mellan UUB och institution erna. En 
särskild satsning på ”Mobil akademiker” har varit 
framgångsrik och nått ut i många fakultetsmiljöer. 
Läsplattor och smarta telefoner är nya viktiga red-
skap i det digitala biblioteket, och projektgruppen 
har uppmärksammats i media och på nationella 
bibliotekskonferenser. 

Lokalfrågor är ständigt aktuella. Dels gäller det 
bruksbiblioteks miljöerna och dels magasin och de-
påer. Universitetsbiblioteket berörs i hög grad av de 
ombyggnader som planeras på de olika intendentur-
områdena så som Ångström, Biomedicinskt Cent-
rum och Gamla Torget samt inom Akademiska sjuk-
huset. Under 2012 återupptogs även den utredning 
av en ombyggnad av Carolina Redivivas entréplan, 
som under 2010 beslutades av Rektor (UFV Dnr 
2006/2095). Ombyggnaden kommer att innebära 
väsentliga förändringar i arbetsflöden och funktioner 
och stora omflyttningar av arbetsplatser kommer att 
ske. En bättre och mer välkomnande brukarmiljö 
är efterlängtad, såväl av studenter och forskare som 
medarbetarna inom UUB. Under 2013 har arkitekten 
Johan Celsing tagit fram ett utkast till hur Carolina-
byggnadens entréplan skulle kunna omgestaltas.

En kvart över
En serie med föredrag om 

spännande och aktuell forskning

INTERNATIONELLA

-dagen
I UPPSALA

Tidskriftsartiklar

Avhandlingar

Böcker / E-böcker

Konferensrapporter
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När det gäller depåer är Karin Boye-biblioteket fullt 
och överflyttningar av monografier till magasin på-
går. Under 2013 har UUB övertagit den medicin-
ska tidskriftsdepån i Bålsta, vilken är en nationell 
resurs på området. Vid ombyggnaden av Carolina-
byggnaden behöver även magasineringsresurserna 
ses över, vilket gjort att en utredning inletts om hur 
befintliga depåer kan utökas. 

De fysiska samlingarna används mycket, och ma-
terialet slits. Behovet av att laga böcker och tid-
skrifter är stort, och utlån försenas av att skadat 
material inte kan hållas i cirkulation. Detta gör att 
konserveringsenhetens bemanning ses över.

Studenter med läshinder ges särskilt stöd, exem-
pelvis i den sär skilda lässtudio som finns i Blåsen-

husbiblioteket, och särskild programvara har under 
året köpts in för att underlätta för dessa studenter.

UUB står värd för seminarier och konferenser  
– t.ex. Geo-bibliotekets GIS-dag i november och 
Ekonomikum-bibliotekets nationella nätverksträff 
för ekonomi- och statistikbibliotek i maj. UUB:s 
medarbetare deltar i många nationella och inter-
nationella konferenser. Vanligen bidrar de åkan-
de aktivt med konferensbidrag och det ingår i  
arbetet att vid hemkomsten sprida konferens- 
erfarenheterna inom UUB.

Foto: Lina Nääs
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En dag 
på biblioteket*

5 265  

besök på något av våra 11 enhetsbibliotek

     555  

böcker lånas ut

     9 088 
besöker oss på webben

     2 743 
sökningar i vårt söksystem

     9 183 
artiklar laddas ned

     2 301 
e-bokskapitel laddas ned

5 166 
fulltextdokument från DiVA laddas ned

* Siffrorna är utslagna på alla årets 365 dagar. 

Foto: Lina Nääs och Magnus Hjalmarsson
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KULTURARVSSAMLINGARNA SKÖTS av Avdelningen 
för universitetsgemensamma ändamål. Avdelning-
ens uppgift är att tillhandahålla, förvärva, bevara och 
informera om de äldre samlingarna. Två särskilda 
läse salar, specialläsesalen och kart- och bildsalen, 
ger brukaren möjlighet att direkt arbeta med det 
fysiska materialet. Under 2013 har 7141 objekt lånats 
fram. Genom den digitala tekniken görs samling-
arna hela tiden mer tillgängliga, dels genom direkta 
digitaliserings insatser och dels genom katalogi-
seringsinsatser som ger forskare utanför Uppsala 
och Sverige nya möjligheter att hitta materialet. 
Den digitala tillgängligheten ökar intresset för de 
fysiska samling arna. Lånen av handskrifter och mu-
sikalier har till exempel ökat med 18 procent sedan 
2006. Det kan förutses att den allt större digitala 
synligheten ytterligare kommer att öka trycket på 
de fysiska samling arna, inte minst från utländska 
forskare, eftersom kulturarvs samlingarna är av ut-
präglad internationell karaktär. Generellt kan sägas 
att den internationella forskarvärldens kännedom 
om UUB:s samlingar inte alltid är i nivå med de-
ras betydelse, ett faktum som från bibliotekets sida 
kräver fortsatta ansträngningar att tillgängliggöra 
och synliggöra kulturarvet. 

Resurserna för förvärv genom köp är begränsade. 
Nytill skotten sker främst genom donationer. Ex-
empel från 2013 är professor Teddy Brunius efter-
lämnade papper, författaren Elisabet Hermodssons 
samling och manuskriptet till den indiske revolu-
tionären Kali Ghoshs självbiografi. Denna utgavs 
under året i New Delhi. Förord och inledning 
har skrivits av Janken Myrdal (SLU) och Gunnel  
Cederlöf (UU). Vid överlämningen av manuskrip-
tet ordnades ett särskilt seminarium vid UUB.

Kart- och bildenheten har mottagit 298 donerade 
objekt och 1406 objekt i form av pliktlevererat  
material. Antalet köp var 22 och består främst 
av porträtt. Avdelningens material är efterfrågat 
på utställningar och under 2013 gjordes utlån till 
bland annat Waldemarsudde, Nationalmuseum och 
Rijksmuseum Volkenkunde, Leiden. 

Kulturarvet är ständigt och med rätta uppmärk-
sammat för sina ekonomiska värden och sin kul-
turhistoriska betydelse. Vid sidan av positivt upp-
märksammande i media har under 2013 frågor 
aktualiserats om 1600-talets krigsbyten. Biblioteket 
handhar material av detta slag enligt lag och inter-
nationell praxis och äganderätten till materialet 
reglerades redan i fredsfördragen på 1600-talet. När 
det gäller äldre krigsbyten anses nu dessa allmänt 
vara på den plats de skall, men detta hindrar inte 
att biblioteket känner stort ansvar att tillgänglig-
göra de internationellt viktiga samlingar som finns 
på UUB. Detta sker till exempel genom utställ-
ningar, katalogisering och digitalisering. 

Bevarandearbetet sker genom konserveringsinsatser, 
men också genom katalogisering, revidering, klimat- 
insatser och digitalisering. Under året omlades  

Kulturarvet

Enheterna inom kulturarvs-
verksamheten är följande:

Enheten för äldre tryck och special- 
samlingar

Handskrifts- och musikenheten

Kart- och bildenheten 

Konserveringsenheten

Kulturarvets informationsenhet
Foto: Lina Nääs och Magnus Hjalmarsson
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exempelvis 150 medeltida, sigillförsedda perga-
mentbrev i särskilt tillverkade förvaringslådor. Ett 
annat exempel är de 10 000 pressfotografier från 
Upsala Nya Tidning och Tidningen Uppsala för åren 
1910–1953, där uppordningen slutfördes under 2013. 
Säkerhetsarbetet fortsätter med exempelvis en pla-
nerad inglasning av boksalens hyllor.

Genom arbete i internationella nätverk utveck-
las förmågan att han tera de värdefulla samlingar-
na. Medarbetarna inom avdelningen deltar i många 
internationella konferenser och har upparbetade 
kanaler till många andra av världens främsta kul-
turarvstunga bibliotek och arkiv. Utländska prakti-
kanter är vanliga och under 2013 har två studenter 
från Enssib i Paris arbetat fyra månader vid UUB. 
Också inom visningsverksamheten har en fransk 
praktikant varit verksam och bland annat skapat en 
uppmärksammad blogg om UUB:s material. Med-
arbetare inom kulturarvsverksam heten har själva 
under året deltagit vid konferenser och inter-
nationella sammandragningar i exempelvis Berlin, 
Edinburgh, Krakow, Magdeburg, München, Reykja-
vik, Singapore, Tartu och Washington.

Till avdelningens viktiga digitaliseringsprojekt hör 
de äldre svenska avhandlingarna, och genom avdel-
ningens höga kompetens inom nylatin och univer-
sitetshistoria var det naturligt att medarbetare i 
november anordnade forskningskonferensen ”Dis-
sertations in the Baltic Sea Region 1600–1800” för-
lagd till Carolina Rediviva. Konferensen lockade 50 
deltagare från 27 institutioner i sex länder.

Även om digniteten av UUB:s kulturarv gör att 
biblioteket på ett naturligt sätt är internationellt 
till sin karaktär är naturligtvis sam arbetena inom  
Sverige minst lika omfattande som de utländska. 
Medarbetare deltog under 2013 i konferenser runt 
om i landet och är representerade i exempelvis 
Kungliga bibliotekets expertgrupp för digitalisering.

Universitetsbibliotekets kulturarvsamlingar är allt-
så välkända och uppmärksamhet i media vanlig. 
Biblioteket har en heltidsanställd bibliotekarie som 
främst ägnar sin tid åt information och visningar. 
Under 2013 genomfördes guidade visningar för sam-
manlagt 1200 personer i Carolina Rediviva. Bland 
besökarna finns gymnasieklasser och föreningar, 

Ovan: En av årets donationer, Kali Ghoshs självbiografi. Foto: Magnus Hjalmarsson
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men också gästande universitetsrektorer och dona-
torer. Ett tjugotal ambassadörer besökte UUB un-
der 2013 och förutom Turkiets president har också 
Tjeckiens utrikesminister bekantat sig med kultur-
arvssamlingarna.

Den sedvanliga mottagningen för nya heders- 
doktorer anordnades i januari, och liksom varje år 
hälsades våren välkommen från Carolinas balkong. 
Mottagningen i samband med detta var som van-
ligt uppskattad. Inget annat svensk bibliotek står i  
fokus som Carolinabyggnaden gör Sista april då bib-
liotekets nästan tvåhundra gäster träffas i bibliote-
ket och tusentals studenter och Uppsalabor samlas 
i Carolinabacken.

Under 2013 anordnades flera utställningar. Den sed-
vanliga sommar utställningen ägnades kristallografi 
och gavs titeln ”Platonska kroppar och kvasikristal-
ler”. Den producerades i samarbete med såväl fors-
kare som Evolutionsmuseets personal vid Uppsala 
universitet. Kristaller och kristallmodeller hämta-
des i stor utsträckning från museet. En utställning 
har som vanligt även ordnats om årets nobelprista-
gare i litteratur.

Under året ersattes de äldre, motordrivna kom-
pakthyllorna i bokskyddsrummet mot moderna, 

handdrivna. Brandskyddet förbättrades därmed. 
Säkerhetsfrågorna är ständigt aktuella inom avdel-
ningen och balansgången mellan säkerhet och till-
gänglighet är svår. Arbete med förbättrad kontroll 
och ökad säkerhet är prioriterat och kommer att 
medföra framtida kostnader.

Flera externfinansierade projekt är knutna till av-
delningen. Strategiskt viktigast är den av Riksban-
kens jubileumsfond stödda utvecklingen av digi-
taliseringsplattformen Alvin. Målet är att Alvin 
skall bli ett nationellt redskap för digi talisering 
och katalogisering av såväl handskrifter som an-
nat kultur arvsmaterial. Driftsättningen sker under 
våren 2014. Bland andra externfinansierade projekt 
kan nämnas ”Grekiska handskrifter i Sverige.” Med 
hjälp av egna fondmedel har UUB under det gångna 
året dessutom kunnat digitalisera bibliotekets stora 
handskriftskatalog, som tidigare endast kunnat an-
vändas på plats i specialläsesalen. Under 2014 kom-
mer den att tillgängliggöras digitalt genom Alvin.

De enskilda enheternas verksamhetsberättelser är 
tillgängliga på bibliotekets webbplats.

   298 
     donerade objekt till                 
        Kart- och bild

 7141 
    objekt har lånats fram*

 1200 
       personer på         
    guidade visningar

Foto: Lina Nääs

Mottagning i Boksalen för diplomater i september. Foto: Magnus Hjalmarsson*Till specialläsesalen och kart- och bildsalen
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Foto: Magnus Hjalmarsson
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Universitets acta-utgivning är nära knuten till UUB, 
och vid Avdelningen för administrativa funktioner 
sköts acta-utgivning, lagerhållning och distribution. 
Utgivningsbeslut tas dock av serieredaktörerna vid 
universitetets institutioner. Beslut om trycknings-
bidrag sker i kollegialt sammansatta nämnder – dels 
Vilhelm Ekmans universitetsfond (där överbiblio-
tekarien är ordförande) dels Acta-redaktionen (där 
han är vice ordförande). 

Enheten för digital publicering utvecklar webb-
applikationer för elektronisk publicering och för-
valtar och utvecklar DiVA, det digi tala veten-
skapliga arkiv som inte mindre än 34 lärosäten och 
institut nu använder för att registrera forsknings-
publikationer och publicera i Open Access. Kon-
sortiet har under 2013 fått fem nya medlemmar, 
bland annat Nationalmuseum, Nordiska minister-
rådet och Statens väg- och transportforskningsin-
stitut. DiVA-systemet får allt mer prägel av det  

STÖDET TILL det övriga biblioteket sker inom de 
två avdelningarna för administrativa och biblioteks- 
gemensamma funktioner. Inom den senare finns 
också specialiserad stödverksamhet till hela uni-
versitetet samt viss nationell konsortieverksamhet. 

Avdelningen för administrativa funktioner är ny-
organiserad men har under 2013 snabbt stabiliserats  
och erbjuder starkt stöd vad gäller personal-,  
ekonomi-, informations- och intendenturfrågor. 
Hösten 2013 rekryterades en kommunikatör till 
UUB som är placerad vid avdelningen. Kommu-
nikation är ett inom biblioteket prioriterat behov. 
Målgrupperna är flera. Information och kommuni-
kation måste nå ut internt inom UB och UU och 
externt gentemot allmänhet och media. 

Det generationsskifte som pågår inom universitets-
biblioteket kräver omfattande stöd från personal-
funktionen och trots att universitetsbiblioteket 
minskade antalet anställda under 2013 genomför-
des 29 tillsvidare- och tidsbegränsade rekryteringar. 
Inom ekonomifunktionen pågår ett arbete med att 
förtydliga det ekonomiska ansvaret i organisationen.
Inom hela UUB bedrivs ett aktivt och systematiskt 
arbetsmiljöarbete, och beslut togs 2013 att genom-
föra en undersökning med hjälp av den av univer-
sitetet upphandlade ”arbetsmiljöindikatorn”. Ar-
betet kräver förberedelser och själva enkätarbetet 
genomförs under 2014. 

Gemensam administration  
och verksamheten inom IT,  
pro duktion och publicering

Inom avdelningen för biblioteksgemensamma 
funktioner finns fyra enheter. 

Digital publicering

IT-enheten

Reproenheten

Produktionsenheten

Inom avdelningen för administrativa 
funktioner finns två enheter: 

Intendenturen

Administrationsenheten
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nationellt ledande systemet på området, och genom 
konsortiekonstruktionen hålls kostnaderna nere. 
Jämfört med 2012 har antalet fulltextnedladdningar 
ökat från 15 till 24 miljoner, och av dessa har 1,9 mil-
joner gjorts av artiklar och uppsatser producerade 
vid Uppsala universitet, vilket innebär en ökning 
på mer än en halv miljon.

IT-enheten levererar sedvanligt stöd till bibliote-
kets personal samt till olika användarmiljöer. På 
grund av den IT-intensiva biblioteksmiljöns behov 
är enheten hårt ansträngd. Under 2013 har kvali-
tetshöjande insatser gjorts inom exempelvis bib-
liotekssystemet Disa, hårdvaruinköp, driftsmiljö,  
säkerhet, e-poststöd och help-desk. 

Chefen för reproenheten gick 2013 i pension, och i 
avvaktan på en eventuell omorganisation inom av-
delningen valde avdelningschefen att direkt leda 
verksamheten. Behovet att förbättrade digitalise-
ringsflöden har inneburit satsningar på kompetens-
utveckling och ny maskinell utveckling. Satsning-
arna har fallit väl ut, och förmågan att hantera svåra 
digitaliseringsuppdrag har ytterligare ökat. 

Produktionsenheten har två verksamhetsgrenar. 
Dels produceras doktorsavhandlingar i såväl tryckt 
som elektronisk form, dels ges allmänt grafiskt stöd 
åt universitetet. Verksamhetsgrenarna kallas av-
handlingsproduktion respektive grafisk service. 

Inte mindre än 340 doktorsavhandlingar framställ-
des inom UUB:s produktionsenhet under 2013 varav 
60 var monografier och övriga sammanläggnings-
avhandlingar. Grafisk service har bistått vid fram-
ställningen av exempelvis postrar, studiehandböck-
er och bokprojekt. 40 böcker har formgetts och 
producerats vid sidan av doktorsavhandlingarna. 

Under 2013 har enhetens IT-miljö setts över för att 
säkerställa produktionen vid systemstörningar. För-
byggande säkerhetsarbete är här – liksom inom hela 
UUB – av central betydelse. 

Såväl Enheten för digital publicering och Pro-
duktionsenheten är huvudsakligen externt finan-
sierade. Lägger man därtill de olika projekt som be-
drivs inom biblioteket kan man kon statera att inget 
annat bibliotek i Sverige torde ha en så stor extern 
finan siering. Förmodligen har heller inget annat 
svenskt bibliotek en så bred och komplex verksam-
het som Uppsala universitetsbibliotek.

 Lars Burman
  Överbibliotekarie

   1,9 
   miljoner 
     fulltextnedladdningar

 340 
 nya doktorsavhandlingar

  40 
    formgivna böcker

Foto: Magnus Hjalmarsson
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Bibliotekets verksamhet

Service 2011 2012 2013

Antal enhetsbibliotek 14 12
Antal publika datorer 234 216 246
Antal studieplatser (sittplats vid skriv-/läsyta) 1 834 1 816 1 986
Totalt antal öppna dagar (alla bibliotek) 3 956 3 599 3 717
Totalt antal öppna timmar per vecka (alla bibliotek) 724 688 694

Utlåning och nedladdning 2011 2012 2013

Hemlån, initiala lån 218 331 206 405 202 608
Hemlån, omlån 63 478 78 222 74 561
Kopior istället för lån 3 388 3 599 3 304
Läsesalslån 29 145 28 560 27 425

Framtagna fulltextdokument e-böcker 848 469 830 646 839 957
Framtagna fulltextdokument i databaser 1 956 270 2 295 814 2 893 792
Framtagna övriga digitala dokument inklusive patent 99 393 152 449 168 241
Fulltextdokument från seriella publikationer i elektronisk form 2 043 820 2 277 710 2 505 969
Sökningar i bibliografiska databaser 719 095 1 110 730 1 427 963

Besökare 2011 2012 2013

Fysiska besök i biblioteket 1 951 976 1 857 734 1 921 587
Besökare på bibliotekets webbplats 2 260 287 2 605 148 3 316 960

Undervisning 2011 2012 2013

Antal deltagare  bibliotekets undervisning 15 723 17 282 16 284
Antal timmar undervisning i klass 1 238 1 385 1 302
Antal timmar handledning i informationssökning 491 477 333
Antal undervisningstillfällen totalt 1 264 1 357 1 197

Bestånd

Hyllmetrar 2011 2012 2013

Böcker och seriella publikationer 130 931 130 428 146 386
Manuskript 4 115 4 140 4 176
Musiktryck 224 225 263
Totalt 135 270 134 793 150 825

Böcker, antal 2011 2012 2013

Böcker och seriella publikationer - magasin 3 917 180 3 955 172 4 476 542
Böcker och seriella publikationer - öppna samlingar 1 338 127 1 275 977 1 291 112
Totalt 5 255 307 5 231 149 5 767 654

11

i

*  Ökningen med 15 000 nya hyllmetrar förklaras av inkorporeringarna av medicinska tidskriftsdepån i Bålsta (s. 9) och delar av Almedalsbiblioteket.

Kommentar: Trots sammanslagningen med Högskolan på Gotland ökade inte antalet böcker och seriella publikationer i öppna samlingar nämnvärt.  
Detta på grund av gallring och magasinering på andra enheter.

* 
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Övriga dokumentttyper, antal 2011 2012 2013

Grafiska och kartografiska dokument 3 120 497 3 124 359 3 126 357
Manuskript 74 630 74 796 74 988
Mikrofilm 62 911 64 790 68 065
Musiktryck 10 900 11 030 12 958
Audiovisuella dokument 662 670 6 218

Elektroniskt bestånd 2011 2012 2013

Databaser 271 271 249
E-tidskrifter 18 068 19 988 24 614
E-böcker 366 693 328 462 408 431
Tidningar i elektronisk form 1 878 4 215 6 158

Personal

Antal anställda 2011 2012 2013

Bibliotekarier & dokumentalister 115 116 119
Biblioteksassistenter 27 25 23
Fackutbildade specialister 38 39 45
Övrig personal (ej städpersonal) 17 16 14
Totalt 197 196 195

Ekonomi

Utgifter 2011 2012 2013

Inköp fysiska media och AV-material 12 799 000 kr            11 895 000 kr            12 124 000 kr            
Inköp virtuella e-baserade media & databaslicenser 31 804 000 kr            32 521 000 kr            33 689 000 kr            
Kostnader kompetensutveckling personal 2 565 000 kr              2 220 000 kr              2 034 000 kr              
Lokalkostnader 55 019 000 kr            51 520 000 kr            51 147 000 kr            
Lönekostnader personal 93 249 000 kr            96 682 000 kr            94 410 000 kr            
Övriga kostnader som inte ingår i punkten ovan 31 552 000 kr            36 327 000 kr            33 470 000 kr            
Totalt 226 988 000 kr         231 165 000 kr         226 874 000 kr         

Intäkter 2011 2012 2013

Anslag från moderorganisation 188 564 000 kr          193 607 000 kr          195 388 000 kr          
Bidrag & intäkter från övriga delar av offentliga sektorn 3 048 000 kr              3 192 000 kr              6 448 000 kr              
Genererade intäkter, försäljning, sponsring 23 816 000 kr            24 707 000 kr            17 795 000 kr            
Intäkter från privata sektorn, gåvor, stiftelser 3 093 000 kr              3 966 000 kr              6 139 000 kr              
Projektmedel 4 157 000 kr              3 054 000 kr              4 513 000 kr              
Övriga intäkter som inte ingår i punkterna ovan 114 000 kr                 127 000 kr                 73 000 kr                   
Totalt 222 792 000 kr         228 653 000 kr         230 356 000 kr         
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Grafiken visar fysiska fjärrlån mellan svenska bibliotek 2013. Utgående fjärrlån från Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 
är markerade i rött. Grafiken är skapad i analysverktyget Gephi med data taget från Libris nationella bibliotekssystem. 
UUB står ensamt för 24 procent av forskningsbibliotekens totala fjärrutlåning.
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Vision och övergripande målsättning

Universitetsbiblioteket skall vara ett av Europas modern

aste bibliotek för forskning och utbildning, tryggt i sin snart 

400åriga historia. Det skall vara universitetsgemensamt 

och svara för hela lärosätets behov av biblioteksstöd. 

Genom nationella och internationella utbyten, kun

skapsinhämtning och samarbeten skall biblioteket befästa 

och utveckla sin position. På centrala områden skall bib

lioteket vara nationellt ledande. Resurser för forskning, 

undervisning och lärande skall snabbt, smidigt och okom

plicerat ställas till användarnas förfogande. Samtidigt skall 

biblioteket vara tydligt i sin identitet och klargöra sin roll 

som stark inrättning för kunskapsinhämtning, kunskaps

spridning, kunskapsutveckling och kunskapsbevarande. 

Till särskilda styrkeområdena skall höra samlingarnas 

utveckling och tillgängliggörande, Open Access, publice

ring digitalt och på papper, kulturarvets vård och digitali

sering. 
Det fysiska och det digitala biblioteket kommer även i 

framtiden att existera parallellt och i ständigt samspel, och 

universitetsbiblioteket skall vara ett internationellt före

döme i att erbjuda studie och forskarmiljöer, såväl fysiska 

som digitala. 

Ur Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek, fastställda 10 april 2013
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