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Uppsala universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse 2021 

Även coronapandemins andra år innebar påfrestningar för Uppsala universitetsbibliotek (UUB). 

Biblioteket har trots detta kunnat fullgöra sina uppgifter. På flera områden har coronaförhållanden 

medfört en ökad takt i digitaliseringen, både vad gäller tillgängliggörande av material och genom 

utvecklade arbetssätt. Användandet av plattformarna DiVA och Alvin ökar kraftigt. Genom ansvaret 

för dessa konsortier spelar UUB en central infrastrukturell roll. UUB har också bidragit i arbetet med 

forskningsdata. 

UUB har, med begränsningar, hållit lokalerna öppna under hela pandemin och studenternas massiva 

återvändande till UUB:s studieytor i början av hösten påminner om betydelsen av fysiska miljöer. 

Uppdraget att upprätta en lokalförsörjningsplan har varit välkommet. UUB har behov av effektivare 

och säkrare magasin, men har också förutsättningar att på sikt kunna erbjuda betydligt fler 

stimulerande studiemiljöer. Säkerhetsarbete pågår löpande och på Carolina Rediviva har under året 

skyddet för kulturarvssamlingarna ökats genom olika åtgärder. 

Kostnaderna för media går upp som en följd av utvecklingen mot öppen vetenskap. UUB följer noga 

utvecklingen av de transformativa medieavtalen1. Den nationella balanseringen av medias 

kostnadsutveckling är en fråga för lärosätenas ledningar. 

År 2021 var UUB:s fyrahundrade verksamhetsår. Det planerade jubileet fick stramas åt på grund av 

pandemin. Några höjdpunkter var att utbildningsminister Anna Ekström invigde öppnandet av 

jubileumsutställningen och att Lettlands president Egil Levits invigde den återsamlade och 

nyuppställda Riga-samlingen. Året avslutades med överlämnandet av det första exemplaret av den 

digra jubileumsskriften till universitetets rektor.  

UUB:s strategiska prioriteringar 

I UUB:s verksamhetsplan för 2021 (UB 2020/72) identifierades tre områden med särskilt strategiskt 

fokus: 

- Lokalöversyn 

- Digitalisering 

- Nationell samordning och infrastruktur. 

Lokalöversyn 

I början av året gav rektor biblioteksnämnden ett uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan för 

UUB, vilket delegerades till överbibliotekarien. Planen omfattar en nulägesbild av lokalförsörjning 

och tar upp förslag till åtgärder för UUB:s lokalutveckling under de kommande nio åren. Beslut om 

lokalförsörjningsplanen tas av biblioteksnämnden 2022. 

Arbetet med lokalöversyn har tagit sin utgångspunkt i de behov och möjligheter som finns att 

utveckla Carolina Rediviva. Det gäller dels ökad säkerhet för samlingarna, dels olika möjligheter att 

vidareutveckla lokalerna som en plats för människor. De två delarna hänger tätt samman. 

Campusbiblioteken är en del av den lokala infrastrukturen på respektive plats. UUB har under året 

deltagit i de sammanhang där lokalutveckling av olika campus diskuteras med ambitionen att bidra 

                                                        
1 Transformativa mediaavtal, även läs- och publiceringsavtal, är avtal som tillkom för att öka tillgängligheten på 

öppna vetenskapliga publikationer. Avtalen reglerar både läsning och publicering. Tidigare betalades läsningen av 

biblioteken i form av prenumerationsavtal och publiceringen betalades av forskarna. Den nya formen av avtal som 

Uppsala universitet (och andra lärosäten) har med vetenskapliga förlag i dag, innebär att kostnaden för publicering 

läggs på biblioteket. Uppsala universitet publicerar mycket inom de flesta områden. 
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till en god tillgång till biblioteksservice och till studieplatser av bra kvalitet. Medarbetare har sedan 

hösten varit involverade i detaljplaneringen för Ångströmsbiblioteket som öppnade i nya lokaler 

2022. Under året har även flera lokalrelaterade projekt initierats bland annat ett nytt bibliotek på 

BMC och ombyggnad av biblioteket på Ekonomikum. På Medicinska biblioteket har en 

nymöblering förberetts för att efter årsskiftet skapa flera och bättre studieplatser. 

Digitalisering 

Digitalisering är ett av UUB:s prioriterade områden och avser både digitalisering av fysiskt material 

och utveckling av digitaliserade bibliotekstjänster. Syftet är att effektivisera resurser och därmed öka 

tillgängligheten till bibliotekets material och tjänster. Digitaliserade samlingar möjliggör dessutom 

ny forskning.  

Prioriteringen har inneburit att produktionstakten för materialdigitaliseringen har ökat väsentligt. 

Flera digitaliseringsprojekt har både påbörjats och avslutats. Digitalisering av äldre material ur egna 

samlingar publiceras löpande i kulturarvsplattformen Alvin.  

Digitaliseringsarbetet sker delvis i samarbete med Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i 

Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå inom projektet Det digitaliserade svenska trycket (DST). 

Vidare är Juridikbok.se ett nationellt digitaliseringsprojekt som drivs i stiftelseform. Styrelsen består 

av personer som representerar rättsvetenskapen, Sveriges Advokatsamfund, domstolarna, landets 

universitetsbibliotek och juridiska förlag. Webbplatsen Juridikbok.se lanserades under året. 

I prioriteringarna ingår både att undersöka och utveckla nya effektiva arbetssätt och att omfördela 

resurser inom UUB. Under pandemin har digitala tjänster inom undervisning och informationstjänst 

utvecklats snabbt, samtidigt som användningen har ökat. Det är exempel på hur digitalisering kan 

användas för effektivisering i kombination med användarnytta. Flera av de förändringar som har 

genomförts med anledning av covid-19 kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling.  

Nationell samordning och utveckling 

Nationell samordning är en förutsättning för att hantera flera frågor som rör forskningsbibliotekens 

infrastruktur. Hit hör bland annat effektiv hantering och tillgängliggörande av digitaliserat material, 

men även motsvarande infrastruktur för tryckt material. UUB är en pådrivare och attraktiv 

samarbetspart i alla sammanhang där samordning kan bidra till mer och bättre biblioteksstöd för 

studier och forskning. 

Materialdigitaliseringen som beskrivs ovan är en viktig del av den nationella samordningen, liksom 

det arbete som sker inom DiVA-konsortiet. 

Under året har universitetet lämnat remissvar på pliktmaterialutredningens betänkande (SOU 

2021:32) och särskilt betonat att tillgängligheten till det digitala pliktmaterialet måste vara minst lika 

god som till det fysiska materialet. 

Ytterligare en fråga som kräver ökad nationell samordning är kostnadsutvecklingen för de 

transformativa mediaavtalen. På sikt behövs en kostnadsmodell som bättre balanserar skillnaderna 

mellan universitet med omfattande publicering och övriga. 

Situationen med anledning av covid-19 

UUB har varit såväl fysiskt som digitalt tillgängligt under hela pandemin. Verksamheten har kunnat 

anpassas till gällande restriktioner och samtidigt nått ut till studenter och forskare i första hand 

digitalt, men även genom att hålla de fysiska biblioteken öppna. Kring årsskiftet minskades 
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bibliotekens öppettider i samband med att skärpta restriktioner infördes. När restriktionerna sedan 

lättade skedde en snabb återgång till ordinarie verksamhet. 

I samband med terminsstart i augusti återgick biblioteket till ordinarie öppettider och antalet besök 

ökade mycket snabbt (Diagram 1.1-1.2 i bilaga 2). Det visar på ett fortsatt stort behov av fysiska 

studieplatser och åtkomst till studiematerial (Diagram 1.3-1.4 i bilaga 2). Parallellt har både utbud 

och användning av digitala tjänster hela tiden ökat. 

Den främsta negativa effekten av pandemin är att UUB:s möjligheter till utåtriktade och 

kontaktskapande arbete har varit små. Det har inte minst påverkat universitetsbibliotekets 400-

årsjubileum. 

Kompetensförsörjning 

Prioriteringen för UUB:s kompetensförsörjning 2021 har varit att vidareutveckla arbetet med 

strategisk kompetensförsörjning för att säkerställa en fortsatt hög och relevant kompetens. Det gäller 

både för chefer och för medarbetare i en verksamhet som behöver klara snabb förändring. 

Under året har en kompetensstrategi fastställts för 2021-2023 enligt ARUBA (attrahera, rekrytera, 

utveckla, behålla och avsluta). Underlaget ligger till grund för prioriteringar och aktiviteter i UUB 

VP 2022. 

Medarbetare med ledaruppdrag har under hösten 2021 deltagit i kompetensutveckling genom en av 

UUB särskilt anordnad utbildning med inriktning på ledarskap och förändringsledning. 

Arbetsmiljö och lika villkor 

Prioriteringen för 2021 har varit att vidareutveckla former för att arbeta med arbetsmiljö- och lika 

villkorsfrågor inom UUB.  

Under året har en plan för arbetsmiljö och lika villkor 2021-2023 samt handlingsplan med 

fokusområden för 2021 tagits fram. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har även följts upp 

genom regelbundna pulsmätningar och dialog inom bibliotekets verksamhet.  

Kompetensutvecklingsinsatser inom området har skett i enlighet med handlingsplan, med vissa 

avvikelser för aktiviteter som krävt fysisk närvaro, och som på grund av pandemin inte varit möjliga 

att genomföra. 

Hållbar utveckling 

Hållbarhetsperspektivet är en grund för UUB:s verksamhet, som handlar om att dela och återanvända 

information och kunskap. Under året har det inneburit ett starkt fokus på digitala – och därmed 

tillgängliga – tjänster, på att digitalisera material och göra det nåbart för fler – i samtiden och i 

framtiden. Genom att UUB har varit så öppet som möjligt även under pandemin – med hänsyn till 

rådande smittläge och gällande restriktioner – har UUB bidragit till social och ekonomisk hållbarhet, 

i och med att studier och forskning har kunnat pågå. 

UUB deltar i och bidrar till universitetets arbete med att minska den egna klimatpåverkan. 
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Organisation och ekonomi 

Organisationsplan Uppsala universitetsbibliotek fr o m 2021-06-11 

 

Ekonomiskt resultat 

Från och med 2020 fördelas UUB:s gemensamma intäkter från konsortiet på en ram för verksamhet 

och en ram för media.  

Utfallet för UUB:s verksamhet 2021 visar ett överskott på 12 422 tkr vilket främst beror på extra 

bidragsintäkter från externa bidragsgivare. Personalkostnaderna är lägre än planerat på grund av ej 

planerade, frivilliga uppsägningar, ännu ej tillsatta vakanser, vakanser tillsatta senare än planerat, 

samt ej planerade tjänstledigheter (se tabell 5). Personalkostnaderna har också blivit lägre eftersom 

utbildningar och liknande inte har kunnat genomföras i någon stor utsträckning på grund av 

coronapandemin. 

Utfallet för media visar ett underskott på 8 916 tkr. Det planerade underskottet var 5 500 tkr men 

antalet artikelpubliceringar av universitetets forskare har varit fler än vad som ingår i läs- och 

publiceringsavtalen. Det medför extra kostnader som betalas av biblioteket.  

Ekonomiska tabeller 

Från och med 2020 fördelas UUB:s gemensamma intäkter från konsistoriet på en ram för 

verksamhet och en ram för media. Intäkter och kostnader redovisas därför fördelat på verksamhet 
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respektive media i nedanstående tabeller. Utfall mellan 2019 och 2020 blir avvikande på 

gemensamma intäkter och driftkostnader i tabell 1. 

Tabell 1 Ekonomisk redovisning - verksamheten 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Intäkter av anslag 6 720 8 120 7 037 2 973 2 644 

Intäkter av avgifter 32 157 30 483 33 221 29 482 28 041 

Intäkter av bidrag* 31 446 28 853 22 788 22 745 23 119 

Finansiella intäkter 0 0 211 325 252 

Gemensamma intäkter 159 337 153 457 215 798 206 368 202 672 

Summa intäkter 229 660 220 913 279 055 261 893 256 728 

Kostnader för personal -120 006 -111 007 -116 431 -119 638 -117 497 

Kostnader för lokaler -60 419 -59 019 -57 434 -54 406 -54 184 

Övriga driftskostnader** -21 418 -20 892 -71 683 -76 690 -80 750 

Finansiella kostnader -3 0 -57 -37 -38 

Avskrivningar -12 406 -13 234 -12 534 -7 299 -6 377 

Gemensamma kostnader -2 986 -2 419 -2 126 -2 135 -1 465 

Summa kostnader -217 238 -206 571 -260 265 -260 205 -260 311 

Årets kapitalförändring 12 422 14 342 18 790 1 688 -3 583 

* varav bidrag från stiftelser med 

universitetsanknuten förvaltning 

** varav mediakostnader 

28 175 25 685 

 

- 

21 830 

 

51 474 

19 825 

 

55 007 

20 074 

 

59 091 

Källa: Raindance 

Tabell 2 Ekonomisk redovisning – media, tkr 

  2021 2020 2019 

Intäkter avgifter o andra ers 80 0 0 

Intäkter av bidrag* 1 071 1 135 1 000 

Gemensamma intäkter 68 992 67 840 63 000 

Summa intäkter 70 143 68 975 64 000 

Prenumerationsavtal -72 517 -71 222 -41 045 

Enstaka monografier -5 942 -5 377 -9 829 

Nordiska Afrikainstitutet -600 -500 -600 

Summa kostnader -79 059 -77 099 -51 474 

Årets kapitalförändring -8 916 -8 124 12 526 
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Tabell 5 Personalstruktur (årsarbetskrafter), 2017-2021 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Totalt 163 156 167 178 177 

Källa: GLIS  
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Biblioteksledning 

Biblioteksledningen består av överbibliotekarien (ÖB), biträdande ÖB och sju avdelningschefer. De 

senare är organisatoriskt placerade inom respektive avdelning. Sedan september 2020 är 

enhetschefen för Almedalsbiblioteket placerad under biträdande ÖB. 

De två medarbetarna som arbetar med Alvin och DiVA på konsortienivå, är knutna till 

biblioteksledningen. 

Almedalsbiblioteket  

Enhetschef: Anna Malkan Nelson 

Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

2021 har präglats av en översyn av hela verksamheten (Översyn av Uppsala universitetsbiblioteks 

verksamhet vid Campus Gotland 2021). Översynen genomfördes under våren. Ett förändringsarbete 

utifrån resultatet tog sedan vid under hösten. Syftet med översynen var att dels säkra att UUB:s 

verksamhet vid Almedalsbiblioteket med stöd till studenter, forskare och anställda är likvärdigt med 

det som ges i Uppsala, dels belysa eventuella möjligheter till utveckling kring arbetssätt och 

organisation. I resultatet beskrivs en rad förslag till förändringar som verksamheten har börjat arbeta 

med. Under hösten togs beslut om förändringar av organisation och ledarskap vid 

Almedalsbiblioteket.  

Almedalsbiblioteket som invigdes i september 2001 har fyllt 20 år. Det har bland annat 

uppmärksammats med föreläsningar för allmänheten.  

Konsortieledning DiVA 

Aina Svensson 

Intresset för anslutning till DiVA är fortsatt stort och under året har två nya medlemmar tillkommit. I 

maj fick IVL Svenska Miljöinstitutet sin DiVA-installation. Lite senare på året anslöt sig 

Världskulturmuseerna, en museimyndighet som inkluderar Världskulturmuseet, Etnografiska 

museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Sammantaget innebar det att konsortiet i slutet 

av året hade 50 medlemmar från universitet, högskolor, myndigheter och museer. 

Webbstatistiken visar på fortsatt ökad användning av DiVA. Under 2021 laddades de drygt 500 000 

fulltexterna ned sammanlagt 75 miljoner gånger. De senaste årens trend som för varje nytt år har 

inneburit en ökning av antal nedladdningar jämfört med föregående år håller i sig. Förra årets 

nedladdningar var ca 11 miljoner fler än året dessförinnan vilket möjligen kan vara en fortsatt effekt 

av pågående pandemi. 

Från och med 2021 gäller nya medlemsavgifter och en ny ekonomisk modell för DiVA-konsortiet. 

Detta har möjliggjort ökade satsningar på nyutveckling av DiVA parallellt med säkrad drift och 

förvaltning av befintligt system för de 50 medlemsorganisationerna.  

Förvaltning och utveckling av DiVA har under året fortsatt planenligt. Automatiserat inmatningsstöd 

i samband med registrering i DiVA och anpassningar när det gäller det nya webbdirektivet (WCAG) 

är några saker som kan nämnas. Under hösten beslutade styrgruppen om en delvis ny 

utvecklingsstrategi med fokus på utveckling av ett nytt administrativt gränssnitt för DiVA.  

Konsortiesamarbetet för DiVA är väl inarbetat. Styrgruppen för DiVA-konsortiet har ett nära 

samarbete med förvaltnings- och konsortieledningen och gör regelbundna uppföljningar av 

förvaltningsplan och övrigt arbete. Samarbetet inom DiVA-konsortiet betonas ofta som viktigt och 
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givande för medlemmarna. Ett resultat är de gemensamma riktlinjer för registrering i DiVA som 

infördes under våren med syfte att uppnå ökad datakvalitet. Ett gemensamt kvalitetsarbete för DiVA 

är särskilt värdefullt med tanke på den omfattande användningen av DiVA med spridning av 

publikationer och publikationsdata. 

Konsortieledning Alvin 

Stefan Andersson 

Alvin, publiceringsplattformen för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv, fortsätter att 

utvecklas både med nya medlemmar och nya samlingar. Under året har två nya organisationer 

anslutit sig till Alvin: Arboga stadsbibliotek och universitetsbiblioteket vid universitetet i Oslo, den 

första medlemmen utanför Sverige. 

Användarstatistik 

Antalet besökare i Alvin minskade något under 2021 i förhållande till rekordåret 2020. Däremot 

laddades i princip samma antal sidor/filer ner från systemet, det vill säga nästan 18 miljoner. Liksom 

föregående år är 60 procent av dessa hämtade från svenska adresser. Av övriga länder är 

användandet störst i USA följt av Tyskland. 

Antalet poster uppgår nu till nästan 365 000, en ökning med cirka 15 procent sedan 2020. Antalet 

publicerade digitala filer ökade liksom föregående år åter igen med hela 30 procent och totalt finns 

nu nästan 2 500 000 fritt tillgängliga filer i Alvin varav mer än en och en halv miljon kommer från 

Uppsala universitetsbibliotek - den klart största innehållsleverantören till systemet. 

Nytt världsminne i Alvin 

Under året fick Silverbibeln sällskap i Alvin av ytterligare ett av de sju svenska kulturarven i 

Unescos världsminnesprogram: Emanuel Swedenborgs arkiv. Arkivet donerades till Kungliga 

vetenskapsakademien redan 1772 och finns nu via Centrum för vetenskapshistoria åtkomligt i digital 

form i Alvin med drygt 38 000 bilder tillsammans med utförliga katalogposter för hundratalet 

volymer.  

Lagring 

Med den kraftiga ökningen av publicerat digitalt material har behovet av en mer flexibel och 

storskalig lagringslösning blivit alltmer akut. Tillsammans med Avdelningen för 

universitetsgemensam IT (UIT) genomfördes 2020-2021 en utvärdering av olika tänkbara lösningar 

som nu resulterat i konkreta tekniska åtgärder för att i ännu högre grad framtidssäkra det digitala 

innehållet. 

Avdelningen för biblioteksstöd 

Avdelningschef: Nina Svensson 

Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2021 (UB 2020/72) 

 Att skapa en trygg och säker plats för anställda, studenter och övriga användare genom att 

göra säkerhetsarbetet väl känt och enkelt att förstå för alla medarbetare inom UUB. 
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 Att förbättra och vidareutveckla det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet i de 

administrativa stödprocesserna inom UUB. 

Säkerhetsarbetet 

Säkerhetsfrågor är fortsatt ett prioriterat område. Avdelningens arbete med att skapa en trygg och 

säker plats för både anställda och besökande sker löpande. Under året har en biträdande intendent 

och en konservator vid avdelningen för specialsamlingar anställts. UUB:s säkerhetsorganisation är 

nu fullt bemannad. Vidare har UUB:s Plan för säkerhetsarbete (kris- och katastrofplan) samt 

kommunikationsplan uppdaterats och fastställts. UUB:s säkerhetsansvarig har deltagit i 

avdelningsmöten och informerat de anställda om både säkerhetsplan och -arbete för att öka 

säkerhetskulturen. 

Utveckling av stödprocesser 

I arbetet med att vidareutveckla de administrativa stödfunktionerna för chefer och medarbetare har 

olika satsningar gjorts. Exempelvis har ett pilotprojekt i en utbildning i statlig värdegrund 

genomförts för avdelningens medarbetare. 

Vidare har arbetet med att vidareutveckla arbetet för verksamhetsplanering, uppföljning och 

ekonomistyrning, samt arbetet med strategisk kompetensförsörjning fortsatt. Bland annat har 

användarcentrerade metoder (UX) införts i VP-processen samt uppföljningen av denna och övriga 

styrdokument. Syftet är att skapa ett mer samordnat stöd för att verksamheten inom biblioteket ska 

nå uppsatta mål och på ett effektivare sätt möta verksamhetens förändrade behov.  

Löpande under året har vidareutveckling av VP-prioriteringar inom arbetsmiljö, lika villkor och 

kompetensförsörjning, samt strategiska prioriteringar vad gäller lokalutveckling gjorts. 

Avdelningen för digitalisering  

Avdelningschef: Daniel Wadskog 

Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2021 (UB 2020/72) 

 Att snabbare och bättre prioritera utvecklingsinsatser av DiVA och Alvin genom 

systematiska observationer av användarbeteenden (UX).  

 Att öka produktiviteten i bildfångsten för att användarna ska få tillgång till ett större 

material. 

 Att säkerställa en långsiktigt hållbar modell för digitalt bevarande och lagring av digitalt 

kulturarv och publikationsdata i samarbete med UIT. 

Utveckling av DiVA och Alvin med UX-metoder 

Under året har regelbundna användarundersökningar (UX-metoder) av DiVA gjorts. Det har gjorts 

tillsammans med de som använder DiVA som verktyg i sitt arbete. Syftet har varit att se hur nya 

funktioner uppfattas och fungerar. Erfarenheterna har sedan blivit underlag för systemutvecklarnas 

fortsatta arbete med förbättringar. Årets DiVA-specialistmöten har även använts till att samla tankar 

och idéer kring vilka behov som finns. Med erfarenheterna från bland annat 

användarundersökningarna har arbetet med ett nytt webbgränssnitt för DiVA påbörjats.  
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Arbetet med att undersöka Alvin ur ett användarperspektiv har inte genomförts under 2021 eftersom 

fokus har varit på DiVA. Däremot har en teknisk lösning kommit på plats som innebär att 

kulturarvsmaterial i Alvin kommer att bli sökbara via Riksantikvarieämbetets söktjänster. 

Ökad produktivitet i bildfångsten 

Kapaciteten för bildfångsten utökades under året. Det resulterade i ett nytt rekord i antalet skannade 

bilder med cirka 600 000 stycken (Jämför 383 000 bilder 2020). Det var möjligt dels genom 

nyanställningar, dels genom nyinvesteringar. Tre nya bildtekniker påbörjade sina anställningar i 

januari. Till det skaffades en ny kraftfullare server för bildbearbetningsflödet, vilket har gjort att hela 

bildfångstprocessen har gått både snabbare och smidigare. Vidare driftsattes en ny A2-skanner. Den 

bidrog mycket till den ökade produktiviteten eftersom flera arbetsstationer kunde vara igång 

samtidigt. Detta är också den modell av skanner som klarar flest typer av material för digitalisering. 

Utöver detta har en ny A0-skanner upphandlats. En sådan behövs för digitalisering av material i 

storformat som exempelvis handritade kartor.  

Digitalt bevarande och lagring 

Året inleddes med en fortsatt dialog med UIT kring möjligheten till en distribuerad lagring av Alvins 

data i UU:s serverhallar. I ett gemensamt samarbete mellan Alvins drifttekniker och UIT skapades 

en lagringsyta. Överflytten av data påbörjades under hösten. Processen visade sig vara tidskrävande. 

Vid årsskiftet var dock nästan all data från Alvins lagring kopierad till UIT:s servrar. Arbetet 

kommer att avslutas under 2022 (se även s. 10). 

Avdelningen för informationstjänst 

Avdelningschef: Cecilia Bäckstrand 

Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2021 (UB 2020/72) 

 Att utveckla biblioteksmiljöer med fokus på de obemannade biblioteken för att tillgodose 

användarnas olika behov. Det ska vara lätt för våra användare att hitta, klara sig själva och 

att trivas. 

 Att öka antalet studieplatser inom UUB 

Utveckling av biblioteksmiljöer 

Avdelningen har under det gångna året fortsatt att arbeta med utveckling av miljöerna i de fysiska 

biblioteken. Arbetet har bland annat inneburit framtagning av platskartor. Med hjälp av 

användarundersökningar har tydligare skyltning tagits fram när det gäller förtäring, ljudzoner, grupp- 

respektive enskilt arbete, samt information om vad som finns gällande material, teknik med mera. 

Målet har varit att underlätta för besökare i synnerhet på de bibliotek som inte är bemannade under 

öppettiderna. 

Öka antalet studieplatser vid UUB 

Under året har avdelningen arbetat med att skapa nya studieplatser vid Geo-, Blåsenhus- och 

Medicinska biblioteken. Avdelningen har också varit delaktig i planeringsarbetet av studie- och 

grupparbetsplatser i det nya Ångströmsbiblioteket.  
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Nya låneregler 

Avdelningen har under året färdigställt UUB:s nya låneregler med målet att göra dem tydligare och 

lättare att förstå för biblioteksanvändarna. Ett annat syfte är att skapa ökad enhetlighet inom UUB. 

De nya lånereglerna började gälla från och med den 1 juli 2021.  

Fysisk och digital informationstjänst 

2020-års projekt kring ett nytt bemannings- och servicekoncept för de fysiska biblioteken har under 

året vidareutvecklats och införts i form av bemannings- och tillsynsteam. Syftet med förändringen är 

att skapa enklare och effektivare bemanning av de olika bibliotekens informationsdiskar. 

Medarbetarna som ingår i teamen bemannar nu flera av de fysiska biblioteken mot tidigare ett eller 

två. Förändringen bidrar även till att UUB erbjuder ökad och genomgående jämnare kompetens- och 

servicenivå.  

Antalet frågor till den digitala informationstjänsten Fråga biblioteket har fortsatt att öka. Frågorna 

kommer framför allt via chatt-funktionen (Diagram 1.5-1.6 i bilaga 2). 

Avdelningen för lärande- och forskningsstöd 

Avdelningschef: Ulrika Ekholm 

Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2021 (UB 2020/72) 

 Att vidareutveckla användarnära biblioteksrelaterad undervisning och handledning av hög 

kvalitet genom digital teknik för e-lärande. Målsättningen är att digitala resurser, metoder 

och verktyg genomsyrar alla former av pedagogiska aktiviteter, detta för att ge studenter och 

forskare hög tillgänglighet och bästa användarnytta. 

 Att integrera undervisning och handledningsuppdrag i institutionernas, studenternas och 

lärarnas arbete, så att användarna får tillgång till informationskompetens vid rätt tidpunkt i 

lärandet och med rätt användaranpassning. En framgångsfaktor är att sök- och skrivguider, 

undervisning- och handledningsresurser byggs in i studenternas kursstruktur i Studium. 

Vidareutveckla biblioteksundervisning och -handledning 

Det arbete som påbörjades under 2020 med vidareutveckling av biblioteksundervisning 

och -handledning har fortsatt under 2021. Antalet tillfällen för avdelningens bokade undervisning 

minskade under året men antalet deltagare ökade. Det visar på en mer effektiv organisation samt en 

trolig konsekvens av coronapandemin. För handledning visar statistiken en fortsatt hög 

efterfrågan (Diagram 1.7 i bilaga 2). Under vårterminen erbjöds biblioteksundervisning i digitalt 

format. Det här upplägget fortsatte även under hösten i så stor utsträckning som möjligt för att 

bibehålla tillgängligheten. Forskare har erbjudits öppna kurser i digitalt format och fysiska möten när 

det har varit möjligt. 

Avdelningen har arbetat med intern kompetensutveckling för att bli bättre på det pedagogiska 

uppdraget. Fokus har varit att lära sig verktygen Canvas och Studium. Att vara där Uppsala 

universitets (UU) lärare och studenter finns är både viktigt och nödvändigt, samt underlättar 

samarbete och ökar tillgänglighet.  
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Det har även gjorts en satsning på pedagogik anpassad för undervisning inom 

informationskompetens. Det utmynnade i ett pedagogiskt digitalt ramverk, som kommer att ge 

riktning åt både undervisnings- och digital utveckling framöver. 

Integrering av biblioteksundervisnings- och handledningsuppdrag 

I början av året anställdes en digital samordnare. I och med denna rekrytering tog avdelningens 

arbete med att utveckla och integrera lärresurser för Studium fart. Tillgänglighetsanpassning av 

materialet är påbörjat och pågår fortsatt. 

Coronasituationen till trots så har ansvariga för biblioteksundervisningen vid UUB kunnat fortsätta 

att samverka med kursansvariga och undervisande lärare vid UU:s institutioner. Kontaktytor har 

förstärkts inom framför allt områdena teknat och medfarm. Ett pilotprojekt genomfördes med syfte 

att dels hitta närmare samarbete, dels för att lära mer om vilka informationskällor som är relevanta 

för dessa områden.  

Avdelningen har i samarbete med historiska institutionen vid UU tagit fram en modell för 

progressionsutveckling genom ett PUMA-projekt. Progression innebär att innehållet i 

biblioteksundervisningen vidgas och fördjupas genom utbildningarna. Fortsatt utveckling av mål och 

progression har påbörjats i områdenas större kurser. 

Avdelningen för media 

Avdelningschef: Cecilia Natvig 

 

Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2021 (UB 2020/72) 

 Att hantera och stödja universitetets övergång från traditionella läsavtal till läs- och 

publiceringsavtal. Arbeta med kvalitetssäkring av UUB:s open access-avtal och riktlinjer för 

universitetet. 

 Att utveckla nya former för medieplanering inom ramen för radikalt förändrade 

förutsättningar för hantering av publiceringskostnader och digitalisering av både äldre och 

nyare material. 

 Att fortsätta arbetet med digitalisering av upphovsrättsskyddat material utifrån ett pågående 

pilotprojekt inom ämnesområdet juridik. 

 Att bevaka och påbörja anpassningar efter översyn av nationella pliktuppdraget. 

Läs- och publiceringsavtal (transformativa avtal) 

I samarbete med avdelningen för vetenskaplig kommunikation färdigställdes rapporten Öppet, 

hållbart och forskarnära - en konsekvensanalys för framtida arbete med avtal och publiceringsstöd 

vid Uppsala universitetsbibliotek. Rapporten presenterades i mars på den halvdagskonferens för 

erfarenhetsutbyte kring analys och utvärdering av läs- och publiceringsavtal, Mitt i 

transformationen, som arrangerades av Kungliga biblioteket (KB). Rapporten blev också accepterad 

på den internationella Liber-konferensen som digital poster. 

Efterfrågan på digital media fortsätter att öka inom alla vetenskapsområden (Diagram 1.8-1.9 i 

bilaga 2). De läs- och publiceringsavtal (transformativa avtal) som universitetet (och andra lärosäten) 

har med vetenskapliga förlag, innebär att kostnaden för publicering läggs på biblioteket. UU 
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publicerar mycket inom de flesta områden, vilket i kombination med den ökade efterfrågan innebär 

stigande kostnader (Tabell 2, s. 7). 

Medieplanering – publiceringskostnader och digitalisering 

Avdelningen arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetsformer för planering av mediainköp. Under 

året har ett mediautskott tillsatts i biblioteksnämnden som en universitetsövergripande arbetsgrupp 

för mediafrågor. Ett första uppdrag för utskottet var att fatta beslut om nya avtal för öppen tillgång. 

Utskottet initierade också en dialog inom UU kring framtida kostnadsökningar för media. 

En fortsatt diskussion har förts i biblioteksnämnden kring kostnadsutvecklingen och behovet av att 

UU finns representerat på nationell nivå. Överbibliotekarie Lars Burman har valts in i 

Bibsamkonsortiets styrgrupp från och med 2022.  

Avdelningen är representerad i den nationella projektgruppen som tillsattes i början av året för 

projektet Digitalisering av det svenska trycket (DST). Syftet med samarbetet är att hitta finansiering 

och nationella lösningar som långsiktigt ger tillgång till digitaliserat material för forskning, 

undervisning och för en bred allmänhet. 

Flera av UUB:s avdelningar samarbetar inom projekt DST. 

Digitalisering av upphovsrättsskyddat material 

Inom ramen för det nationella projektet Juridikbok.se påbörjades arbetet med att digitalisera 

upphovsrättsskyddat material inom ämnesområdet juridik. Arbetet fokuserade initialt på översyn och 

korrigering av format och kvalitet inför digitalisering i större skala. Parallellt har arbete med att 

inhämta författar- och förlagstillstånd pågått, samt att få en plattform på plats inför lanseringen i 

slutet av året. En smyglansering av portalen Juridikbok.se gjordes dock redan under sommaren för 

att tillgängliggöra viss efterfrågad litteratur för höstens studenter. Officiell lansering skedde i 

december. 

Det nationella pliktuppdraget 

Pliktmaterialutredningen (SOU 2021.32) presenterade sitt betänkande angående hur pliktinsamling 

av material ska utformas i framtiden. Arbetsgrupper vid UUB tillsattes för uppföljning av 

utredningen. En nationell pliktbiblioteksgrupp formades för att möjliggöra övergripande nationella 

dialoger. En arbetsgrupp inom UU, där ÖB var sammankallande, förberedde under andra tertialen ett 

remissvar i vilket UU bland annat betonar vikten av tillgång till digitalt pliktmaterial även utanför 

KB:s lokaler. 

Avdelningen för specialsamlingar 

Avdelningschef: Maria Berggren 

Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2021 (UB 2020/72) 

 Att genomföra projektet UUB400, som bl.a. har till syfte att uppmärksamma biblioteket och 

dess verksamhet och historia, men även framtidsfrågor som är av vikt för biblioteket. 

 Att fortsätta arbetet med digitalisering av papperskataloger i syfte att öka tillgängligheten 

till samlingarna. Se särskild plan (UB 2018/85). 
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 Att tillsammans med andra delar av UUB arbeta för att ge digital tillgång till material som 

är upphovsrättsskyddat eller har känsligt innehåll. 

Projekt UUB400 

Firandet av bibliotekets 400-årsjubileum har påverkats av pandemisituationen. Många aktiviteter 

som planerats redan under 2020 har skjutits upp. Först under andra halvåret 2021 genomfördes ett 

antal fysiska aktiviteter för att uppmärksamma jubileet (se Evenemang, besök och utställningar, s. 

18). Utställningssalen i Carolina Rediviva som hållit stängt större delen av tiden sedan pandemin 

återöppnade dock redan i början av sommaren. I september invigdes jubileumsutställningen 

UUB400 av statsrådet Anna Ekström. Invigningsceremonin ägde rum i Carolinaparken. 

Olika digitala aktiviteter har anordnats. Exempelvis har tre filmer spelats in och publicerats i 

Youtube samt via UUB:s webbplats och i sociala medier.  

1. Om Olof Rudbecks "Blomboken" 

2. Danser ute vid Leufsta/Leufsta-samlingen 

3. Bibliotekshistorisk stadsvandring. 

  
Under året producerades jubileumsboken Uppsala universitetsbibliotek 1621-2021 med trettiotalet 

artiklar. Boksläpp skedde i december. UU:s rektor Anders Hagfeldt och artikelförfattarna deltog. 

Utöver detta har arbetet med att digitalisera avhandlingar av nu levande avhandlingsförfattare som 

inte publicerats digitalt påbörjats. Målet är att 400 avhandlingar ska ha digitaliserats före utgången 

av 2022.  

Digitalisering av papperskataloger 

Under året har indexering av den digitaliserade papperskatalogen över brevsamlingar bedrivits som 

ett internt crowd sourcing-projekt. Vid årets slut hade hälften av brevkatalogen indexerats, det vill 

säga ungefär 40.000 av 80.000 blad. Kart- och gravyrkatalogerna har bildfångats under året, men 

återstår att indexera. Ingen av dessa tre kataloger är ännu publikt tillgänglig, målsättningen är att 

kart- och gravyrkatalogerna ska kunna bli det under 2022.  

Digitalisering av upphovsrättsskyddat material eller material med känsligt innehåll 

En arbetsgrupp har tillsats för att arbeta med frågor om digitalisering av material med upphovsrätt 

eller som har känsligt innehåll. Omvärldsspaningar har genomförts mot framför allt Riksarkivet, 

Kungliga biblioteket och Nationalbiblioteket i Oslo. 

En arkivarie med inriktning mot digitalt fött material har rekryterats under året. 

Avslutade och kommande digitaliseringsprojekt 

Digitalisering av unika samlingar har genomförts i samarbete med avdelningen för digitalisering. 

Exempelvis har cirka 1.000 svenska topografiska handteckningar, 500 utländska handteckningar, 

500 handritade kartor och ett 40-tal orientaliska handskrifter samt ett stort antal äldre avhandlingar 

digitaliserats och publicerats i Alvin. Det har även verksamhetsberättelser och diarier (cirka 800 

sidor) i Rasbiologiska institutets arkiv. Vidare har samtliga 105 fotografiska album i arkivet 

digitaliserats. Dessa bildfiler kommer endast att bli tillgängliga in-house genom digital visning utan 

uppkoppling; arbetet med en lösning för detta har påbörjats. 

Under året har flera digitaliseringsprojekt avslutats, varav några är 

1. Katalogisering och digitalisering av kartor i Leufsta bruksarkiv 
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2. Musik under Frihetstiden 

3. Projekt Mötesplats Medelhavet (Labraunda) 

 

Ett större katalogiseringsprojekt som avslutats under året rör krigsbyte från Riga 1620. Resultat av 

projektet – vid sidan av upparbetade kontakter mellan UUB och det lettiska nationalbiblioteket i 

Riga – är att 

1. en tryckt katalog över Rigaböcker i UUB har sammanställts av medarbetare vid lettiska 

nationalbiblioteket,  

2. en utställning kring den första tryckta boken på lettiska (Petrus Canisius, Catechismus 
catholicorum, Vilnius, 1585) har anordnats i Riga,  

3. samtliga böcker i UUB:s Rigasamling har sammanförts i Boksalen,  

4. den rekonstruerade samlingen invigdes i samband med ett officiellt besök av Lettlands 

president 2021-06-21,  

5. 717 poster nu finns i den nationella katalogen Libris och gör de böcker som ingår i 

samlingen sök- och beställningsbara. 

 

Medel har även beviljats av Riksbankens jubileumsfond till tre nya projekt som innebär 

tillgängliggörande av material i UUB:s samlingar (projektstart 2022): 

 Gustavs hand som rör den så kallade Gustavianska samlingen, Gustav III:s privata arkiv.  

 Digitalisering av de västnordiska handskrifterna i svenska samlingar, i samarbete med 

bland annat KB.  

 Cyrillic and Glagolitic Books and Manuscripts in Sweden, som innebär flytt till Alvin av en 

databas över kyrkslaviska tryck och handskrifter. 

Avdelningen för vetenskaplig kommunikation 

Avdelningschef: Erik Stattin 

Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2021 (UB 2020/72) 

 Att påbörja implementering av nytt bibliotekssystem.  

 Att öka kvaliteten och användbarheten hos metadata i DiVA genom datadrivet arbete och 

automatisering.  

 Att driva på utvecklingen av infrastrukturen för forskningsdata, med särskilt fokus på 

tillgängliggörande.  

 Att utveckla möjligheterna för forskare vid Uppsala universitet att öppet och likvärdigt 

tillgängliggöra forskningsresultat. 

Nytt bibliotekssystem 

I början av året avslutades en förstudie om ett nytt bibliotekssystem för UUB. Utifrån förstudien tog 

bibliotekets ledningsgrupp beslut om att projekt "Nytt bibliotekssystem för UUB" skulle påbörjas. 

Under hösten genomfördes en upphandling. Vinnande anbud kom från företaget Ex Libris. Kontrakt 

tecknades i december 2021 och införandet av det nya systemet sker 2022. 
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DiVA, ökad kvalitet och användbarhet 

Under året har arbetet med olika lösningar för att öka användbarheten och kvaliteten hos metadata i 

DiVA fortsatt. Fokus har lagts på att bygga fler funktioner för att automatisera arbetet med att 

hantera och granska metadata i DiVA. Till exempel har avdelningen arbetat med införande av ett 

insticksprogram till webbläsaren (”DiVA-apan”) för snabbare granskning av poster i DiVA, men 

också börjat använda ny funktionalitet för berikning av DiVA-data som nu erbjuds alla DiVA-

användare.  

Avdelningens medarbetare har bidragit till UU:s bibliometriska årsrapport i synnerhet med data och 

metod för open access-indikator. Vidare har man deltagit i årligt projekt för att skapa underlag för 

resursfördelning inom samhällsvetenskapliga fakulteten i samarbete med bibliometriker vid 

planeringsavdelningen, UU. 

Infrastrukturen för forskningsdata 

UUB har genom avdelningens medarbetare under året arbetat löpande i UU:s datakontor med 

support i frågor om forskningsdata och tillgängliggörande. Vidare har avdelningen medverkat i 

framtagandet av "Riktlinjer för hantering av forskningsdata vid UU" samt svarat på SUHF-remiss till 

UU om gallring och bevarande av forskningshandlingar och -data.  

Under hösten har förslag på framtida organisation och förvaltning av stödet till hantering av 

forskningsdata vid UU tagits fram. 

Tillgängliggörande av forskningsresultat 

Avdelningen har tillsammans med avdelningen för media sammanställt rapporten Öppet, hållbart 

och forskarnära - en konsekvensanalys för framtida arbete med avtal och publiceringsstöd vid 

Uppsala universitetsbibliotek. Rapporten presenterades på en halvdagskonferens för 

erfarenhetsutbyte kring analys och utvärdering av transformativa avtal, Mitt i transformationen, som 

arrangerades av KB. Rapporten blev också accepterad på den internationella Liber-konferensen som 

digital poster. Arbete med rekommendationerna fortsatte under året. 

Tillsammans med avdelningen för media genomfördes även en kartläggning av vilka förlag UU:s 

forskare publicerar sina böcker hos. Tanken är att det ska vara ett underlag för framtida avtal eller 

möjlighet till öppen publicering av böcker. 

Under året startades ett pilotprojekt för att etablera en ny och kompletterande publiceringsplattform, 

som erbjuder ett mer heltäckande stöd i publiceringsprocessen för utgivare vid UU, från inskickat 

manuskript till färdig öppet tillgänglig publikation. Plattformen är tänkt att lokalt komplettera den 

nationella plattform för vetenskapliga tidskrifter som KB driver. Pilotprojektet beräknas bli ett 

projekt under kommande år. 

Acta-utgivning och avhandlingsproduktion 

Avdelningen stödjer användare i grafisk produktion och spridning av avhandlingar, samt ansvarar 

för UU:s Acta-utgivning. Under året har 274 volymer utkommit inom universitets Acta-utgivning, 

varav 251 doktorsavhandlingar. Alla avhandlingar och huvuddelen av monografierna har 

producerats vid UUB. 
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Evenemang, besök och utställningar 

Under hösten genomfördes ett antal olika evenemang och aktiviteter både på plats och digitalt. Flera 

av dessa gjordes med fokus på 400-årsjubiléet. UUB har även digitalt erbjudit så kallade Library 

Lunchtime Learning på olika teman. 

Evenemang 

21/9 Utbildningsminister Anna Ekström invigde UUB:s jubileumsutställning. 

2/10 Föreläsning på Visbydagen & Kultur i natten 2021. 

10/11 UU tog emot Linnéskrivbordet från Beijerstiftelsen. 

14/11 Deltagande i museidagen, utställningssalen höll öppet. 

25/11 Visning av konserveringen. 

2/12 Föreläsning med Mats Martinell från projektet Crusch Covid, på Biologibiblioteket. 

9/12 Lansering av Juridikbok.se. 

21/12 Boksläpp för jubileumsskriften Uppsala universitetsbibliotek 1621-2021. Verksamhet, 

samlingar, historia och betraktelse. 

Besök 

27/5 Spaniens ambassadör 

21/6 Lettlands president med delegation 

26/11 Georgiens ambassadör 

Utställningar 

Carolina Rediviva erbjuder både fasta och tillfälliga utställningar. Tillfälliga utställningar har även 

kunnat ses på andra platser inom UUB, samt digitalt via UUB:s webbplats2, och via sociala medier. 

Tillfälliga utställningar kring aktuella teman 

 Uppsala universitetsbibliotek 400 år – en jubileumsutställning. (17/8 2020 -) 

 Bokband under 400 år. (7/6-1/11 2021) 

 Selma Lagerlöf: Nobel 2020 (digital utställning) 

 Ann Margret Holmgren och den kvinnliga rösträtten (digital utställning) 

 Turistkartor (7/6 - 17/12 2021) 

 Mumin 75 år - Tove Jansson gav ut den första boken om Mumin-trollen 1945. (7/6 2021-) 

 "Verkligheten är saga nog!" Gunilla Bergström, författare och illustratör (2/11 2021-) 

 Karin Boye - en liten utställning med anledning av 100-årsdagen av Boyes inskrivning vid 

universitetet (20/10 - 2/11 2021) 

 God helg! Jul- och nyårskort ur samlingarna. (17/12 2021-) 

 

 Minnesutställning om Dag Hammarskjöld (18/9 2021) i Dag Hammarskjöld och Juridiska 

biblioteket 

                                                        
2 https://ub.uu.se/om-biblioteket/utstallningar/ 

https://ub.uu.se/om-biblioteket/utstallningar/
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Nobelutställningar vid Uppsala universitetsbibliotek 

Årets nobelpristagare uppmärksammades genom utställningar vid: 

 Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Nobels fredspris 2021) 

 Ekonomikums bibliotek (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 

minne 2021) 

Bilagor 

Bilaga 1 Grunduppdragen, sidan 21. 

Bilaga 2 Diagram, sidan 25. 
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Avdelningarnas uppdrag  
Grunduppdragen utgår från det som i Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek anges som 
bibliotekets fyra huvudområden: 

 

– att utveckla, underhålla och bevara informationsresurser, såväl digitala som fysiska 
samlingar, tillgängliggjorda för dagens och den framtida forskningens och utbildningens 
behov (samlingar) 

– att nära interagera med och understödja forskning och utbildning i syfte att öka kvaliteten 
(interaktion) 

– att genom aktiv publiceringsverksamhet och vetenskaplig kommunikation tillgängliggöra 
universitetets forskning och universitetsbibliotekets samlingar (publicering) 

– att skapa stimulerande platser för studier, forskning och utveckling av digitala färdigheter, 
samt att säkra väl anpassade magasin för samlingarna (platsskapande) 

Avdelningen för biblioteksstöd 

Avdelningen ger stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör ekonomi, HR, säkerhet och 
verksamhetsuppföljning. Inom avdelningen ingår intendenturen för huset Carolina Rediviva samt ett 
övergripande ansvar för samtliga bibliotekslokaler. Verksamhetsstödet inom universitetsbiblioteket 
arbetar behovsstyrt med fokus på samordning för att på bästa sätt stödja bibliotekets avdelningar i 
deras uppdrag.  

Avdelningen för digitalisering 

Avdelningen ansvarar för att samordna digitaliseringsinsatser inom hela biblioteket vilket skapar 
förutsättningar för andra avdelningars verksamheter och ger stöd till forskning baserat på våra 
digitaliserade samlingar. Avdelningen hanterar all bildfångst och bildbearbetning av bibliotekets 
samlingar för bevarande och tillgängliggörande. 

Avdelningen ansvarar för drift, stöd, utveckling och underhåll av de nationella systemen DiVA och 
Alvin med stöd i agila metoder, utifrån de respektive konsortiernas uppdrag. Systemen fungerar som 
viktiga delar i forskningsinformationsekosystemet i Sverige. 

Avdelningen för informationstjänst 

Avdelningen hanterar fysisk och digital informationstjänst där vi ger användarna vägledning i 
bibliotekets tjänster och utbud. Avdelningen säkerställer att samtliga bibliotek har en bemanning av 
hög och jämn kvalitet, anpassad efter användarnas behov. Avdelningen ansvarar för bibliotekens 
studiemiljöer som ska vara inbjudande, flexibla och tillgängliga. Avdelningen ansvarar vidare för en 
fungerande cirkulation av fysiska medier, från framtagning till utlån, återlämning, påminnelser och 
krav. 
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Avdelningen för lärande och forskningsstöd 

Avdelningen ansvarar för bibliotekets pedagogiska uppdrag att ge studenter, lärare och forskare stöd 
av hög kvalitet inom informationskompetens, att använda källmaterial, utöva källkritik, hantera 
referenser för skriftliga arbeten och att lära sig citeringspraktiker. 

Avdelningen utvecklar digitala lärresurser och lärmiljöer samt digitala metoder och verktyg för att 
beskriva, analysera och visualisera data. 

Avdelningen för media 

Avdelningen bygger och tillgängliggör samlingar i samverkan med användare, institutioner och 
fakulteter för att svara mot universitets uppdrag. I uppdraget ingår även att förhandla och sluta läs- 
och publiceringsavtal som ökar spridning och användning av universitetets forskningsresultat på ett 
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. 

Avdelningen för specialsamlingar 

Avdelningens uppdrag är att förvärva, bevara och tillgängliggöra bibliotekets kulturarvsmaterial, 
d.v.s. handskrifter, musikalier, kartor, bilder, äldre tryck och övriga trycksamlingar med särskilt 
bevarandevärde. 

Två delar av tillgängliggörandet står i särskilt fokus: 1) att tillsammans med andra delar av UUB 
vidareutveckla arbetet med digitalisering av unika samlingar, för ökad tillgång och för att möjliggöra 
beforskandet med digitala metoder; 2) att genom katalogisering av samlingar göra det möjligt att i 
digital form söka i och efterfråga material ur samlingarna. 

I avdelningens uppdrag ingår även bibliotekets samlade arbete med utställningar, evenemang, besök 
och visningar. 

Avdelningen för vetenskaplig kommunikation 

Avdelningen tillhandahåller och utvecklar universitetets infrastruktur för tillgängliggörande av 
vetenskapliga resultat. Detta görs med fokus på att publikationer och forskningsdata kan göras 
hittbara, öppet tillgängliga och återanvändningsbara. Avdelningen förvaltar och utvecklar system för 
användare att hitta i och använda bibliotekets fysiska och digitala samlingar, samt har ett operativt 
ansvar för bibliotekets utåtriktade kommunikation. 

Användare får stöd i grafisk produktion och spridning av avhandlingar, och avdelningen ansvarar för 
universitetets Acta-utgivning.  

Almedalsbiblioteket 

Almedalsbiblioteket är sedan september 2020 organiserat som en enhet direkt under biträdande ÖB. 
Biblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek och drivs i samverkan med Region 
Gotland. UUB:s medarbetare på Almedalsbiblioteket ger stöd och service till studenter, forskare och 
andra anställda på Campus Gotland inom alla bibliotekets verksamhetsområden. Ett övergripande 
uppdrag är dessutom att i samverkan med regionen bidra till att öka kontakten mellan universitetet 
och det gotländska samhället. Almedalsbiblioteket samfinansieras av universitetsbiblioteket och 
regionen utifrån respektive verksamhets storlek. 
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Diagram 1.1 Fysiska besök på UUB, samtliga lokaler i Uppsala (per månad), 2019-

2021 

 

Källa: PV Supa Reporter 

Anmärkning 
Grafen över fysiska besök anger endast antalet personer som passerar lokalernas besöksräknare.  

Carolina Rediviva hade begränsat öppethållande under tertial 1, 2019, på grund av ombyggnad därav lägre 

besökssiffror för denna period.  

Besök till Carolina Rediviva utgjorde 2020 och 2021 43 % respektive 44 % av alla besök till UUB. 2019 

motsvarade siffran 29 % av alla UUB-besök. 

I mars 2020 infördes restriktioner på grund av coronapandemin som innebar begränsningar i UUB:s 

öppethållande och utglesning av studieplatser. Ordinarie öppettider återinfördes vid terminsstart vecka 35 

2021. 
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Diagram 1.2 Fysiska besök på Carolina Rediviva (per vecka), 2019-2021 

 

Källa: PV Supa Reporter 

Anmärkning 
Begränsat öppethållande under tertial 1, 2019 på grund av ombyggnad därav lägre besökssiffror till 

Carolina Rediviva under denna period. I mars 2020 infördes restriktioner på grund av coronapandemin som 

innebar begränsningar i UUB:s öppethållande och utglesning av studieplatser. Ordinarie öppettider 

återinfördes vid terminsstart vecka 35 2021. 

Besök till utställningssal ej inkluderade. 
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Diagram 1.3 Utlån tryckt material vid UUB (per månad), 2019-2021 

 

Källa: Disa  

Diagram 1.4 Utlån tryckt material varav andel kurslitteratur, 2017-2021 

  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Utlån, tryckt material 188505 179000 184190 191046 194545 
Utlån kurslitteratur 58137 54424 61690 59684 58628 
Utlån tryckt material totalt 246642 233424 245880 250730 253173 

 24% 23% 25% 24% 23% 
 

Källa: Disa 
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Diagram 1.5 Digitala besök, Fråga biblioteket, antal ärenden (per månad), 2019-2021 

 

Källor: LibAnswers och Teleservice 

Anmärkning 

Bibliotekets digitala informationstjänst via chat, mejl och telefon. Ingen statistik för telefonsamtal efter 

april 2021 på grund av nytt telefonsystem.  

Ökning 2020 på grund av restriktioner i och med coronapandemin och begränsningar i UUB:s 

öppethållande. 
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Diagram 1.6 Jämförelse mellan användning av UUB:s digitala och fysiska resurser, 

2017-2021 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 Trend 2017-2021 

Sök i bibliotekets 
samlingar på ub.uu.se 3069324 3388778 4069487 3943054 4004274 30% 

Utlån tryckt material 246642 233424 245880 250730 253173 3% 

Användning e-resurser 2481283 2244686 2203156 2735765 2783918 26% 
 

Källor: Disa, Google Analytics, Nedladdade e-tidskriftsartiklar på UUB från BMC, HighWire, JSTOR, 

nature.com, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis och Wiley Online Library. 

Anmärkning 
Ökning av användning av e-resurser 2020 är en pandemieffekt.  

Ökning av besök till webbplatsen 2018-2019 beror på införandet av bland annat ny chattfunktion.  
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Diagram 1.7 Biblioteksundervisning och –handledning vid UUB, totalt 2017-2021 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 Trend 

Antal timmar 1 407 1 346 1 498 1 204 1 281 -9% 

Antal deltagare 16 424 16 243 17 045 14 866 14 951 -9% 

 

Källa: LibInsight 

Anmärkning 
Biblioteksundervisning och -handledning totalt, både på plats och på distans (digitalt). 

Från mars 2020 (vecka 12) på grund av covid-19-pandemin, övergick biblioteksundervisning 

och -handledning till digitalt format/fjärrundervisning.  

Antalet undervisningstillfällen, deltagare vid undervisningstillfällen och timmar organiserad undervisning 

från 2019 till 2020 minskade för UUB totalt på grund av pandemin. Avdelningen för lärande- och 

forskningsstöd (ALF) har genom digitalt arbetssätt träffat studenter i större grupper och vid färre tillfällen. 

Antal deltagare vid ALF:s undervisningstillfällen har ökat. Antal bibliotekshandledningar har ökat både på 

ALF-nivå och på UUB-nivå. Biblioteksundervisning och -handledning bedrivs även av andra avdelningar 

inom UUB. 

Statistiken inkluderar alla UUB:s kursdeltagare, det vill säga studenter, forskare, lärare, doktorander och 

regionanställda. 
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Diagram 1.8 Förvärv av e-böcker, monografier 2017-2021 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

E-boksköp innan ökning föregående år 340 340 653 643 1460 

ökning från föregående år  313 -10 817 374 

Ökning från föregående år  92% -2% 127% 26% 

E-boksköp, totalt 340 653 643 1460 1834 
 

Källa: Gobi 

Anmärkning 
Ökningen av e-boksinköp 2020 var en coronaeffekt. 
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Diagram 1.9 Nedladdade e-tidskriftsartiklar vid UUB (per månad), 2019-2021 

Källor: Nedladdade e-tidskriftsartiklar från Bio Med Central, HighWire, JSTOR, nature.com, 

ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis och Wiley Online Library. 

Anmärkning 
Användningen av UUB:s e-resurser har ökat sedan 2020, vilket kan ses som en coronaeffekt. Under en 

begränsad period under 2020 införde flera förlag tillfällig fri tillgång till större delar av sitt licensierade 

material för att så att säga hjälpa lärosätena under coronapandemin. 
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