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Uppsala universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse 2022
Efter pandemin återgick Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 2022 till normal verksamhet med fullt 
tillgängliga platser och tjänster. Antalet fysiska besök fortsatte att öka. Under hösten slogs 
besöksrekord på Carolina Rediviva.  
1 juni justerades Almedalsbibliotekets organisation för att bättre stödja studenter och forskare på 
Campus Gotland. De flesta medarbetare där har numera sin organisatoriska placering inom någon av 
UUB:s sju avdelningar. Region Gotland och UUB har rekryterat varsin chef till Almedalsbiblioteket 
med uppdrag att dels ansvara för respektive del av verksamheten, dels samarbeta nära för att 
utveckla sambiblioteket. Förändringen möjliggör ett närmare samarbete mellan Uppsala och Visby, 
vilket leder till bättre kunskapsdelning och ökad resurseffektivitet. 
Arbetet med att förbereda för renovering av läsesalarna A, B och specialläsesalen på Carolina 
Rediviva har pågått under hela året. Byggstart sker tidigast 2024 och under förutsättning att 
finansiering för projektet klargörs under första delen av 2023.  
Under hösten har publiceringsplattformen Open Journals system (OJS) etablerats och fyra tidskrifter 
har börjat använda tjänsten http://journals.uu.se. Under året har 302 volymer utkommit inom 
universitets Acta-utgivning, varav 283 doktorsavhandlingar. För att effektivisera flödena har en 
översyn av Acta-hanteringen påbörjats. 
I samarbete med avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) har Uppsala universitetsbibliotek 
tagit fram en organisation för förvaltning av verksamhetsnära system. Syftet är dels att säkra 
bibliotekets verksamhetskritiska tekniska infrastruktur, dels att skapa en tydlig och väl fungerande 
ansvarsfördelning mellan UIT och UUB. 
Ett omfattande arbete pågick under hela året inför byte till ett nytt bibliotekssystem som bland annat 
bättre kan hantera elektroniskt material. En del arbete återstår, men införandet gick planenligt och 
det nya bibliotekssystemet togs i bruk 1 november. 
Det myndighetskapital som UUB har haft under några år kommer enligt prognos att minska i relativt 
snabb takt. Biblioteksnämnden gav därför i december överbibliotekarien (ÖB) uppdrag att under 
början av 2023 presentera ett förslag för en framtida budget i balans. I denna skall ingå 
konsekvensbeskrivningar.  

UUB:s strategiska prioriteringar 
I UUB:s verksamhetsplan för 2022 (UB 2021/46) identifierades fyra områden med särskilt 
strategiskt fokus: 

- Lokalöversyn
- Digitalisering
- Nationell samordning och infrastruktur
- Ökad kännedom om bibliotekets tjänster

Lokalöversyn 
UUB fick 2021 i uppdrag från Rektor att ta fram en lokalförsörjningsplan. Planen antogs under året 
av Biblioteksnämnden (UB 2022/25). Den omfattar en nulägesbild och beskriver väsentliga områden 
för UUB:s lokalutveckling under de kommande nio åren. Lokalförsörjningsplanen ska samordnas 
med motsvarande planer inom Uppsala universitet. UUB har under hösten arbetat vidare med de 
biblioteksspecifika delarna så som exempelvis samlingssäkerhet och arbetsplatser för bibliotekets 
medarbetare. 
Ångströmsbiblioteket öppnade under februari i nya lokaler. På uppdrag av de medicinska och 
farmaceutiska fakulteterna har UUB möblerat delar av Medicinska biblioteket och utökat antalet 
studieplatser. Planering av flytt av biblioteket på BMC har pågått under större delen av året. Något 
genomförandebeslut är inte fattat. 

http://journals.uu.se/
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Arbetet med att förbereda en renovering av läsesalarna A, B och specialläsesalen på Carolina 
Rediviva har pågått under hela året.  

Digitalisering 
Digitalisering avser både digitalisering av fysiskt material och utveckling av digitaliserade 
bibliotekstjänster. Syftet är att effektivisera tillgången till bibliotekets material och tjänster. 
Digitaliserade samlingar möjliggör ny forskning.  
Prioriteringen har inneburit att produktionstakten för materialdigitaliseringen har ökat under flera år. 
Under 2022 har en slags platå nåtts som förklaras av nuvarande maskinpark och resurser i övrigt. 
Flera digitaliseringsprojekt har både påbörjats och avslutats. Digitalisering av äldre material 
publiceras löpande på kulturarvsplattformen Alvin.  
Kompetensen inom samlingsvården har stärkts, vilket ökar UUB:s förmåga att digitalisera rätt 
material på rätt sätt. 
Digitaliseringsarbetet sker delvis i samarbete med Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i 
Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå inom projektet Det digitaliserade svenska trycket (DST).  

Nationell samordning och infrastruktur 
En god infrastruktur kräver nationell samordning i centrala frågor. Hit hör bland annat effektiv 
hantering och tillgängliggörande av digitaliserat material, men även motsvarande infrastruktur för 
tryckt material.  
Materialdigitaliseringen som beskrivs ovan är en viktig del av den nationella samordningen, liksom 
det arbete som sker inom DiVA-konsortiet. 
Under året har Uppsala universitet (UU) fått ökad inflytande på ett för universitetet strategiskt viktigt 
område genom att överbibliotekarien tagit plats i Bibsam-konsortiets styrgrupp 

Ökad kännedom om bibliotekets tjänster 
Från och med 2022 är en ökad kännedom hos i första hand studenter om bibliotekets tjänster en 
särskild prioritering. UUB arbetar kontinuerligt med användarcentrerad uppföljning för att öka 
kunskapen om hur studenterna upplever bibliotekets tjänster och hur dessa kan utvecklas ytterligare. 
En fördjupad planering görs för att långsiktigt och hållbart bygga relationer dels direkt med 
studenterna, dels med lärare och andra personer involverade i undervisning och handledning. 
Planeringen gäller bland annat förvärvsdialog och biblioteksrelaterad undervisning och handledning. 
Under året har UUB fokuserat särskilt på att stärka samarbetet med studenter och lärare genom att 
använda Almedalsbiblioteket som testbädd för bland annat föreläsningar och andra aktiviteter. 
Dialogen med lärare inom hela UU kring mediaförvärv med särskild betoning på kurslitteratur har 
utvecklats. Bibliotekets kommunikation till studenter och övriga inom UU har samordnats för att öka 
genomslaget och på samma gång ge en samlad bild av bibliotekets hela utbud. UUB arbetar också 
för att säkra synligheten på UU:s nya webbplats och via studentingången. 
Sammantaget har insatserna lett till förbättrade kontaktvägar mellan biblioteket och övriga delar av 
UU. En mer samordnad kommunikation gör UUB till en tydligare avsändare. 

Kompetensförsörjning 
Under året har vidareutveckling av arbetet med kompetensförsörjning varit prioriterat. I början av 2022 
avslutades och utvärderades utbildningen för medarbetare med ledaruppdrag, en särskild satsning som 
biblioteket påbörjade 2021. Rekryteringsarbetet har varit omfattande under året på grund av viss 
personalomsättning, men framför allt för att det har varit svårt att rekrytera viss specialkompetens. 
Rekryteringar har skett samordnat inom hela universitetsbiblioteket för att säkerställa en hög och relevant 
kompetens.  



UPPSALA UNIVERSITET Uppsala universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse 2022  
  
 2023-02-22 Dnr UB 2021/46 

 

5 

 

Arbetsmiljö och lika villkor 
Prioriteringen för 2022 har varit att vidareutveckla arbetsformer som stödjer ett systematiskt 
arbetsmiljö- och lika villkorsarbete på alla nivåer inom Uppsala universitetsbibliotek.   
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt lika villkorsfrågor har följts upp genom 
medarbetarsamtal samt regelbundna pulsmätningar och efterföljande dialog inom 
universitetsbibliotekets verksamheter. Även den fysiska arbetsmiljön har undersökts. 
Årshjulet för det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet följdes upp av UUB:s 
arbetsmiljögrupp. 

Hållbar utveckling 
Hållbarhetsperspektivet är en grund för UUB, vars hela verksamhet handlar om att bevara, dela och 
återanvända kunskap. Att digitalisera visst material är ett sätt att göra det långsiktigt hållbart. Unikt 
och/eller svårersättligt material har krävt fortsatt vård, inte minst vad gäller säkerhet och 
klimatanpassning.  
UUB deltar i universitetets arbete med att minska den egna klimatpåverkan. 
  



UPPSALA UNIVERSITET Uppsala universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse 2022  
  
 2023-02-22 Dnr UB 2021/46 

 

6 

 

Organisation och ekonomi 

Organisationsplan Uppsala universitetsbibliotek fr.o.m. 2022-06-01 

 

Ekonomiskt resultat 
Från och med 2020 fördelas UUB:s gemensamma intäkter från konsortiet inom en ram för 
verksamhet och en ram för media.  
UUB redovisar ett samlat underskott om -11 772 tkr för 2022. Inköp av media redovisar ett 
underskott om -3 224 tkr vilket dels beror på att de transformativa avtalen blev 18 procent högre än 
2021. Högre valutakurser förklarar en del av ökningen men största delen beror på antal OA-
publiceringar (Open access-publiceringar). Monografikostnaderna ökade på grund av dyrare 
transportkostnader, pappersbrist och inflation. Det medför extra kostnader som betalas av UUB. 
Verksamheten som i huvudsak finansieras med biblioteksgemensamma medel redovisar ett 
underskott om -8 548 tkr. Det är en avvikelse gentemot budgeterat underskott på drygt fyra miljoner 
kronor, vilket beror på återbetalning av ALF-medel (statlig ersättning till regionerna för utbildning 
av läkare, klinisk medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvård). Kostnader för 
personal blev lägre än budgeterat, medan kostnader kopplat till lokaler och IT blev högre än budget.  

Ekonomiska tabeller 
Från och med 2020 fördelas UUB:s gemensamma intäkter från konsistoriet inom en ram för 
verksamhet och en ram för media. Intäkter och kostnader redovisas därför fördelat på verksamhet 
respektive media i nedanstående tabeller. Utfall mellan 2019 och 2020 blir avvikande på 
gemensamma intäkter och driftkostnader i tabell 1. 
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Tabell 1 Ekonomisk redovisning - verksamheten 
  2022 2021 2020 2019 2018 
Intäkter av anslag 5 596 6 720 8 120 7 037 2 973 
Intäkter av avgifter 34 238 32 157 30 483 33 221 29 482 
Intäkter av bidrag* 28 058 31 446 28 853 22 788 22 745 
Finansiella intäkter 0 0 0 211 325 
Gemensamma intäkter 161 690 159 337 153 457 215 798 206 368 
Gemensamma intäkter -4 067 - - - - 
Summa intäkter 225 515 229 660 220 913 279 055 261 893 
Kostnader för personal -128 351 -120 006 -111 007 -116 431 -119 638 
Kostnader för lokaler -64 053 -60 419 -59 019 -57 434 -54 406 
Övriga driftskostnader** -27 776 -21 418 -20 892 -71 683 -76 690 
Finansiella kostnader -3 -3 0 -57 -37 
Avskrivningar -11 275 -12 406 -13 234 -12 534 -7 299 
Gemensamma kostnader -2 605 -2 986 -2 419 -2 126 -2 135 
Summa kostnader -234 063 -217 238 -206 571 -260 265 -260 205 
Årets kapitalförändring -8 548 12 422 14 342 18 790 1 688 
* varav bidrag från stiftelser med 
universitetsanknuten förvaltning 
** varav mediakostnader 

26 217 28 175 25 685 
 

- 

21 830 
 

51 474 

19 825 
 

55 007 
Källa: Raindance 

Tabell 2 Ekonomisk redovisning – media, tkr 
  2022 2021 2020 2019 
Intäkter avgifter o andra ers 80 80 0 0 
Intäkter av bidrag* 1 294 1 071 1 135 1 000 
Gemensamma intäkter 76 142 68 992 67 840 63 000 
Summa intäkter 77 516 70 143 68 975 64 000 
Prenumerationsavtal -73 846 -72 517 -71 222 -41 045 
Enstaka monografier -6 394 -5 942 -5 377 -9 829 
Nordiska Afrikainstitutet -500 -600 -500 -600 
Summa kostnader  -80 740 -79 059 -77 099 -51 474 
Årets kapitalförändring -3 224 -8 916 -8 124 12 526 

 

Tabell 5 Personalstruktur (årsarbetskrafter), 2018-2022 
  2022 2021 2020 2019 2018 
Totalt 169 163 156 167 178 

Källa: GLIS  
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Biblioteksledning 
Biblioteksledningen består av överbibliotekarien (ÖB), biträdande ÖB, sju avdelningschefer samt 
enhetschefen vid Almedalsbiblioteket. Avdelningschefer och enhetschef är organisatoriskt placerade 
inom respektive avdelning/enhet.  
De två medarbetarna som arbetar med Alvin och DiVA på konsortienivå, är knutna till 
biblioteksledningen. 

Almedalsbiblioteket  
Enhetschef: Kirsten Åkerman 
Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 
Den första juni justerades Almedalsbibliotekets organisation för att ännu bättre kunna stödja 
studenter och forskare på Campus Gotland. De flesta medarbetare arbetar närmare kollegorna i 
Uppsala och nästan alla medarbetare har sin organisatoriska placering i någon av UUB:s sju 
avdelningar. UUB och Region Gotland rekryterade varsin chef till Almedalsbiblioteket under året. 
Uppdraget för cheferna i sambiblioteket är att ansvara för respektive del av verksamheten och att 
samarbeta nära för att utveckla Almedalsbiblioteket. Uppdragsförändringen innebär ett betydligt 
närmare samarbete inom UUB vilket ökar kunskapsdelning och är resurseffektivt.  

Konsortieledning DiVA 
Eva Agius 
Intresset för anslutning till DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) har varit stor under en tid, men 
under 2022 har inga nya medlemmar tillkommit. Sammantaget innebär det att konsortiet fortsatt har 
50 medlemmar från universitet, högskolor, myndigheter och museer. 
 
Webbstatistiken visar på stor användning av DiVA genom registrering och sökning av publikationer. 
Under 2022 registrerades cirka 580 000 fulltexter i DiVA. Antalet nedladdningar under året var cirka 
71 miljoner. De senaste årens trend med en årlig ökning har brutits, medan antal registreringar av 
fulltexter fortsätter öka. Registreringarna var 50 000 stycken fler under 2022 jämfört med året innan. 

Konsortieledning Alvin 
Stefan Andersson 
Användningen av Alvin (publiceringsplattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv) 
fortsatte att öka. Webbplatsen hade över 600 000 besök (varav hälften var unika besökare) och 24 
miljoner sidor/filer hämtades, det vill säga 40 per användare. Detta är en större ökning (cirka 30 
procent) än tidigare år.  

Vad gäller innehållet i systemet finns nu cirka 400 000 publicerade poster totalt och närmare 3,5 
miljoner fritt tillgängliga digitala filer. Uppsala universitetsbibliotek är den klart största 
innehållsleverantören med 65 procent av det digitala materialet  

Under året avslutade några större externfinansierade projekt vars innehåll nu finns tillgängligt i 
Alvin. Hit hör till exempel projektet Nya vägar till det förflutna, ett treårigt projekt i 
Litteraturbankens regi inom vilket svensk skönlitteratur från 1800-talet har digitaliserats. 

Avdelningen för biblioteksstöd 
Avdelningschef: Nina Svensson 
Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2022 (UB 2021/46)  
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• Att säkerställa ett systematiskt säkerhetsarbete i verksamheten och att kunskaper finns hos 
alla medarbetare för att universitetsbiblioteket ska vara en trygg och säker plats för dess 
användare. 

• Att förbättra, säkerställa och vidareutveckla ett systematiskt uppföljningsarbete i de 
administrativa stödprocesserna för ett behovsstyrt, effektivt och samordnat verksamhetsstöd. 

• Att utveckla arbetsform och process för lokalförsörjningsfrågor inom universitetsbiblioteket 
för att möta kortsiktiga och långsiktiga behov. 

Säkerhetsarbetet 
Det systematiska arbetet med säkerhetsfrågor och att öka säkerhetskulturen är fortsatt ett prioriterat 
område. Avdelningens arbete med att skapa en trygg och säker plats för både anställda och 
besökande sker löpande. Vidare fortsätter arbetet med införande av rutiner på arbetsplatsen och 
utbildning för medarbetare. Under hösten fick avdelningen ett samordnat ansvar för samtliga 
bibliotekets platser i Uppsala. Revideringarna syftar till att tydliggöra ansvar och roller samt att 
säkerställa en kostnadseffektiv och hållbar organisation för säkerhetsarbetet.  

Utveckling av stödprocesser 
Under året har fokus bland annat varit att stärka den avdelningsöverskridande planeringen inom 
UUB. Avdelningen har även genomgått utbildning i inköp och upphandling för att stärka den 
samlade kunskapen och även stödet till övriga UUB. 

Lokalförsörjning  
Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan för biblioteket har pågått under våren. Planen 
fastställdes av biblioteksnämnden i maj. För avdelningen har lokalutveckling särskilt berört 
planering för kommande renovering och ombyggnation av E-huset på Carolina Rediviva samt 
planering inför en eventuell flytt av BMC-biblioteket. Även arbetet med magasinsfrågor har varit 
prioriterat och resulterat i en ökad samordning inom biblioteket.  

Avdelningen för digitalisering  
Avdelningschef: Daniel Wadskog 
Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2022 (UB 2021/46) 

Prioriteringar 2022:  

• Att stärka den tekniska kompetensen för digital bildhantering och för digitaliseringsprocessen. 
• Att öka kvalitet och produktivitet i bildfångsten. 
• Att utveckla ny funktionalitet i DiVA och Alvin enligt konsortiernas prioriteringar och störst 

användarnytta. 

Stärka den tekniska kompetensen 
Under året har avdelningen arbetat med kunskapsöverföring och dokumentation av system och 
processer för digitalisering. Hög personalomsättning under året har gjort att arbetet delvis har 
försenats. Nyrekrytering har påbörjats av medarbetare till UUB:s övergripande systemförvaltning. 

Ökad kvalitet och produktivitet i bildfångsten 
Genom effektiv planering och delvis ny utrustning har kvaliteten i bildfångsten ökat. Framför allt 
gäller det bilder i storformat. Hit hör till exempel stora atlaser och Sepiroth-rullen som är målad med 
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arsenikfärg. Avdelningen har även arbetat med ett par större, externfinansierade projekt, som gett 
möjligheter att digitalisera stora sammanhållna serier. Här kan projektet Gustavs hand nämnas. I 
samarbete med historiker inom universitetet digitaliseras Gustav III:s personarkiv med delmål att 
träna en datormodell att läsa kungens handstil. 
Antalet digitaliserade objekt ligger i samma storleksordning som förra året. Sannolikt har UUB nått 
en nivå på produktivitet som är svår att överstiga utan att skala upp verksamheten med mer personal 
och maskiner eller genom att i ökad utsträckning utkontraktera bildfångst. 

Utveckla ny funktionalitet i Alvin och DiVA 
Personalomsättningen i gruppen har varit stor under året. Nyrekrytering har tagit längre tid än 
beräknat, framför allt på grund av svårighet att möta löneanspråk hos kandidater. Trots detta har 
flera rekryteringar gjorts och gruppen beräknas åter vara fulltalig i början av 2023. Under året 
fattades beslut om en projektorganisation för byte av plattform för DiVA och Alvin. 

Avdelningen för informationstjänst 
Avdelningschef: Cecilia Bäckstrand 
Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2022 (UB 2021/46) 

Prioriteringar 2022: 

• Att fortsätta att utveckla och bättre synliggöra studiemiljöerna dels via större 
ombyggnadsprojekt, såsom läsesalarna i Carolinabiblioteket, dels genom gradvisa 
förbättringar i övriga bibliotekslokaler. 

• Att genom utbildning, både i fysisk och digital informationstjänst, öka kunskapen och 
tryggheten för ett likvärdigt, jämlikt och professionellt bemötande av UUB:s användare. 

• Att i och med införandet av ett nytt bibliotekssystem utveckla och anpassa rutiner och 
processer för arbetet i fysisk och digital informationstjänst. 

Utveckling av biblioteksmiljöer 
Avdelningen har under året som gått fortsatt att utveckla biblioteksmiljöerna.  

Projektet för renovering av A, B och specialläsesalarna i Carolinabiblioteket har under året tagit 
fram ritningar, kalkyler och tidsplaner. 
 
Vid Almedalsbiblioteket har bland annat den tysta läsesalen fräschats upp. Enhetlig skyltning som 
tydliggör kopplingen till Uppsala universitet och Uppsalas universitetsbibliotek har införts. På 
uppdrag av området för Medicin och farmaci har ytan intill Medicinska biblioteket möblerats upp 
med nya studieplatser. Avdelningen har medverkat i utformning av det nya Ångströmbiblioteket som 
öppnade i februari, samt deltagit i arbetet med förberedelse kring BMC-bibliotekets flytt. 
Blåsenhusbiblioteket har fått ett antal nya studieplatser varav några tillgänglighetsanpassade med 
höj- och sänkbara bord och stolar. Dessutom har belysningen förbättrats. 
Översyn av alla bibliotekets digitala labb har genomförts med fokus på att de ska vara 
ändamålsenliga i förhållande till användarnas behov. Användarundersökningar har genomförts och 
förbättringsförslag är framtagna som kan implementeras i den mån resurser finns under våren 2023. 

En undersökning kring användarna på Carolinabiblioteket har genomförts vid två tillfällen (maj 
respektive december) och visat att i genomsnitt stannar användarna strax över fem timmar. 
Resultatet visade vidare att biblioteket besöks av användare från samtliga universitetets fakulteter 
och att det varierade utbudet av studiemiljöer både uppskattas och engagerar.  
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Vid terminsstarterna har avdelningen genomfört informationskampanjer med tävlingsinslag via 
sociala medier i syfte att uppmärksamma studenter på UUB:s många bibliotek och varierade 
studiemiljöer. 

Fysisk och digital informationstjänst 
Avdelningen har ansvarat för att hos medarbetare inom fysisk och digital informationstjänst öka 
kunskapen och tryggheten för ett likvärdigt, jämlikt och professionellt bemötande av UUB:s 
användare. Detta har genomförts i ett utbildningsprojekt med workshops, föreläsning, nätverksträff 
samt bemötandesimulering i samarbete med Linköpings universitetsbibliotek.
 
För att mäta upplevelsen av UUB:s bemötande har intervjuer och enkätundersökningar genomförts 
både bland användare och medarbetare under våren 2022. Våren 2023 genomförs samma 
undersökningar igen för att mäta eventuella skillnader. Projektet, inklusive en plan för att 
upprätthålla och utveckla kunskaperna, avslutas VT23. 

Nytt bibliotekssystem 
Införandet av det nya bibliotekssystemet har inneburit mycket arbete för avdelningen med att 
utveckla och anpassa rutiner och arbetsprocesser för bland annat lån, kravhantering, 
reservationshantering och så vidare i samband med det har dialog förts med kollegor vid andra 
bibliotek för att inhämta goda idéer. 

Avdelningen för lärande- och forskningsstöd 
Avdelningschef: Rikard Jennische  
Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2022 (UB 2021/46) 

Prioriteringar 2022: 

• Att vidareutveckla bredd, progression och målgruppsanpassning i undervisning och 
handledning. 

• Att vidareutveckla avdelningens kursutbud inom kvantitativ och kvalitativ dataanalys, 
digitala metoder och verktyg, för användning samt bearbetning av digitalt källmaterial för 
forskning och lärande. 

• Att vidareutveckla kompetens och möjligheter att leverera systematiska sökningar med hög 
kvalitet, hög effektivitet och till forskare inom fler vetenskapsområden. 

Vidareutveckling av undervisning och handledning 
Avdelningen har under året färdigställt ett pedagogiskt ramverk. Det är menat att ange riktlinjer och 
gemensam grund för avdelningens pedagogiska verksamhet.  
Kontinuerligt arbete med kompetensöverföring har pågått, till exempel i hantering av juridiska 
referenser samt hur man kan referera till programvara.  
Nya medarbetare på Campus Gotland har medfört att UUB kan möta studenter och forskare i högre 
grad på plats på Almedalsbiblioteket, men vi har också ökat möjligheterna till undervisning och 
handledning genom digitala metoder. 

Kvantitativ och kvalitativ dataanalys, digitala metoder och verktyg 
Arbetet med anpassning av UUB:s öppna kurser har fortsatt. Tillsammans med och på efterfrågan av 
institutioner har nya kursupplägg utvecklats, till exempel i statistikprogrammet Jamovi samt QGis. 
Intern kompetensutveckling inom digitala verktyg har genomförts. 
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Systematiska sökningar 
Det finns stor efterfrågan från universitetet på sökuppdrag samt att leverera systematiska sökningar. 
Arbetet med det har fortsatt. Avdelningen har påbörjat en serie med morgonföreläsningar inom 
systematisk sökning. Nya samarbeten kring sökuppdrag har inletts med universitetsbiblioteket i Oslo 
samt Göteborgs universitetsbibliotek.  

Avdelningen för media 
Avdelningschef: Cecilia Natvig 
 
Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2022 (UB 2021/46) 

Prioriteringar 2022: 

• 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 framtida förvärvsbudget om 
pliktuppdraget upphör. 

• Att i samarbete med Avdelningen för specialsamlingar ta fram en övergripande vision för 
bibliotekets samlingar utifrån bevarande, placering och förvärv. 

Läs- och publiceringsavtal (transformativa avtal) 
Efterfrågan på digital media fortsätter att öka inom alla vetenskapsområden (Diagram 1.9 i bilaga 2). 
Det är i första hand antalet artiklar i helt öppet tillgängliga tidskrifter som har ökat, medan antalet 
artiklar i hybridtidskrifter ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. De fyra största 
transformativa avtalen (Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis och Wiley) står tillsammans för 
64 procent av artiklarna nationellt. Fortsatta diskussion pågår inom Bibsamkonsortiet angående 
omfördelning av priser för OA-avtalen 2023. I den föreslagna modellen bekostar de lärosäten som 
publicera mest 90 procent av avtalen. UU publicerar mycket inom de flesta områden, vilket i 
kombination med den ökade efterfrågan innebär stigande kostnader (Tabell 2, s. 7). Efter 
diskussioner med Bibsam har vissa dämpande effekter lagts in i omfördelningsmodellen. Fortsatta 
strategidiskussioner pågår inom Bibsam, SUHF- och GUL-biblioteken (Göteborg, Uppsala och 
Lund) om vad som kommer att ta vid efter de transformativa avtalen1.   

Medieplanering 
UUB har varit initiativtagare till att stärka dialogen med universitetsbiblioteken i Göteborg och Lund 
för att tillsammans påverka prissättning av e-resurser gentemot förlagen. Biblioteket har även 
upparbetat goda kontaktvägar till övriga SUHF-bibliotek för att snabbt kunna dela information och 
få stöd vid pågående avtalsförhandlingar. 
Avdelningen arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetsformer för planering av mediainköp.  
Vid universitetsbibliotekens förvärvsnätverksträff 12 maj gav Kungliga biblioteket en statusrapport 
angående Pliktmaterialutredningen (SOU 2021.32) Utredningen ligger kvar hos den 
forskningspolitiska enheten och har ännu inte gått vidare till lagrådsremiss.  

                                                        
1 Transformativa mediaavtal, även läs- och publiceringsavtal, är avtal som tillkom för att öka tillgängligheten på 
öppna vetenskapliga publikationer.  
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Under året har UUB sammanställt titlarna på de tidskriftsprenumerationer som behöver tas upp om 
pliktuppdraget upphör. 
 
Vision för samlingar vid Uppsala universitetsbibliotek 
Avdelningen för media har i samarbete med avdelning för specialsamlingar tagit fram en vision för 
bibliotekets samlingar utifrån bevarande, placering och förvärv. Visionen kommer att ingå i det 
övergripande mål- och strategidokument för Uppsala universitetsbibliotek som färdigställs under 
2023.  
Under året har även Riktlinjer för placering av tryckta samlingar inom avdelningen för media tagits 
fram, UB 2023/12, samt reviderad Förvärvsstrategi för Uppsala universitet, UB 2022/72. 

Avdelningen för specialsamlingar 
Avdelningschef: Maria Berggren 
Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2022 (UB 2021/46) 

Prioriteringar 2022:  

• Att (tillsammans med andra avdelningar vid UUB) arbeta för att öka kännedomen om och 
användningen av UUB:s digitaliserade samlingar. 

• Att fortsatt driva projekten kring digitalisering av papperskataloger för ökad tillgång till 
samlingar.  

• Att förbereda för en renovering av specialläsesalen för förbättrad miljö för besökare och 
ökad säkerhet för material. 

Öka kännedomen om och användningen av UUB:s digitaliserade samlingar 
Samarbetet med avdelningen för lärande- och forskningsstöd kring föreläsningsformatet Library 
Lunchtime Learning har fortsatt och fördjupats under 2022. Medarbetare vid avdelningen för 
specialsamlingar har medverkat med presentationer och det har även forskare som biblioteket 
samarbetar med i olika projekt kring samlingarna. 
Ett par crowd sourcing-event har ordnats kring digitaliserade skillingtryck, där allmänheten varit 
inbjuden att delta; även dessa har varit samarbeten med avdelningen för lärande- och forskningsstöd. 
I juni anordnades ett internationellt symposium för att uppmärksamma det avslutade projektet kring 
katalogiseringen av 1700-talsbiblioteket vid Lövstabruk. Ett 20-tal forskare (inbjudna såväl som 
anställda vid UUB) deltog med presentationer. Delar av biblioteksbeståndet har digitaliserats. 
Föreläsningar, aktivitet i sociala medier och uppbyggnad av en projektwebbsida utgör viktiga delar 
av det Riksbankens jubileumsfonds-finansierade projektet Gustavs hand, där biblioteket deltar 
tillsammans med Historiska institutionen. Projektet innefattar katalogisering, konservering och 
digitalisering av Gustav III:s privatarkiv i UUB:s samlingar. Det är alltså en samling som görs känd 
och beforskas parallellt med att digitalisering pågår. 

Digitalisering av papperskataloger  
En uppgradering har genomförts av samtliga IPAC-kataloger till en förbättrad systemlösning som 
bland annat är plattformsoberoende. 
Arbetet med att förbereda enskilda kataloger för webbpublicering har fortsatts enligt plan: 

• Gravyr-, och kart-katalogerna är färdigindexerade, totalt cirka 20 000 poster. 
• Av brevkatalogens 81 900 kort är 59 600 indexerade. 
• Porträttkatalogen är bildfångad och indexeringen av den påbörjades i januari 2023. 
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Förbereda för en renovering av specialläsesalen 
Renoveringen av specialläsesalen är en del av det större projekt som handlar om renovering av hela 
det så kallade E-huset (alltså även A-, och B-salarna samt de kontorsytor som är belägna bakom och 
ovanpå specialläsesalen). I specialläsesalen eftersträvas förbättringar i arbetsmiljö och funktionalitet 
för besökare och personal (bland annat kommer ett samtalsrum att skapas) men framför allt en 
höjning av säkerhetsnivån i salen (bättre lösningar för inpassering och för förvaring av beställt och 
deponerat material). 
Förberedelsearbete har under hela 2022 bedrivits i projektgrupp och arbetsgrupper i väntan på beslut. 
UUB ser hur digitaliseringen av papperskataloger tillsammans med en anpassning av systemet Alma 
till specialläsesalens behov kommer att vara till stor nytta för verksamheten och innebära att vi kan 
hålla en god servicenivå även under en evakuering av verksamheten i samband med renovering. 

Avdelningen för vetenskaplig kommunikation 
Avdelningschef: Aina Svensson 
Avdelningens grunduppdrag redovisas i bilaga 1. 

Avdelningens särskilda prioriteringar för 2022 (UB 2021/46) 

Prioriteringar 2022:  

• Att öka möjligheterna till öppen vetenskaplig publicering genom etableringen av en 
publiceringsplattform. 

• Att fortsatt utveckla former för att stödja universitetets arbete med hantering av 
forskningsdata. 

• Att inleda ett projekt för översyn av bibliotekets webbnärvaro med anledning av byte av 
webbplattform. 

Publiceringsplattform för tidskrifter 
Under året har en publiceringsplattform som stöd till primärpublicering av universitetsanknutna 
tidskrifter etablerats. Installation av OJS (Open Journal System) genomfördes i början av året och 
därefter har plattformen testats i dialog med intresserade tidskriftsredaktörer. Först ut att börja 
använda plattformen var tidskriften JAAH (The Journal of Archaeology and Ancient History) och 
vid årets slut hade fyra tidskrifter börjat använda tjänsten http://journals.uu.se/. Arbetet kommer i 
fortsättningen vara inriktat på att ta hand om nya intresseförfrågningar samt att etablera rutiner och 
roller för systemförvaltning. 
 
Stöd till universitetets arbete med hantering av forskningsdata 
Inom UU-projektet FAIRdriktning och dess fortsättning har biblioteket fortsatt uppdrag att ansvara 
för stöd till forskare och universitetsanställda i frågor som rör forskningsdata och 
datahanteringsplaner. Arbetet samordnas av biblioteket via den universitetsövergripande funktionen 
datakontoret/operativa gruppen, vars uppgift är att upprätthålla en helpdesk-funktion med 
baskompetens inom hela livscykeln för forskningsdata.  
Några aktiviteter där avdelningens medarbetare haft särskilt ansvar under året kan nämnas. Det 
gäller uppdatering av UU:s information om forskningsdata på Medarbetarportalen samt stöd till 
forskningsprojekt när det gäller krav på forskningsdatahantering från Horizon Europe. Dessutom har 
biblioteket återkommande medverkat som undervisare på doktorandkurser i Scientific Writing och 
forskningsetik samt institutionsbesök med föreläsningar om forskningsdata.  
En av avdelningens/bibliotekets medarbetare ingår i en mindre gruppering som bistår med 
utredningsstöd i Hans Karlssons pågående utredningen om hantering av forskningsdata vid UU. 
 

http://journals.uu.se/
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Projekt: byte av webbplattform 
Arbetet med att byta webbplattform för hela universitetets webbplats är i full gång, något som även 
inkluderar bibliotekets webb. Under hösten har även kontakter och kommunikationsvägar etablerats 
mellan bibliotekets projektledare/medarbetare och ansvariga projektledare vid UU:s 
kommunikationsavdelning. Bibliotekets projektledande webbredaktör har löpande kontakt med 
projektledningen vid kommunikationsavdelningen. 

Evenemang, besök och utställningar 
Under året genomfördes ett antal olika evenemang och aktiviteter både på plats och digitalt. 
Pandemirestriktionerna slutade gälla i februari. Några av aktiviteterna som var tänkta att genomföras 
under jubileumsåret 2020–2021 genomfördes under våren (UUB 400). Några av aktiviteterna och 
föreläsningarna hade temat: ”Champollion och hieroglyferna, egyptologin 200 år” med anledning av 
temautställningen i utställningssalen på Carolina Rediviva.  

Evenemang 

10/2 och 22/3: UUB 400, Hackathon om skillingtryck. Ett crowdsourcing-projekt för att 
tillgängliggöra digitaliserade skillingtryck. De är maskintolkade med OCR (Optical Character 
Recognition). Den maskinlästa texten behövde korrigeras manuellt vilket skedde under hackathon. 

26/3 UUB 400: Familjedag i utställningssalen på Carolina Rediviva med visningar för barn om Carta 
Marina och Silverbibeln samt föreläsning för vuxna om Silverbibeln. Pysselbord och skattjakt. 
10/9 Kulturnatt på Carolina Rediviva. Utställningssalen hade extraöppet. Visning av boksalen, 
pysselhörna och skattjakt. Föreläsning av Åke Engsheden ”Vad är egyptiska hieroglyfer?”. Egyptisk 
dans i A-salen. Rektor delade ut Disa-priset.  
21/9 Föreläsning med årets Adam Helmsföreläsare Elly Griffiths (Domenica De Rosa) i Aulan. 
27/9–1/10 Internationell PEN-konferens i Uppsala. Extraöppet i utställningssalen samt en 
bokutställning av tystade författare på Carolina Rediviva.  
31/10 Föreläsning med årets Disa-pristagare på Carolina Rediviva. 
29/10 och 2/11 Höstlovsaktivitet: Familjevisning av hieroglyfutställning, pysselbord och skattjakt. 
13/11 Museidagen. Visning av hieroglyfutställning och föreläsning med Nils Billing: 
”Pyramidtexterna: Det forntida Egyptens äldsta gravlitteratur. Ett fragment i Uppsala berättar.”  
2/12 Föreläsning med Eva Nyström: ”En linnean på resa i Mellersta Östern: till 300-årsminnet av 
Fredric Hasselquist (1722-1752)”. 

Besök 
18/1 Georgiens ambassadör 
2/3 Lettlands ambassadör 
23/3 Frankrikes ambassadör 
7/6 Egyptens ambassadör  
8/6 Nederländernas ambassadör 

Utställningar och föreläsningar 
Carolina Rediviva erbjuder både fasta och tillfälliga utställningar. Tillfälliga utställningar har även 
kunnat ses på andra platser inom UUB, samt digitalt via UUB:s webbplats, och via sociala medier.  
Ett flertal kortare föreläsningar med olika teman och om aktuell forskning av och med forskare vid 
Uppsala universitet har genomförs under året. (Bilaga 3, sidan ) 
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Avdelningarnas uppdrag  
Grunduppdragen utgår från det som i Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek (UB 
2017/30) 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, 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, och 
kravhantering. 

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 genomför 
systematiska sökningar på uppdrag av forskare. Avdelningen utvecklar digitala lärresurser och 
lärmiljöer och digitala metoder och verktyg för att beskriva, analysera och visualisera data. 
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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 upphandla 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 samlingar av 
handskrifter, arkiv, musikalier, kartor, bilder och äldre tryck samt 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 och efterfrågade 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 med fokus på DiVA som plattform. 
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. 
Avdelningen samordnar universitetsbibliotekets strategiska arbete med intern och extern 
kommunikation. 

Användare får stöd i grafisk produktion och spridning av avhandlingar, och avdelningen samordnar 
utgivningen i Acta Universitatis Upsaliensis. 

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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Bilaga 2. Diagram UUB verksamhetsberättelse 2022 (UB 2021/46) 
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Diagram 1.1 Antal fysiska besök på Uppsala universitetsbibliotek, samtliga lokaler i Uppsala 

 

Antal besök totalt 2019 2020 2021 2022 
jan 110 557 122 232 29 498 70 335 
feb 119 129 128 972 36 562 84 051 
mar 121 900 88 436 48 985 112 618 
apr 99 803 37 468 39 292 81 947 
maj 132 219 49 994 50 614 110 437 
jun 39 734 25 214 22 475 21 191 
jul 16 649 14 563 11 887 15 025 
aug 32 856 26 371 28 687 35 873 
sep 138 044 101 136 107 156 120 468 
okt 150 995 86 410 104 721 118 462 
nov 128 855 60 006 105 807 95 868 
dec 91 713 40 110 73 865 64 623 
Totalsumma 1 182 451 780 908 659 547 930 895 

Källa: PV Supa Reporter* 

*(Ingen statistik från BMC v45-v49, Medicinska v6-v19 och v44-v49, Ångström v6-v52. Den långa perioden utan statistik på Ångström beror på 
att biblioteket flyttade in i nya lokaler. Utebliven mätning här bör ha påverkat totalsiffran väsentligt.) 
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Diagram 1.2 Antal fysiska besök på Carolina Rediviva (per vecka) 

 

Antal besök, Carolina 2019 2020 2021 2022 
jan 17 560 32 044 6 172 20 357 
feb 17 834 34 139 7 653 28 197 
mar 19 661 23 222 12 847 36 840 
apr 14 390 10 769 10 933 27 204 
maj 30 936 15 527 12 479 34 744 
jun 13 158 8 178 7 596 6 077 
jul 9 856 6 955 6 404 9 964 
aug 13 981 9 084 11 241 16 774 
sep 35 156 35 654 37 293 42 883 
okt 38 137 28 395 35 908 41 456 
nov 31 546 18 311 32 234 35 410 
dec 23 060 11 820 20 336 20 487 
Totalsumma 265 272 234 096 201 094 320 391 

Källa: PV Supa Reporter* 

*Räknar ej restaurang, utställningssal eller specialläsesal 
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Diagram 1.3 Antal utlån UUB per månad 

 

Antal utlån 
(exklusive omlån) 2019 2020 2021 2022 
1 18 255 19 081 10 473 12 144 
2 17 060 18 074 11 612 12 653 
3 18 642 17 422 14 164 15 037 
4 17 766 13 224 11 967 11 952 
5 16 692 10 784 9 599 10 389 
6 6 993 7 109 5 598 4 555 
7 4 440 3 864 2 846 2 679 
8 8 283 8 637 7 089 8 262 
9 18 522 16 622 14 044 14 017 
10 18 635 13 952 13 643 12 632 
11 18 465 13 930 14 170 15 743 
12 12 846 9 297 9 510 8 852 
Totalsumma 176 599 151 996 124 715 128 915 

Källa: Disa och Alma 

Siffror på wikin statistikfiler 
https://wiki.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=48858127&sortBy=date&sortOrder=descending 
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Diagram 1.4 Utlån tryckt material varav andel kurslitteratur (inklusive omlån) 

 

Utlån (inklusive omlån) 2018 2019 2020 2021 2022 
Utlån 179000 184190 191046 194545 205036 
Utlån kurslitteratur 54424 61690 59684 58628 69185 

 

”I år har den totala siffran för utlån gått upp. Ökningen beror mest på omlånen. I Alma har vi övergått från öppen 
lånetid till automatiska omlån och det leder till en ökning av antalet omlån.” (Bodil kommentar på wikisida 
https://wiki.ub.uu.se/pages/viewpage.action?pageId=170658494 ) 

Källa: Disa och Alma 
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Diagram 1.5 Fråga biblioteket, antal ärenden (per månad) 

2019 2020 2021 2022 
E-post 6 846 6 056 5 135 4 748 
Chatt 3 935 13 276 11 924 8 232 
Telefonsamtal 2 771 4 812 1 855 3 821 
Totalt 13 552 24 144 18 914 16 801 

Källa: LibAnswers och Teleservice* 

* Ingen statistik för telefonsamtal i perioden april - dec 2021 på grund av nytt telefonsystem.

Diagram 1.6 Användning av bibliotekets resurser, digitala och fysiska 

2018 2019 2020 2021 2022 
Sök i bibliotekets samlingar 
på ub.uu.se 3 388 778 4 069 487 3 943 054 4 004 274 3 659 281 
Utlån tryckt material, 
inklusive omlån 233 424 245 880 250 730 253 173 274 221 
Användning e-resurser 2 203 156 2 735 765 2 783 918 2 510 398 

Källor: Disa, Google Analytics, Nedladdade e-tidskriftsartiklar på UUB (ACS, EBSCO, BMC, HighWire Press, JSTOR, 
nature.com, ProQuest, Sage, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis och Wiley Online Library). 
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Diagram 1.7 Undervisning 

2018 2019 2020 2021 2022 Trend 
Antal deltagare 16 243 17 045 14 866 14 951 15 782 -3%
Undervisad tid 1 346 1 498 1 204 1 281 1 521 13% 

Källa: LibInsight 
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Diagram 1.8 E-böcker monografier, förvärv 2018 – 2022 

2018 2019 2020 2021 2022 
E-boksköp, totalt 653 643 1460 1834 1504 
E-boksköp innan ökning föregående år 340 653 643 1460 1504 
skillnad från föregående år 313 -10 817 374 -330
Skillnad från föregående år, procent 92% -2% 127% 26% -18%

Källa: Gobi 
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Diagram 1.9 Nedladdade e-tidskriftsartiklar UUB (per månad) 

Antal nedladdningar 2019 2020 2021 2022 
jan 202 360 216 541 230 006 234 168 
feb 206 277 226 586 252 168 246 890 
mar 227 413 234 564 289 480 278 124 
apr 196 876 235 641 272 539 231 953 
maj 215 638 365 080 285 234 253 333 
jun 118 124 243 719 167 316 139 733 
jul 90 564 122 677 104 578 90 794 
aug 126 068 136 343 150 523 140 103 
sep 196 532 244 089 251 368 227 791 
okt 237 901 253 740 282 594 246 887 
nov 215 972 252 951 281 019 238 303 
dec 169 431 203 834 217 183 182 319 
Totalsumma 2 203 156 2 735 765 2 784 008 2 510 398 

Källor: Nedladdade e-tidskriftsartiklar på UUB från de plattformarna som har högst användning av de som UUB 
prenumererar på. (ACS, EBSCO, BMC, HighWire Press, JSTOR, nature.com, ProQuest, Sage, ScienceDirect, 
SpringerLink, Taylor & Francis och Wiley Online Library) 
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Bilaga 3. Verksamhetsberättelse 2022 UUB (UB 2021/46) 

Utställningar och föreläsningar 

Carolina Rediviva erbjuder både fasta och tillfälliga utställningar. Tillfälliga utställningar har även kunnat 
ses på andra platser inom UUB, samt digitalt via UUB:s webbplats1, och via sociala medier. 

Tillfälliga utställningar kring aktuella teman 
• Temautställning – UUB400 (17 augusti 2020-15 maj 2022)
• Temautställning – Champollion och hieroglyferna – Egyptologin 200 år (samarbete med

Gustavianum) (7 juni-oktober/november 2023)
• Alfons Åberg (1 januari-13 mars)
• Mumin 75 år (1 januari-17 februari)
• Celsius mätserie (1 januari-3 mars, 28 juni-31 oktober 2022)
• Betty Pettersson (28 februari-15 maj 2022)
• Hugo Alfvén – jubileumsutställning (14 mars-15 maj, 9 november-28 februari 2023)
• Gustavs hand – ett pågående projekt kring Gustav III:s efterlämnade handskrifter (14 mars-15 maj,

9 november-28 februari 2023)
• Sparrman i Cap (28 juni-21 oktober)
• Leufstasamlingen (7-27 juni 2022)
• Richard Lepsius – den tyska egyptologins grundare (9 november-28 februari 2023)
• Julkalendrar (9 november-31 januari 2023)

Nobelutställningar vid Uppsala universitetsbibliotek 
Årets nobelpristagare uppmärksammades genom bokutställning vid: 
Carolina Rediviva, litteraturpristagaren 2021 och 2022. 

Ekonomikums bibliotek, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 

Övriga utställningar 
Med anledning av kriget i Ukraina har även ukrainsk litteratur ställts ut på Carolina Rediviva och på Dag 
Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.  

Library Lunchtime Learning 
Korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen via Zoom. 

2/3: Sensationer i skillingtryck. 

9/2: Av Gustavs hand - digitalisering, digital berikning och förmedling av Gustav III:s arkiv. 

16/2: Leufstabiblioteket-källmaterial kring ett 1700-talsbibliotek. 

28/9: Hur det gick till när Champollion dechiffrerade de egyptiska hieroglyferna. 

12/10: Söka med MeSH-termer i PubMed. 

19/10: E-böcker, tillgång och användning. 

9/11: Leufsta musiksamling – en överblick. 

1 https://ub.uu.se/om-biblioteket/utstallningar/ 
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16/11: Utilise text mining tools in systematic search/Använd textmining för systematisk sökning. 

23/11: Titanics passagerare- från lista till karta. 

En kvart över 
Korta föreläsningar om aktuell forskning av och med forskare vid Uppsala universitet på något av 
universitetsbiblioteken. 

5/5: Focaultpendeln, Ångströmlaboratoriet. 
17/11: Att lagra energi i en svår tid, Ångströmlaboratoriet. 
23/11: Klimatet och människans fotavtryck, på Geo-biblioteket. 
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