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Kompetensplan för Lunds universitets 
bibliotek perioden 2018 - 20 
Förändringar i omvärlden, generationsskiften och teknisk utveckling är faktorer som gör att bibliotek, 
liksom alla organisationer, regelbundet behöver se över sina kompetensbehov. Man behöver 
identifiera de kompetenser som kommer att fordras framöver och förutse hur verksamheten 
kommer att påverkas. 

Våren 2017 tillsattes en projektgrupp för att sammanställa en kompetensförsörjningsplan för 
nätverket Lunds universitets bibliotek, i fortsättningen kallat LUB. Projektgruppen bestod av 
representanter för alla fakultetsbiblioteken samt projektledare Maria Ohlsson från 
Universitetsbiblioteket. Planen ska sträcka sig tre år framåt, från och med 2018 till och med 2020. 

Projektgruppen har inventerat olika styrdokument såsom strategiska planer och andra dokument 
som på olika sätt berör framtida kompetensbehov. De strategiska grupperna vid LUB har bidragit 
med framtidsspaningar. En grupp pedagogiska utvecklare inom LU deltog i en fokusgruppsintervju 
och gav sin syn på trender inom pedagogik. Därutöver har varje fakultetsbibliotek samt 
Universitetsbiblioteket genomfört en strukturerad omvärldsanalys baserad på en metod som 
ursprungligen introducerats till oss av Charlotte Håkansson vid SLU. 

Detta material har bearbetats och sammanställts här med en avslutande sammanfattning som ger en 
bild över kommande kompetensutvecklingsbehov vid LUB 2018-2020. 

Kompetens, kompetensplanering och kompetensförsörjning 
Begreppet kompetens kan ha olika betydelser. Oftast används begreppet kompetens för att kunna 
beskriva att en individ eller en verksamhet har en viss färdighet eller förmåga för att kunna 
genomföra vissa aktiviteter i en verksamhet. Kompetens finns på både medarbetarnivå och på 
verksamhetsnivå (Hansson 1997, s. 69)  

Kompetensplanering handlar om att skapa möjligheter för en effektiv kompetensförsörjning.   
Kompetensplanering innefattar ofta analys och kartläggning av befintliga kompetenser, planering av 
vilka kompetenser som ska utvecklas och hur den utvecklingen kan genomföras. För en lyckad 
planering bör man prioritera områden och målgrupper, välja de mest effektiva åtgärderna för att 
höja kompetensen och följa upp genomförda åtgärder (Antilla 2013, ss. 42-43)  

Kompetensförsörjning innefattar både utveckling av befintlig kompetens och planering för 
kommande kompetensbehov genom rekrytering. Syftet med kompetensförsörjningsprocessen är att 
fortlöpande säkerställa att organisationen har rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och 
tillgodose dess behov (Eriksson & Forsberg 2003).  

Mål och framtida behov kan man få en bild av genom strategiska planer, visionsdokument, styrkort 
och andra planer, eftersom dessa utgör underlag för arbetet i organisationens alla delar. Med 
utgångspunkt från mål och planerad verksamhet kan man ringa in behov av kompetens. 
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Tidigare kompetensplanering inom LUB 
LUB har sedan flera år arbetat strategiskt med kompetensplanering. I samband med att LUB:s 
strategiska plan 2009-2012 antogs så upprättades en konkret åtgärdslista, och en av punkterna på 
listan var att undersöka vilka kompetenser som behövdes i LUB-nätverket för strategins 
förverkligande. Under 2011 genomfördes därför ett projekt som resulterade i en 
kompetensutvecklingsplan och redovisades i rapporten Attraktion, tillit och samverkan. LUBs 
framtida kompetensbehov (Alwerud, Forsberg, Landgren, Ljunggren & Ohlsson 2012). 

Projektet inventerade befintlig kompetens i organisationen genom intervjuer med olika chefer, 
experter och andra nyckelpersoner. Medarbetarna upprättade kompetensportföljer. Projektgruppen 
genomförde litteraturstudier och omvärldsanalys. Projektet föreslog en handlingsplan för 2012-2015. 
Där hette det bl. a: 

”En viktig strategisk fråga för LUB är att uppnå en samsyn vad gäller 
kompetensutveckling i hela nätverket, såväl fakultetsbibliotek som den blivande 
gemensamma enheten. Denna frågeställning berör flera aspekter. Ur ett 
medarbetarperspektiv handlar det om hur LUB kan identifiera en miniminivå vad gäller 
kompetensutveckling. Ur ett verksamhetsperspektiv handlar det om att se LUB-
nätverket som en helhet, som gemensamt förfogar över kompetenserna. Vissa 
kompetenser är mer generella och bör finnas hos alla medarbetare i hela LUB. I 
handlingsplanen återfinns dessa främst inom de personliga och kommunikativa 
kompetenserna. Vad gäller de yrkestekniska och strategiska kompetenserna är vi mer 
specialiserade och utvecklar ofta en expertroll. Alla kan inte vara specialister på allt. 
LUB kan dela sina kompetensresurser för att utnyttja dem för hela nätverkets bästa.”  

(Alwerud et al. 2012, s 19) 

Med utgångspunkt från kompetenshjulet (Isberg efter IPF, Uppsala) kategoriserades olika 
kompetenser som personliga, kommunikativa, yrkestekniska och strategiska. Tillsammans utgör 
dessa medarbetarens funktionella kompetens. Inom de olika kompetenserna definierades specifika 
kompetensbehov. Särskilt fokus lades på det digitala biblioteket, pedagogik, katalogisering, stöd till 
forskningen och bemötandefrågor. Eftersom olika kompetenser förvärvas på olika sätt gav projektet 
förslag på varierade kompetensutvecklingsmetoder. (Alwerud et al. 2012, s 21) 

LUBs handlingsplan för kompetensutveckling 2012-2015 förlängdes för att gälla ytterligare ett år t o 
m 2016 varefter arbetet med att upprätta en ny kompetensutvecklingsplan påbörjades. 

Sedan några år sker även kompetensutveckling inom ramen för kompetensutvecklingssamarbetet 
mellan biblioteken inom Lärosäten syd, som i dagsläget omfattar biblioteksorganisationerna vi Lunds 
universitet, Malmö högskola, Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kristianstad, SLU Alnarp samt 
Högskolan i Halmstad. Inom detta samarbete har aktiviteterna fokuserat på gemensamma teman 
som t ex olika aspekter på bemötande, och pedagogik. 
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IFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling – 
principer och best practice 
I maj 2016 antog IFLA (International Federation of Library Associations) riktlinjer för 
kompetensutveckling inom biblioteks- och informationsområdet. Dessa har sedan översatts till 
svenska av Biblioteksföreningen. Syftet med riktlinjerna var att uppmärksamma professionen på 
vikten av att investera i utveckling och underhåll av personalens kompetens, och de antogs som IFLA 
standard efter internationell granskning. Riktlinjerna kan ses som en verktygslåda att använda i olika 
syften och av olika aktörer som på något sätt arbetar med kompetensutveckling. 

Riktlinjerna utgörs av principer och best practice utifrån roller: 

 

• Den enskilde bibliotekarien/informationsspecialistens roll, där fokus ligger på att själv ta 
ansvar för sin egen kompetensutveckling, t ex genom att upprätta individuell lärandeplan, att 
göra självutvärdering och identifiera samt fylla kompetensluckor 

• Arbetsgivarens roll, som bl. a. innefattar att skapa en miljö som uppmuntrar och stödjer ett 
fortgående lärande, att dokumentera personalens framsteg, att utse en ansvarig koordinator, 
samt att avsätta 10 % av arbetstiden för kompetensutveckling 

• Yrkesorganisationer, konsortier, myndigheter och andra organ med ansvar för 
biblioteksutveckling, vars ansvar bl. a. är att utveckla riktlinjer, samordna insatser och att 
sponsra lärresurser. (Biblioteksföreningen 2016) 

Baskompetenser i mötet med våra användare 
En LUB-arbetsgrupp för utarbetandet av en policy för gemensam servicenivå tillsattes 2015 på 
uppdrag av Strategigruppen för pedagogik, service och miljö (PSM). Ett av flera förslag från 
arbetsgruppen var att biblioteken vid Lunds universitet skulle utarbeta en lista över gemensamma 
baskompetenser för nätverket. Arbetsgruppen Baskompetenser i mötet med våra användare tog 
under hösten 2016 fram ett förslag på baskompetenser som samtliga medarbetare som möter våra 
användare bör besitta. Målet är att höja och kvalitetssäkra servicen vid alla biblioteken vid Lunds 
universitet. Baskompetenserna är listade i två olika listor, en för bibliotekarier och en för 
timanställda. Utifrån de behov som förhoppningsvis synliggörs ska kompetensutvecklingsinsatser 
erbjudas. 

Ledningsgruppen för biblioteken vid Lunds universitet beslutade om baskompetenser 2017-09-04. 
(Lunds universitets biblioteks ledningsgrupp 2017a) 

Planer och strategier att förhålla sig till 
Som nämnts ovan bör man utgå från relevanta styrdokument när man planerar för 
kompetensutveckling. Grundläggande för verksamheten, och därmed också för 
kompetensutvecklingen, är organisationens uppdrag. I följande avsnitt redogör vi för ett antal 
dokument och planer som har betydelse för arbetet med LUB:s kompetensplan. Det innefattar 
interna strategi- och handlingsplaner men också externa dokument som t ex den nationella 
biblioteksstrategin (under utarbetande), forskningspropositionen, samt SUHF:s rapport om 
framtidens lärandemiljöer.  



7 
 

Gemensamt för dessa dokument är att de på olika nivåer kan komma att påverka LUB:s 
kompetensbehov i framtiden. 

Interna styrdokument 
Lunds universitets strategi 
Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar 
vår värld och människors villkor. I den strategiska planen för 2017–2026 lyfts sex viktiga 
utvecklingsområden fram. I dessa anges att utbildning och forskning ska vara sammanflätade och 
sträva efter högsta kvalitet. Komplexa samhällsutmaningar ska mötas genom att utnyttja 
ämnesbredden, tvärvetenskapliga samarbeten och förstärkt samverkan med omvärlden. 
Universitetet ska fortsätta utvecklas i sin strävan att vara internationellt ledande. 

Lunds universitet ska attrahera och behålla engagerade och entusiastiska studenter och medarbetare 
samt betona hållbar utveckling. Under kommande år finns stora möjligheter i de unika 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS (European Spallation Source) och denna potential ska 
nyttjas maximalt (Lunds universitet u.å.). 

Lunds universitets biblioteks gemensamma strategiska plan  
LUB:s senaste strategiska plan omfattade åren 2014-16, och har blivit förlängd att gälla även under 
2017 (i dagsläget finns ingen information om ny strategisk plan för LUB). Utgångspunkten för LUB:s 
strategiska plan är Lunds universitets strategiska plan, och planen kompletteras och fördjupas av 
handlingsplaner på gemensam nivå, fakultetsbiblioteksnivå och inom Universitetsbiblioteket på 
avdelningsnivå. I den strategiska planen understryker man att bibliotekens traditionella roll utmanas 
och förändras radikalt. Från tonvikt på införskaffande, registrering och förmedling kommer fokus att 
ligga på tillgängliggörande och bevarande av resurser och material oavsett medieform och 
distributionskanal samt på behovsstyrd facilitering av processer knutna till utbildning och forskning. 
Sammanfattningsvis fokuserar planen på att LUB ska: 

• erbjuda professionell och inspirerande tillgång till information och informationstjänster 
• bidra aktivt till forskarnas forsknings- och publiceringsprocesser 
• bidra aktivt till studenternas lärprocesser och de fysiska och virtuella lärandemiljöerna 
• delta aktivt i strategiska diskussioner på universitetet 
• arbeta proaktivt med medarbetarskap, ledarskap och kompetensförsörjning 

(Lunds universitets bibliotek 2014) 

Bibliotekens styrdokument  
När det gäller verksamhetsstyrning genom styrdokument ser det olika ut för biblioteken inom Lunds 
universitet. I vissa fall finns specifika planer för biblioteksverksamheten, i andra fall inkluderas 
bibliotekets verksamhet i fakultetens övergripande plan som en av flera stödverksamheter (bilaga 2).  

Vissa gemensamma områden lyfts i flera av planerna, som t ex  

• Vikten av en attraktiv, funktionell och tillgänglig fysisk och digital lärandemiljö 
• Stöd till forskning, både genom stöd i själva forskningsprocessens infrastruktur och 

publiceringsverksamhet 
• Fördjupat samarbete, både mellan fakulteterna och mellan olika professioner inom 

fakulteterna. 
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Andra påverkansdokument 
Forskningspropositionen 
I november 2016 lämnade regeringen över en forskningsproposition till riksdagen med titeln Kunskap 
i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (Utbildningsdepartementet 
2016). Propositionen spänner i huvudsak över perioden 2017-2020 och lägger stor vikt vid samverkan 
och innovation. De nationella forskningsprogram man satsar på handlar om klimat, hållbart 
samhällsbyggande, bostadspolitik, migration och integration, antibiotikaresistens, samt välfärds- och 
arbetslivsforskning. Därutöver föreslår regeringen särskilda forskningssatsningar till humaniora och 
samhällsvetenskap, rymdforskning och rymdverksamhet, datadriven forskning, teknik för 
digitalisering, biobanker, klinisk forskning, välfärdens kvalitet, jämlika villkor, forskning och 
innovation, starkare vetenskaplig grund i skolan, ökad forskningsanknytning inom lärarutbildningarna 
samt öppen tillgång till forskningsresultat (vår kursivering.). 

  

Regeringen menar också att näringslivets tillgång till forskningsinfrastrukturer som nationellt 
centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab), och synkrotronljuskällan MAX IV och den 
europeiska spallationskällan European Spallation Source (ESS) ska utvecklas och förstärkas.  

Gällande öppen tillgång till forskningsresultat framgår bl. a. att: 

• Vetenskapsrådet bör ges ett nationellt samordningsansvar för fortsatt arbete rörande öppen 
tillgång till forskningsdata. 

• Kungliga biblioteket bör få ett motsvarande uppdrag för vetenskapliga publikationer 
• VR och KB bör samråda med varandra samt med andra berörda myndigheter 
• Regeringen återkommer om fortsatt arbete med öppen tillgång till konstnärliga verk liksom 

om beslut om nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsresultat. 

Om kvalitetsindikatorer och resurstilldelning skriver regeringen att: 

• En andel av anslagen för forskning även fortsättningsvis tilldelas efter kvalitetsindikatorer 
• Publiceringar och citeringar samt externa medel bör utvecklas och förbättras fortlöpande 
• Regeringen avser att tillsätta en utredning om ett nytt system för styrning och 

resurstilldelning 

Vad gäller utvärdering och uppföljning fastslår man att: 

• Berörda myndigheter får ett uppdrag att utveckla uppföljningen av hur svensk forskning på 
nationell nivå utvecklas i förhållande till regeringens mål 

• Universitet och högskolor bör involveras i utvecklingsarbetet för att säkerställa att de 
uppgifter som behöver inhämtas för uppföljningen blir relevanta och av hög kvalitet 

• Berörda myndigheter får uppdraget att ansvara för både utvecklingsarbetet och en ökad 
samordning och systematik i arbetet 

Man skriver också att Kungliga biblioteket bör få ett utökat uppdrag att, i samverkan med 
Vetenskapsrådet samt universitet och högskolor, förvalta och vidareutveckla publikationsdatabasen 
SwePub. (Utbildningsdepartementet 2016). 
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Nationella biblioteksstrategin  
Kungliga Bibliotekets sekretariat för en nationell biblioteksstrategi presenterade den 13 september 
2017 sin omvärldsrapport Den femte statsmakten - bibliotekens roll för demokrati, utbildning, 
tillgänglighet och digitalisering (Kungliga biblioteket. Nationell biblioteksstrategi 2017). Rapporten 
skildrar de möjligheter och utmaningar biblioteken står inför, med fokus på demokrati, utbildning, 
tillgänglighet och digitalisering; teman som även nämns i rapportens undertitel.  

Rapporten belyser bibliotekens roll för demokrati utifrån olika aspekter. Biblioteken ska förse 
medborgarna med neutrala, oberoende fakta som grund för åsiktsbildning och ett hållbart 
informationssamhälle. Pluralism är av största vikt här också, framför allt i en tid av “alternativ fakta” 
och falska nyheter. Den demografiska aspekten stad - land berörs och utvecklingens betydelse och 
konsekvenser för biblioteken. 

Utbildning tas upp i allt från medborgarnas utbildningsbehov, skolbiblioteken som pedagogisk resurs, 
samt det livslånga lärandet. Biblioteksuppdraget innefattar såväl utbildning som kultur.  Biblioteken 
är en del av kulturarvet och kulturpolitiken, liksom av skolans pedagogik. De är viktiga för 
forskningens infrastruktur, samt för det formella och det informella lärandet. Högskolebiblioteken, 
som digitala kunskapscentrum för utbildning och forskning, kämpar med bl.a. följande utmaningar: 
Hur tillgodoses det växande behovet av förändrade och förnyade campusmiljöer? Hur ska 
pliktbiblioteken gå tillväga gällande gallring? Vad gäller för elektroniska pliktleveranser? 

Digitalisering berörs ur olika aspekter och sträcker sig över mediers utveckling, den digitala 
bokmarknadens betydelse för folkbiblioteken till digitaliseringens betydelse för det öppna 
vetenskapssystemet och upphovsrätten. Framför allt inlåsning vs öppenhet av digitala 
forskningsresultat nämns som både möjlighet och svårighet. Är det möjligt att nå ett 
kunskapssamhälle med livslångt lärande och likvärdighet när många utan högskoleanknytning inte 
har tillgång till digitala vetenskapliga texter och referenser? Rapporten problematiserar den 
“internationella oligopolposition” som stora vetenskapsförlag har, och tar upp behovet av 
internationellt samverkan mellan högskolor och universitet samt ändrade upphovsrätter och licenser 
för att Open Access ska fungera fullt ut.  

En samordnad förhandlingsordning saknas för bibliotekens tillgång till e-böcker, vilket försvårar 
bibliotekens ekonomiska kontroll och planering.  Även den regionala biblioteksverksamhetens 
förutsättningar för digitalisering tas upp.  

Sverige har en ledande position i världen när det gäller tillgänglighet; vi har en egen myndighet 
(MTM, Myndigheten för Tillgängliga Medier) som driver Legimus, där talböcker kan laddas ned. Alla 
personer med en funktionsvariation som försvårar läsning av tryckt text kan få tillgång till Legimus. 
Tillgänglighet innefattar även utformningen av den fysiska biblioteksmiljön, så att alla användare ska 
ha samma möjlighet att ta del av bibliotekens utbud av resurser. Mycket av det som diskuteras under 
digitalisering berör även tillgänglighet. 

Slutligen visar rapporten på några prioriterade områden: nationella minoriteter; tillgänglighet för 
personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer; material på lättläst svenska och på ett ökande 
antal andra språk (Kungliga biblioteket. Nationell biblioteksstrategi 2017). 
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Framtidens lärandemiljöer - Rapport från SUHF:s arbetsgrupp 
SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) tillsatte en arbetsgrupp som under perioden juni 
2014 – december 2015 fick uppdraget att undersöka hur framtidens lärandemiljöer kan se ut. 
Arbetsgruppens slutsatser finns sammanställda i rapporten Framtidens lärandemiljöer: Rapport från 
SUHF:s arbetsgrupp (Sveriges universitets- och högskoleförbund 2016). 

I rapporten utgår man från, kortfattat beskrivet, att undervisnings- och studiemiljöer tillsammans 
bildar en helhet, lärandemiljöer. Det finns både fysiska och virtuella samt formella och informella 
lärandemiljöer. Biblioteket lyfts fram som ett exempel på betydelsefull informell lärandemiljö för 
studenterna. Jenny Samuelsson framhåller i sitt avsnitt av rapporten bibliotekens ändamålsenliga 
lokaler för lärande samt stora kompetens inom flera områden. ”Man arbetar ofta medvetet och 
systematiskt med att verka inspirerande, vara flexibla och tillgängliga för alla, för att locka 
studenterna och andra användargrupper till miljön och inspirera och stödja lärande.” (SUHF 2016, s. 
68). 

Designen på framtidens fysiska- och virtuella lärandemiljö måste vara samstämmig med den form av 
interagerande och lärande man vill uppnå, vilket kräver medvetenhet om kunskap- och lärandesyn. 
Betrakta lärandemiljön som en helhet – formella och informella samt fysiska och virtuella inslag 
integreras och förstärker varandras betydelse. 

Arbetsgruppen sammanfattar sin rapport med att det är viktigt att involvera flera parter i 
utvecklingsarbetet då förnyelse av befintlig lärandemiljö innebär stor kostnad för universitet och 
högskolor. De samarbetspartners som intervjuade lärosäten nämner är t.ex. lärare, studenter, 
ledning, fastighetsförvaltare, IT, pedagogiskt stöd osv., dock nämns inte bibliotek specifikt i det 
sammanhanget. (SUHF 2016, s. 123) 

Fokusgruppsintervju med pedagogiska utvecklare vid LU 
För att få en fördjupad bild av den förväntade utvecklingen inom det högskolepedagogiska området 
bjöd projektet in pedagogiska utvecklare inom LU för en fokusgruppsintervju.  

Den pedagogiska utvecklarens roll är att se helheten i utbildningen, och vi var intresserade av 
utvecklarnas syn på den framtida undervisningen, vilka kompetenser som krävs av framtidens 
högskolepedagoger samt möjligheter och fördelar med att samarbeta över professionsgränserna. 
Gruppen definierade tydliga trender inom högskolepedagogiken: 

• Formalisering - den digitala utvecklingen och den alltmer heterogena studentgruppen 
medför behov av formalisering i undervisningen och kunskap om rättigheter när det gäller 
tillgång till och delning av material (dock är detta juridiska frågor som måste 
hanteras/utredas av specialister). 

• Progression - att kurserna hänger samman på ett logiskt sätt och att det finns en tydlig 
stegring i svårighetsgrad och resultat. Det gäller ämneskunskaper såväl som generella 
färdigheter (kommunikation, retorik, normer i klassrummet, kritisk kompetens). 

• Internationalisering och breddat deltagande - studenterna kommer från olika 
utbildningskulturer och har olika förkunskaper. Även om studenterna uppfyller kraven på 
behörighet kan läraren ställas inför en grupp studenter med olika förutsättningar att klara 
kursmålen. 
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• Det digitala lärandet - det finns ett stort behov hos undervisande personal att lära sig 
använda digitala verktyg och metoder.  Samtidigt efterlyses ett kritiskt tänkande: de digitala 
metoderna ska användas när det leder till att lärandet stöds. Precis som när det gäller 
generella kompetenser är e-lärandet beroende av kärnämnet.   

• Samarbete över professionsgränser - Gruppen var mycket positiv till olika slag av samarbeten 
och betonade progressionens och det pedagogiska ledarskapets betydelse. Det ska inte 
åligga den enskilde läraren att skapa samarbeten med t ex bibliotekarier utan det ska finnas 
med i utbildningsplanen från början. Det framhölls att biblioteken behöver bli bättre på att 
kommunicera till utbildningarna vad de kan bidra med. 

Slutligen diskuterades det faktum att lärarrollen har utvidgats till att även innefatta mer 
undervisningsrelaterad administration, copyright-frågor samt att producera digitala lärresurser.  

Sammanställning av kommande kompetensbehov genom 
strategisk omvärldsanalys 
Om metoden 
För att skapa en bild av vilka kompetenser LUB kan behöva i framtiden genomfördes under 2017 
workshops för att ta fram omvärldsanalyser över sina områden, i syfte att belysa kommande 
kompetensbehov. Metoden som användes var Strategisk omvärldsanalys, som Charlotte Håkansson 
från SLU introducerat oss till. Denna metod är lämplig att använda i olika sammanhang då man har 
behov av bättre beslutsunderlag inom organisationen. Det ständigt ökande informationsflödet och 
snabbt växlande förändringar i en global värld ställer krav på vår omställningsförmåga, och med 
strukturerad omvärldsbevakning/omvärldsanalys kan man på ett systematiskt och analytiskt sätt 
förhålla sig till snabba förändringar och en stor mängd information. 

Projektgruppen höll först en intern workshop där vi tillsammans utbildades i metoden. Därefter hölls 
lokala workshops på varje fakultetsbibliotek. Universitetsbiblioteket genomgick denna process 2015, 
och man beslöt där att återanvända det material som kommit fram och vid behov uppdatera 
slutsatserna.  

Man grupparbetade inom sitt verksamhetsområde med fokus på kommande trender och de 
kompetensutvecklingsbehov dessa kan föra med sig. Varje grupp fick välja ut tre trender, antingen 
hämtade ur The NMC Horizon Report 2017, Library Edition respektive Higher Education Edition (se 
nästa stycke), eller andra trender som man ansåg vara intressanta för verksamhetsområdet, och 
analysera driv- och motkrafter för dessa trender. Därefter valde varje grupp ut en trend som man 
fördjupade sig i och gjorde konsekvensanalys på, i form av en SWOT-analys (SWOT=Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats). 

Horizon Reports  
Horizon Reports är en rapportserie som produceras och ges ut av organisationen The New Media 
Consortium (NMC) vars medlemsorganisationer utgörs av fler än 250 lärosäten, 
kulturarvsinstitutioner, forskningsinstitut och företag. Rapporterna är ämnade att beskriva hur 
trender inom pedagogik och ny teknologi förväntas påverka högre utbildning och 
biblioteksverksamhet. Trender kategoriseras efter deras förväntade påverkan i kort- mellan-, och 
långtidsperspektiv, där horisonten ligger fem år fram i tiden. Under 2017 släpptes i serien bland 
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annat Library Edition (Adams Becker et al. 2017a) och Higher Education Edition (Adams Becker et al. 
2017b), riktade mot bibliotek respektive studier på högskolenivå.  

Library Edition 2017 fokuserar bland annat på den expanderande volymen av web-resurser, 
bibliotekens roll i att organisera och sprida forskning och att hålla sig i takt med rådande 
publicerings- och konsumtionsmönster (Adams Becker et al. 2017a, s.2 ). Andra trender är 
användarcentrerad design, tillgänglighet, digitalt deltagande, innovation och hur datavisualisering 
och big data förändrar hur data hanteras. (Adams Becker et al. 2017a, s.2 ). 

Higher Education Edition 2017 fokuserar bland annat på främjandet av innovation, nytänkande och 
färdighetsriktad utbildning som förbereder studenterna för arbetslivet (Adams Becker et al. 2017b, 
s.2 ). Fokus sätts också på utbildning som främjar djup förståelse för digitala miljöer och intuitiv 
anpassning till nya sammanhang och samarbeten, och att det fortgående och livslånga lärandet bör 
få högre prioritet på undervisningsinstitutionerna (Adams Becker et al. 2017b, s.2). 
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Vad diskuterades på omvärldsanalysworkshoparna? 
Bilden nedan illustrerar de trender som respektive bibliotek fokuserade sina workshopdiskussioner 
kring. Genom en sammanställning av workshopmaterialet framkommer ett antal teman som beskrivs 
i kommande stycke. 
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Biblioteken som lärandemiljö - nya sätt att se biblioteksrummet 
Det fysiska rummets effekter på lärandet har diskuterats i många år nu. Samtida och framtida 
lärandemiljöer inom högre utbildning har varit i fokus för intresse och investeringar och de ses som 
en del av högskolornas möjlighet till profilering och konkurrenskraft. Begreppet lärandemiljö är 
omfattande och svårt att definiera. Det är fysiskt, digitalt, virtuellt, formellt, informellt, integrerat, 
pedagogiskt och det börjar bli allt svårare att särskilja dessa olika aspekter.  

Biblioteken som makerspaces och begreppet patrons as creators (användarna som medskapare) är 
utvecklingstrender som utvidgar biblioteksbegreppet och öppnar upp mot andra sätt att se på och 
använda sig av ett bibliotek, både fysiskt och digitalt. 

Biblioteken betydelse som fysisk och informell lärandemiljö har diskuterats sedan studenterna 
började använda biblioteksrummen under 1990-talen, en utveckling som startade diskussionen om 
bibliotekens roll. Numera är högskolebibliotekens särställning som fysisk lärandemiljö för främst 
studenter oomtvistad.  Frågan är vilken bibliotekens roll blir i framtiden i ljuset av den utveckling som 
många ser.  

“Detta är viktigt eftersom det just nu är så tydligt att de fysiska och virtuella, liksom de 
formella och informella miljöerna korsar varandra och att den begreppsapparat vi rört 
oss med sedan 1990-talet börjar bli obsolet. Även den traditionella 
ansvarsfördelningen mellan de grupper och specialister som arbetar med olika inslag i 
högskolornas lärandemiljöer verkar inte längre helt adekvat. Nya arenor för samverkan 
kring utveckling av framtidens lärandemiljöer behöver skapas”  

(SUHF 2016, s. 9) 

Digitala lärandemiljöer tar allt större plats i högre utbildning, nationellt såväl som internationellt 
(Pålsson 2014, s.15). Den alltjämt expanderande distansundervisningen har tillsammans med de 
senaste årens snabbt växande utbud av fritt tillgängliga digitala läranderesurser och MOOC-kurser 
utgjort en drivande faktor i en utveckling där gränserna mellan de traditionella och de digitala 
lärandemiljöerna allt mer har lösts upp. Dagens högre utbildning präglas av blandade lärandemiljöer 
och gränsöverskridande metoder som utnyttjar det bästa av de fysiska och digitala lärandemiljöerna 
(Johnson, Adams Becker, Estrada, Freeman 2014, s.10; Johnson, Adams Becker, Estrada & Freeman 
2015, ss.16, 22; SUHF 2016, ss.24-27; Creelman, Ossiannilsson & Falk 2014, ss 1, 31-32).  

Lunds universitets handlingsplan för utveckling av e-lärande 2016-2018 gör bland annat gällande att:   

• Lunds universitet ska under perioden prioritera utveckling av e-lärande som en väsentlig 
lednings- och kvalitetsfråga 

• Lunds universitet ska under perioden verka för infrastrukturell utveckling och 
universitetsgemensam samverkan kring e-lärande 

• Lunds universitet ska under perioden öka stödet för högskolepedagogisk utveckling av och 
utbildning för e-lärande  

(Utbildningsnämnden 2015) 

Det faktum att den fysiska lärandemiljön blir alltmer inflätad i den digitala, och tvärtom, i hela 
högskole- och universitetsvärlden påverkar biblioteken. Diskussionen om biblioteken som 
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lärandemiljö var en trend som engagerade många på bibliotekens workshopar och som diskuterades 
ur många olika perspektiv. Biblioteken vid LU ser utvecklingen mot en alltmer digitaliserad 
lärandemiljö som ett mångfacetterat skifte med en tillhörande spretig samling utmaningar och 
möjligheter. I mötet med den digitala utvecklingen finns bibliotekens styrkor, i form av hanteringen 
och tillgängliggörandet av digitala resurser, e-media, digitala miljöer och gränssnitt. LUB- nätverkets 
decentraliserade organisation möjliggör att nya arbetsmetoder kan testas i mindre skala. Biblioteken 
ser sig som organisatoriskt sett väl integrerade i utbildningen och i dess infrastruktur, arbetande nära 
institutionerna med flertalet av biblioteken med mycket aktiva roller i undervisningen. Det finns 
också potential för flexibilitet, innovation och möjligheter att via nya kontaktytor i de digitala 
miljöerna nå studenter som tidigare inte använt sig av bibliotekets tjänster. 

De bibliotek som står inför eller planerar nybyggnationer diskuterade rummet mer i rent fysisk 
bemärkelse utifrån frågeställningarna Hur bygger vi för framtiden? Hur vet vi vad våra användare vill 
ha om 10 år? Det finns naturligtvis också hinder för utvecklingen och problem som biblioteken måste 
ta hänsyn till, t ex att biblioteken varken äger eller kontrollerar sina byggnader. Ett annat hinder är 
att både nybyggnation, ombyggnation och digitala investeringar är kostnadskrävande och 
bibliotekens behov riskerar att nedprioriteras i förhållande till andra verksamheter. På biblioteken 
behöver vi bli bättre på att marknadsföra oss, vår unika kompetens och vår viktiga roll i framtiden. 
Andra yrkesgrupper har ofta inte någon uppfattning om bibliotekariers kompetens och pedagogiska 
roll. Beslutsfattare på universiteten har ofta vaga begrepp om, och i många fall förlegade 
uppfattningar om, vad biblioteken gör och är till för. 

I många diskussioner fanns ett pedagogiskt fokus i relation till våra verktyg, system och tjänster. Den 
digitala lärandemiljö vi erbjuder, kvaliteten i de lösningar och verktyg vi tillhandahåller och hur vi ska 
utveckla och förbättra denna diskuterades. Patrons as creators lyftes i några diskussioner. Viljan hos 
alla lärosäten att skapa attraktiva student- och forskarmiljöer, den digitala utvecklingen, plus en 
pedagogisk ambition att engagera användarna som medskapande i centrum för lärandet, kan komma 
att ställa helt nya krav på biblioteken att vara kreativa miljöer. Detta kommer då självklart påverka 
hela biblioteksverksamheten och den service vi erbjuder. 

UX - att värdesätta användarnas upplevelse 
Begreppet UX (User experience) innebär att man utvärderar hela användarupplevelsen med 
utgångspunkt i användarens behov, mål och upplevelse. Målsättningen inom UX är att förstå 
användarnas beteenden, känslor och motivation, för att sedan kunna använda denna kunskap när 
man utvecklar sin verksamhet. Begreppet har sitt ursprung i usability, där man främst undersökte 
användbarheten på webben och digitala verktyg. Men numera har man antagit ett mera holistiskt 
synsätt där man inkluderar alla platser och kanaler som användaren använder eller besöker.  

UX handlar om att använda olika metoder som stödjer och leder framåt i processerna till att skapa 
positiva och värdefulla användarupplevelser. Metoderna kan variera och är ofta hämtade från 
etnografin, ett tvärvetenskapligt forskningsfält av kvalitativ karaktär som har mycket gemensamt 
med antropologi och sociologi, och som används för att studera företeelser inom olika områden t ex 
handel och konsumtion, vård och omsorg och under de senaste åren, även inom biblioteksområdet 
(Dent Goodman 2011). 

För biblioteken innebär detta t ex att man också undersöker hur användarna rör sig i lokalen, inte 
bara hur de navigerar på webben eller använder katalogen och andra söksystem. Därmed hänger 
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denna trend starkt ihop med trenden kring utvecklingen av bibliotekets lärandemiljö och nya sätt att 
se på biblioteksrummet. 

I några av workshoparna diskuterades denna trend, och man menade att utvecklingen går mot att 
göra mindre undersökningar kring begränsade områden, snarare än att göra stora omfattande 
resurskrävande undersökningar. Fokusgruppsintervjuer nämndes som ett sätt att få insikter, och att 
man generellt strävar efter att bli bättre på att tillvarata upplevelser. Däremot menade man att 
väntan på att genomföra en ny LibQUAL skulle kunna stå i vägen för andra initiativ. Man lyfte också 
svårigheten att få deltagare, och eventuell “undersökningströtthet”, som försvårande faktorer. 
Biblioteket har dock vissa faktorer på sin sida som t ex en flexibel kultur och arbetsklimat, hög 
förändringsbenägenhet, och en nära användarkontakt med sin relativt begränsade målgrupp, och 
dessa faktorer borgar för att man skulle kunna genomföra UX-undersökningar med enkla medel. 
Dock äger vi inte vissa av våra system vilket medför begränsningar av de anpassningar vi kan göra. 
Men genom att genomföra UX-undersökningar kan vi ta tillvara önskemål och möjliggöra 
användarinflytande vilket både gagnar användarna och oss, eftersom vi får nya perspektiv genom 
användarinteraktion och kommunikation. Den snabba teknikutvecklingen ställer höga krav på 
kompetensutveckling, och gör också att studenternas krav förändras snabbt. 

Käll- och sökkritik 
I Den femte statsmakten – bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering 
(Kungliga biblioteket. Nationell biblioteksstrategi 2017), lyfter man fram bibliotekens roll för det 
demokratiska samtalet och åsiktsbildningar byggda på fakta och pluralism. Man hänvisar till 
”alternativa fakta”, auktoritära och högerextrema krafter i Europa och USA samt mediekrisen runt 
om i världen, och menar att medborgarnas möjligheter att bilda sig en uppfattning från olika och 
trovärdiga källor därmed är viktigare än någonsin (ibid, s. 465). 

Samtidigt lever vi i en tid där det personliga informationsflödet på internet anpassas efter tidigare 
sökningar och aktivitet. Eli Pariser introducerade termen ”filterbubbla” redan 2011. Begreppet syftar 
till det som sker när olika algoritmer anpassar träfflistan beroende på uppgifter om användaren, 
såsom vad denna har sökt, klickat på och gillat tidigare eller var personen befinner sig. Syftet med 
denna anpassning är att visa det som användaren förväntas vilja se. En konsekvens av detta blir att 
människor inte tar del av information som motsäger deras verklighetsuppfattning vilket isolerar dem 
intellektuellt i kulturella eller ideologiska bubblor. (Pariser 2012). Idag diskuteras främst filterbubblor 
när det gäller sociala medier men samtliga av de ledande sökmotorerna strävar efter att ge träffar 
utifrån vad deras algoritmer bedömer vara relevant för just den person som söker och dennes 
preferenser. Personalisering vid sökning rör sig om data som användaren delar medvetet men också 
om data som användaren genererar utan att nödvändigtvis vara medveten om det. (Sundin & Haider 
2016) 

Numera är det dessutom oerhört enkelt för gemene man att publicera sig på nätet. Detta i 
kombination med att nya tekniker både vidgar och begränsar vem som har tillgång till digital 
information gör att det källkritiska tänkandet är viktigare än någonsin. Här har biblioteken och 
bibliotekarierna en viktig pedagogisk roll. 

Utbildade bibliotekarier är avgörande för hur väl skolbiblioteken arbetar med källkritik bland 
grundskoleelever. Det konstaterade Cecilia Gärdén i rapporten Skolbibliotekets roll för elevers 
lärande - En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010–2015 som lades fram av Utredningen för en 
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nationell biblioteksstrategi i april 2017 (Gärdén 2017). Men hur står det egentligen till med 
undervisningen i källkritik på högskolenivå? I en av workshop-grupperna pratades det om de ökande 
behoven av källkritisk kompetens i en tid av filterbubblor och alternativa fakta, och om vikten av 
källkritik i det nya sanningsparadigmet. Man menade att det redan finns en infrastruktur med 
utvecklingspotential för denna typ av undervisning. Men man såg det dock som lite oklart vad som 
egentligen ligger i begreppet källkritik, vet ens bibliotekarierna detta själva? Ett hot som framkom i 
SWOT-analysen är att biblioteken och bibliotekarierna förlorar sin relevans - varför ska studenterna 
vända sig till oss om vi inte är experter? Man ser dock potential i att förstärka bibliotekets roll 
gentemot berörda parter och att inrätta fortgående kompetensutveckling i form av föreläsningar och 
diskussioner på ämnet. 

 Man tar också fasta på hur ny teknik och tillgång till information bör påverka bibliotekens 
undervisning. Biblioteken behöver lära ut strategier för att sålla information men också skapa 
medvetenhet om filterbubblor/algoritmer. Gruppen listar ett antal viktiga punkter att ta fasta på vid 
planering av studentundervisning: 

• Vad måste vi kunna för att rusta studenterna? 
• Vi kanske förutsätter saker studenterna inte vet? 
• Vi borde veta mer om vad studenterna kan. 
• Vi får inte bli fast i bibliotekstänk. 

Samverkan och samarbeten inom och över professionsgränser 
För LUB är begreppet samverkan ett mångfasetterat begrepp: samverkan och samarbete inom och 
över professionsgränserna, lokalt i nätverket och LU, eller nationellt och internationellt med andra 
universitet och högskolor. Den strategiska planen för LUB 2014 – 2016 lyfter fram samarbete med 
forskarna när det gäller t.ex. utvecklandet av forskningsnära tjänster, universitetets och fakulteternas 
pedagogiska enheter för att skapa en gemensam förståelse för informationskompetensens betydelse 
i lärandeprocessen, samt andra aktörer inom Lunds universitet i skapandet av nya fysiska och 
virtuella lärandemiljöer (LUB 2014). 

I 2016 års forskningsproposition lyfter man fram ökad samverkan och samordning, både nationellt 
och regionalt för Sveriges högskolor och universitet. Det man vill uppnå är gränsöverskridande, 
långsiktig, och fördjupad samverkan (Utbildningsdepartementet 2016). 

NMC Horizon Report: 2017 Library Edition belyser bl. a. den tekniska utvecklingen och dess betydelse 
för det ökade samarbetet mellan universitets och högskolebibliotek runt om i världen. I rapporten 
nämns flera internationella exempel på samverkan mellan bibliotek, myndigheter och organisationer. 
Samarbeten som har lett fram till nya tekniska lösningar i form av t.ex. plattformar och mjukvara för 
forskningsdatahantering. Projekt som hade varit för omfattande och kostsamma för ett ensamt 
bibliotek (Adams Becker et al. 2017a, ss 10 – 11). 

Just den ekonomiska vinsten är en faktor som betonas både i tidigare nämnda NMC- rapport, liksom i 
SUHF-rapporten och i LUB:s strategiska plan. I SUHF-rapporten kommer man fram till att det krävs 
samarbete över professionsgränserna vid utvecklandet av fysiska och virtuella samt formella och 
informella lärandemiljöer då det är en stor investering av skattemedel (SUHF 2016, s. 15). LUB 
betonar kostnadseffektivitet i arbetet med informationstjänster. 
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I gruppdiskussionerna lyfts den ekonomiska faktorn som både driv- och motkraft. Ekonomisk vinning 
kan inspirera till givande samverkan både inom och över professionsgränser men det kan även vara 
en grogrund för konflikter. NMC berör vikten av att upprätta en policy när bibliotekssamarbeten 
innebär delande av resurser och finansiering. 

Andra drivkrafter som lyfts är: 

• Bildandet av konsortier för att gemensamt förhandla fram avtal med förlag. Flera svenska 
universitet och högskolor kämpar med krympande budgetar vilket innebär att samarbeten 
som leder till lägre inköpskostnader är avgörande för verksamheterna. Även värnandet om 
offentliga medel togs upp i en grupp. 

• LUB:s decentraliserade organisation med en etablerad finansieringsmodell är en fördel 
jämfört med ett centralt universitetsbibliotek. Organisationsupplägget innebär en närhet till 
forskare och studenter som tillsammans med rätt ämneskompetens gör det lättare att se och 
tillmötesgå användarnas behov. 

• Den tekniska utvecklingen och globaliseringen innebär en möjlighet att tillgängliggöra 
forskning så att den kommer allmänheten till nytta. 

Motkrafter som nämndes i grupperna var: 

• Risk för revirtänkande när man kämpar med krympande budgetar. Ekonomiska frågor kan 
leda till ökad konkurrens mellan universitet och högskolor samt mellan fakulteter och 
institutioner. 

• Olika perspektiv och prioritering på vad som anses vara viktigt. Till exempel kommer inte 
alltid biblioteksanvändarens behov i främsta rummet hos alla verksamheter. 

• Stora ekonomiska intressen från privata företag och förlagens prisökningar. 

LUB tar initiativ till, och deltar i, många olika samarbeten, både lokalt, nationellt och internationellt. 
Bredden i arbetet syns både i LUB:s Verksamhetsberättelse 2016 (LUB 2017) och i den strategiska 
planen 2014 – 2016.  

I LUB:s strategiska plan står det att biblioteket ska “delta aktivt i strategiska diskussioner på 
universitetet” vilket i förlängningen kan innebära att regeringens proposition även kommer att 
påverka biblioteksorganisationen. Propositionen lyfter bland annat fram behovet av kvalitativ 
forskning samt verktyg för att utvärdera den med hjälp av t.ex. rapporter över publiceringar, 
citeringar och finansiering (Utbildningsdepartementet 2016).   

Internationalisering 
Globaliseringen påverkar universitets- och högskolevärlden, och internationalisering är en trend som 
varit aktuell under flera år. Trenden angränsar till viss del till samverkan, en annan trend som 
behandlas i denna rapport, då det till stor del handlar om samarbete. 

I den strategiska planen för Lunds universitet 2017-2026 betonas att universitetet har en ledande 
internationell position och man framhäver internationalisering och nära samverkan med omvärlden 
som några av dess styrkor. I planen tar man upp sex prioriterade områden och ett av dessa områden 
är ”Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter”. Det innebär att det ska finnas ”ett 
internationellt perspektiv och globalt engagemang” liksom ”goda möjligheter till internationell 
rörlighet” (Lunds universitet 2017, s. 5). 
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Den strategiska planen för LUB 2014-2016 menar att biblioteken ska ta del av gränsöverskridande 
samarbeten och utnyttja de globala nätverk som finns (LUB 2014, s. 9). Biblioteken ska även bedriva 
internationell trendspaning och omvärldsbevakning för att kunna möta förändringar inom 
biblioteksverksamheten (LUB 2014, s. 10). 

En av de långsiktiga trenderna i Horizon Report: 2017 Library Edition är Cross-Institution 
Collaboration. Den tar upp att forskningsbibliotek redan har samarbetat en tid över gränserna, men 
att det kommer att bli allt vanligare framöver. Man menar att globaliseringen underlättar 
internationella samarbeten kring exempelvis teknologi och forskning (Adams Becker et al. 2017a, s. 
10). 

På workshoparna diskuterades den tekniska utvecklingen och att ”det öppna samhället” leder till 
internationalisering, vilket ger ökade möjligheter till samarbete och ökad tillgång till information. 
Men man befarar samtidigt att det kan leda till större brister i kvalitet och anser att ett ökat 
internationellt samarbete ställer högre krav på kvalitet när det gäller informationsdelning. 

Några av styrkorna med internationalisering, ansåg man, är att det kan ge ökat samarbete och ökad 
tillgång till information och ge positiva synergieffekter. För bibliotek och bibliotekarier kan det leda 
till effektivisering och kompetensutveckling. Men internationalisering riskerar även att innebära 
förlust av lokal identitet, minskat behov av arbetskraft och även homogenisering. Bibliotekarier får 
kanske mindre möjligheter att påverka och kanske minskar deras kreativitet. Det finns också en risk 
för ”information overload”. 

Öppen tillgång till forskningsdata och vetenskaplig kommunikation 
Utvecklingen inom området för hantering av forskningens “rådata” och spridning av 
forskningsresultat tas upp som en viktig trend i bibliotekens omvärldsbevakning. I Lunds universitets 
strategi för 2017-2026 heter det:  

”Forskningen ska bedrivas i dynamiska och välorganiserade miljöer och vara etiskt 
förankrad. Den ska bygga på kritiskt tänkande och eftertanke samt tillåta risktagande. 
Forskningsresultaten ska vara öppet tillgängliga.  

För att nå kvalitetsmålen inom utbildning och forskning krävs ändamålsenlig 
infrastruktur och stödverksamhet.”  

(Lunds universitet u.å.) 

Forskningsfinansiärer ställer krav på öppen tillgång till data och resultat. Open Access-trenden är en 
demokratisk tanke om civilsamhällets rätt till resultaten av den forskning det finansierat. 
Statsmaktens ökade krav på forskningens samhällsnytta och transparens driver på utvecklingen men 
upphovsrättsliga frågor som innefattar handhavandet av publiceringskostnader och patenterbar 
kunskap försvårar.  

Forskningspropositionen innehåller satsningar som påverkar forskningsbibliotekens verksamhet. En 
sådan satsning är Svensk nationell datatjänst (SND) som arbetar med tillgänglighet, bevarande och 
återanvändning av forskningsdata och som LU deltar i. Open Access ingår i den nationella 
biblioteksstrategin där KB tillsammans med biblioteken arbetar med praktiskt utvecklingsarbete. 
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“Syftet med linjen är att stödja en samverkan mellan statens olika aktörer 
(forskningsfinansiärer, lärosäten och bibliotek) som underlättar för 
forskningsinstitutionerna att hantera denna utveckling.”  

(Kungliga biblioteket 2017).  

Kraven på lagring och tillgängliggörande av forskningsdata ses av biblioteken som en möjlighet att 
bygga upp ett närmare samarbete med forskarna och få fördjupad insyn i forskningsprocessen. 
Arbetet kan innebära nya ansvarsområden med nya arbetsuppgifter och ökat inflytande. Redan nu 
arbetar biblioteken med forskarstöd genom att informera om publiceringsformer, Open Access, 
referenshanteringsprogram, kommunikationsverktyg etc. Hanteringen av forskningsdata ställer krav 
på ny kompetens hos bibliotekarierna.  Forskningsdata förekommer i många olika former och 
metadata blir varierad och komplex. Exempel på data är mätdata, statistisk, intervjuer, bilder och 
konstnärliga verk.  Materialet ska beskrivas och göras sökbart på ett sådant sätt att det blir 
tillgängligt för olika användare. Det finns etiska och juridiska aspekter att ta hänsyn till vid 
tillgängliggörande av data. Personuppgifter och annan känslig information ska skyddas (Francke 
2017). Det påpekas också att det kan behövas mycket goda ämneskunskaper för att hantera 
forskningsdata.  

Infrastruktur kan utgöra en motkraft.  Administration och tillgängliggörande av forskningsdata är en 
tungrodd process som kommer kräva stora investeringar från samhället. Även befintliga 
meriteringssystem kan lägga hinder i vägen för OA-utvecklingen. I sina diskussioner lyfte biblioteken 
LUBs styrkor gällande öppen tillgång: den befintliga infrastrukturen för publikationer, nätverkets 
samlade kompetenser inom publicering och ämnesspecifika kunskaper om publiceringsmönster och 
forskningsdata. Det betonades dock i workshoparna att nätverket som helhet idag saknar den 
upphovsrättsliga kompetensen som kommer behövas för att möta en ökad och öppen hantering av 
publikationer och forskningsdata vad gäller licenser och patent. 

Ytterligare en aspekt är arbetsfördelningen inom LUB och LU. Det forskarnära stödet kan med fördel 
utföras på fakultetsbiblioteken medan UB och andra enheter kan stå för det gemensamma stödet när 
det gäller system och juridik. Olika typer av specialisering behövs då för olika forskarstöd. Här öppnar 
sig också möjligheter till samverkan över professions- och verksamhetsgränserna. Arkivarier, 
tekniker, jurister och bibliotekarier kan samarbeta med varandra och med forskare.  

Större fokus på utvärdering av forskning 
Utvärdering av forskning är inget nytt och genomfördes länge med utgångspunkt i enbart kvalitativa 
metoder, i form av expertbedömningar. Sådan bedömning är ovärderlig men resurskrävande. Som 
komplement till dessa har sedan en längre tid tillbaka kvantitativa metoder tagits fram, i form av 
bibliometriska analyser utifrån citeringar till forskning (t ex impact factors för tidskrifter och h-index 
för individuella forskare), som ett annat sätt att mäta genomslag av forskning. I 
forskningspropositionen (Utbildningsdepartementet 2016) fokuserar regeringen på samverkan 
mellan lärosäten och med det omgivande samhället och behovet av att ta fram kvalitetsindikatorer 
och utveckla de verktyg som används för att mäta forskningens utveckling, genomslag och 
konkurrenskraft. 

“Därför avser regeringen att utforma ekonomiska incitament även för samverkan. De 
två kvalitetsindikatorer – publiceringar och citeringar samt externa medel – som har 
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använts sedan tidigare bör fortlöpande utvecklas och förbättras så att de bättre 
speglar forskningens mångfald och olika ämnesområdens egenart.” 
(Utbildningsdepartementet 2016) 

I forskningspropositionen nämns särskilt vidareutveckling och förvaltning av publikationsdatabasen 
SwePub, den nationella databasen för information om vetenskaplig produktion vid svenska lärosäten. 
SwePub har funnits sedan 2009 och samlar in och tillgängliggöra metadata från lokala 
publikationsdatabaser vid svenska lärosäten. Huvudsyftet är att med utgångspunkt i innehållet kunna 
genomföra analyser av olika slag och använda bibliometri och andra indikatorer för att mäta 
vetenskaplig produktion på nationell nivå. Detta är viktigt för att öka förståelsen för hur den svenska 
forskningen står sig i konkurrens med övriga länder. Analyser kan t.ex. svara på inom vilka områden 
svenska forskare är aktiva och framgångsrika eller visa på mönster i samarbeten och samverkan 
mellan forskare och det omgivande samhället.  

I forskningspropositionen menar regeringen att SwePub ska utgöra ett viktigt komplement till de 
mera traditionella bibliometriska analyser som ofta baseras på Web of Science och Scopus. Dessa 
saknar dock heltäckande information om den vetenskapliga produktionen inom framförallt 
humaniora och delar av samhällsvetenskapen. Målet är att skapa förutsättningar för att SwePub ska 
fungera som en fullgod och heltäckande datakälla för bibliometriska analyser och studier av 
publiceringsmönster på nationell nivå. Men fortfarande är dock datakvaliteten inte tillräckligt hög för 
att möjliggöra bibliometriska analyser på nationell nivå. Här har varje lärosäte ett mycket viktigt 
uppdrag att utveckla sina lokala publikationsdatabaser (LUCRIS vid Lunds universitet) så att fullgod 
data kan levereras till den nationella samlingsdatabasen SwePub - ingen kedja är starkare än sin 
svagaste länk. 

Denna trend diskuterades i workshoparna, och en stark drivkraft bakom trenden menar man är att 
forskningsfinansiärer och andra anslagsgivare i allt högre grad efterfrågar hur projektpengar används 
och vilka nya forskningsrön satsningarna leder till. Det är också ett sätt för anslagsgivare att styra 
fördelningen och satsningarna på forskning. Fokuseringen på samverkan och forskningens 
samhällsnytta drivs av politiska och ekonomiska krafter som vill se att forskningen lönar sig, utgör 
grogrund för företagande, och att universitetens utbildningar är samhällsrelevanta. Detta leder i sin 
tur till ett ökat behov av mätmetoder för att utvärdera forskningen både kvantitativt och kvalitativt. 
Universitetens forsknings-informationssystem Current Research Information Systems (CRIS, och i LUs 
fall LUCRIS) är och förblir fortsatt viktiga stöd för denna utveckling.  

Men det krävs stora resurser för att möta behovet av en forskningsutvärdering av hög kvalitet och 
därför behöver redovisningskraven från anslagsgivare mötas med politiska beslut och ekonomiska 
satsningar för att utvärderingssystemen ska komma till sin rätt. Det finns därmed en oro att sådana 
satsningar sker på bekostnad av kärnverksamhet och grundforskning. Det finns också ett motstånd 
mot “mätsamhället” och en fara i att den snabba resultatfixerade forskningen ställs mot värnandet 
om den akademiska friheten och en medvetenhet om de risker en alltför politiskt styrd forskning för 
med sig. Otydliga signaler från regering, rektor, prefekt hämmar också utvecklingen av trenden. 

Diskussion. Slutsatser och rekommendationer 
Kompetensplanering och kompetensförsörjning är en strategisk fråga, och viktig att diskutera på 
ledningsnivå. Som inledningsvis nämnts arbetar LUB sedan flera år tillbaka med strategisk 
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kompetensutveckling. I rapporten Attraktion, tillit och samverkan - LUB:s framtida kompetensbehov 
betonades relationen mellan LUB:s kompetensutveckling och LU:s:  

“LUBs kompetensutveckling ska vara en del av LU:s kompetensutveckling. LUB:s 
kompetensutvecklande verksamhet ska även synliggöras på LU:s gemensamma 
plattform för kompetensutveckling som kommer att finnas under anställdsidan. När så 
är möjligt ska LUB använda sig av LU:s ordinarie kurser och kompetensverksamhet. 
Detta gäller i synnerhet ledarskap och medarbetarskap, administrativa kurser samt 
högskolepedagogik.”  

(Alwerud et al. 2012) 

 I backspegeln kan vi konstatera att denna bild stämmer väl med verkligheten, och att LUB:s utbud av 
utbildningar återfinns på LU:s centrala plattform Kompetensportalen tillsammans med LU:s övriga 
interna personalutbildningar. En annan viktig fråga, samsynen inom LUB när det gäller 
kompetensutvecklingen inom nätverket, kan anses ha fått genomslag i och med det faktum att de 
årliga handlingsplanerna för kompetensutveckling matchas tematiskt mot LUB:s strategiska mål. 

LUB:s arbete med kompetensutveckling sett i skenet av IFLA:s riktlinjer, utifrån rollerna 
arbetsgivare/arbetstagare, ligger till viss del i linje med det riktlinjerna föreslår: inom LUB finns en 
ansvarig koordinator för kompetensutveckling och genom den permanenta arbetsgruppen för 
kompetensutveckling, som verkar på ledningsgruppens uppdrag, skapas förutsättningar för “en miljö 
som uppmuntrar och stödjer ett fortgående lärande”. (Biblioteksföreningen 2016, s. 26).  

Arbetsgruppen för kompetensutveckling arbetar enligt uppdraget att stärka kompetensen hos alla 
medarbetare i syfte att säkerställa fortsatt hög kvalitet i verksamheten för att möta befintliga och 
kommande behov. Detta görs genom att ta fram handlingsplaner för 
kompetensutvecklingsaktiviteter för LUB:s medarbetare inför varje verksamhetsår.  
Handlingsplanerna utformas så att kopplingen till LUB:s gemensamma mål är tydliga, och gruppen 
inhämtar förslag på aktiviteter från strategi- och arbetsgrupper, medarbetarnätverk och enskilda 
medarbetare. 

Även deltagarstatistiken hämtad från LUB:s kompetensutveckling indikerar att LUB:s medarbetare i 
stor utsträckning själva tar ansvar för sin egen kompetensutveckling. När det gäller frågan om att 
upprätta individuell lärandeplan och att göra självutvärdering och identifiera samt fylla 
kompetensluckor ser det förmodligen olika ut på de olika biblioteken. Men eftersom Lunds 
universitet nu övergår till lönesättande samtal finns det god anledning att internt på biblioteken 
utveckla strukturer där individuella lärandeplaner kan kopplas till individens utveckling och 
prestation. 

Vissa delar av LUB:s verksamhet är av kontinuerlig karaktär och vilar på klassisk “bibliotekarisk” 
kärnkompetens: uppbyggnad och tillgängliggörande av fysiska och digitala samlingar, undervisning i 
informationssökning och informationsvalidering, referensarbete i fysiska diskar och genom digitala 
kanaler, detsamma gäller för UB:s uppdrag att hantera och tillgängliggöra pliktexemplaren som 
regleras i lag och det finns inga tecken på att denna hantering ska minska i omfång (produktionen av 
tryckt material visar inga tecken att minska). Det krävs en hög funktionell kompetens för att utföra 
dessa arbetsuppgifter, vilket behöver tillgodoses genom kontinuerlig kompetensutveckling av mer 
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löpande karaktär. Detta innefattar regelrätta utbildningstillfällen men också informell intern 
kompetensöverföring mellan kollegor.  

Under 2018 kommer redan planerade initiativ starkt att prägla LUB:s kompetensutveckling, Vissa 
initiativ kommer att beröra större grupper av LUB-medarbetare: 

• Övergången till LUBcat: bytet av bibliotekssystem, som är planerat till att genomföras under 
2018, kommer att påverka stora delar av LUB:s verksamhet, och inledande 
kompetensutvecklingsinsatser har redan genomförts under 2017. Detta kommer att följas 
upp med utbildningar inriktade på olika aspekter av systemet (cirkulation, 
låntagarregistrering, förvärv, katalogisering, sökning, användargränssnitt etc). Tillfällena 
utformas av arbetsgruppen för kompetensutveckling tillsammans med LUBcats 
utvecklingsteam och kommer sannolikt att innefatta både större och mindre föreläsningar 
samt workshops. 

• Baskompetenser inom LUB: I och med att LUB:s ledningsgrupp antog förslaget om 
“Baskompetenser i mötet med våra användare” kommer arbetsgruppen för 
kompetensutveckling att utarbeta utbildningstillfällen för att säkerställa att den 
gemensamma servicenivån upprätthålls. För att ringa in behovet kommer arbetsgruppen att 
skicka ut en självskattningsenkät (utformad efter listan på baskompetenser) som kan 
besvaras anonymt, och baserat på resultatet anordnar gruppen lämpliga aktiviteter 
fördelade över året. 

• Systematisk verksamhetsutveckling - den generiska modellen för systematisk 
verksamhetsutveckling som antogs 2017 innehåller en “verktygslåda” med metoder, som 
under 2017 har börjat att introduceras, bl. a. genom en serie av UX-workshops vilken 
fortsätter under 2018. 

Andra initiativ berör mindre grupper med mer specialiserad expertkunskap: 

• LibrisXL/Nya Libris: införandet av Nya Libris kommer att påverka katalogiseringsarbetet inom 
LUB. Systemet, som lanseras någon gång under våren 2018, kommer inte att vara ett färdigt 
system. Det kommer att finnas ett stort behov av utbildning i det nya systemet, men det 
kommer att vara svårt att bedriva undervisning i det nya systemet pga. bristande 
undervisningsmaterial. Framöver kommer det att behövas kontinuerlig undervisning pga. att 
systemet uppgraderas löpande. Kompetensen för lärandet finns i någon mån inom UB:s 
verksamhetsområde Metadata & katalogisering. Utbildningen i Nya Libris blir till karaktären 
utforskande: vi lär oss tillsammans.  

• Forskarstöd inom LU: detta är ett område under ständig utveckling och olika initiativ pågår, 
där biblioteken på olika sätt är involverade. Under 2018 förväntas behovet av 
kompetensutveckling för forskare och stödverksamheterna kring öppna data öka, framförallt 
i relation till kommande strategier och praxis kring öppen tillgänglighet och öppna data. Även 
upphovsrättsliga frågor i relation till publiceringsprocessen är ett område där LUB kan 
behöva mer kompetens för att kunna möta forskarnas behov.  

Till dessa initiativ kommer redan planerade aktiviteter inom ramen för 
kompetensutvecklingssamarbetet mellan biblioteken inom Lärosäten syd, där man t ex. planerar en 
fortsättning på temat Presentationsteknik som påbörjades under 2017. 
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Särskilda fokusområden 
Ur sammanställningen av workshopresultaten, tillsammans med övrigt material som vi tidigare 
nämnt, utkristalliseras ett antal fokusområden som vi bör ägna särskild uppmärksamhet när vi 
planerar för kompetensutveckling. Vi behöver ha en beredskap inför hur vi påverkas av trender och 
utvecklingsområden inom vår sektor, och planera för hur vi möter kommande kompetensbehov.  

Digitala och fysiska lärandemiljöer 
Redan i LUBs strategiska plan från 2014 betonades att biblioteken ska “bidra aktivt till studenternas 
lärprocesser och de fysiska och virtuella lärandemiljöerna”. Vikten av en attraktiv tillgänglig 
lärandemiljö, både fysisk och digital, lyfts också i flera av bibliotekens styrdokument. . Tillgänglighet i 
relation till lärandemiljöerna är också något som lyfts i omvärldsrapporten från sekretariatet för 
nationell biblioteksstrategi, där man betonar att tillgänglighet även innefattar utformningen av den 
fysiska biblioteksmiljön. Alla användare ska ha samma möjlighet att ta del av bibliotekens utbud av 
resurser. Fokuseringen på digitala och fysiska lärandemiljöer synliggörs också i workshopresultaten, 
och sammantaget framkommer en bild av att detta är ett område som är under stark utveckling, och 
där vi behöver bygga vår kompetens inom olika områden och på olika sätt.  

De digitala lärandemiljöerna sträcker sig långt in i flertalet verksamhetsområden, och det är i sig en 
utmaning att bilda sig, och upprätthålla, en fokuserad helhetsbild. När man ställer 
rekommendationer sida vid sida med materialet från den strategiska omvärldsanalysen så är det 
tydligt att samarbeten blir viktiga när gränserna mellan de informella och formella lärandemiljöerna 
blir alltmer porösa. Det finns därför anledning att från bibliotekens sida utveckla kompetens och 
kunskap kring de avdelningar och funktioner som biblioteken delar de digitala lärandemiljöerna med, 
och att stärkas och utvecklas genom samarbeten. Detta återspeglas också av SUHF som i sin rapport 
om framtidens lärandemiljöer understryker vikten av ett helhetligt perspektiv på lärandemiljöerna, 
och förordar kompetensutbyten mellan biblioteken, lärarna, pedagogiska utvecklare, IT- och 
fastighetsavdelningar. Men det kan finnas en utmaning i det faktum att bibliotekens kunskaper och 
kompetenser är okända för omgivningen. En bibliotekarie som intervjuats i rapporten uttryckte 
bibliotekets roll på följande sätt: ”Vi har massor att bidra med, men det är tyvärr ofta en 
överraskning eller okänt för resten av universitetet” (SUHF 2016, ss. 74 -75).  

Workshopresultaten visar också att biblioteken förväntar sig att den höga förändringstakten i de 
digitala lärandemiljöerna kommer att ställa ökade krav på att upprätthålla kompetens och på en 
snabbväxlad anpassningsförmåga. Utmaningar som återkommande lyfts i materialet gäller 
hanteringen av upphovsrätt i förhållande till att möta upp mot behov och förväntningar på 
tillgänglighet av digitalt kursmaterial och kursspecifika e-resurser. Upphovsrätt är också ett område 
som Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi, i sin omvärldsanalys, tar upp som ett viktigt område 
för fortbildning de kommande åren (Kungliga biblioteket. Nationell biblioteksstrategi (2017) s.412). I 
ljuset av det rådande informationsklimatet och den ökade mängden av fritt tillgängligt material ses 
på biblioteken också undervisning inom informationskompetens och källkritik som allt viktigare 
områden att utveckla. Konkurrensen med kommersiella och informella informationsresurser, en 
minskad kontakt med studenterna och risken att biblioteken hamnar på sidolinjen i utvecklingen av 
lärandemiljöerna tas också upp som potentiella hot. 

2016 skrevs för LUBs räkning rapporten Biblioteken i den digitala lärandemiljön (Carlson et al. 2016), 
där ett av uppdragen var att ta fram förslag på hur biblioteken vid Lunds universitet kan 
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vidareutveckla det pedagogiska arbetet i digitala lärandemiljöer.(Carlson et al. 2016, s.2). 
Rapportgruppen lade fram följande rekommendationer: 

• Stärka samarbetet med AHU 
• Hitta sätt att samla digitala lärobjekt och dela med sig av dessa 
• Ta ett tydligt, gemensamt kliv framåt inom LUB i kompetensutveckling inom e-lärande, 

digitala lärresurser och upphovsrätt 
• Tänka på tillgänglighetsaspekter vid utformandet av digitala lärobjekt 
• Upprätta en handlingsplan  

(Carlson et al. 2016) 

En särskild aspekt i detta sammanhang är kunskapen om copyright/immaterialrätt, något som 
kommer att beröra vår verksamhet i allt större utsträckning. Vi rör oss i ett alltmer digitalt landskap 
där vi ska navigera själva och vägleda våra användare att “göra rätt”, vilket ställer höga krav på 
kompetens. Synen på upphovsrätt kompliceras i takt med den digitala utvecklingen med fler och fler 
plattformar att synas på. Hur står det till med kunskapen kring vad som får delas digitalt, och på 
vilket sätt? För bibliotekens del är detta viktigt inte minst i relation till våra licensierade resurser: vi 
har en skyldighet enligt våra avtal och licenser att förmedla vad som står i dessa. 

När det gäller forskningspublicering finns komplicerande faktorer kring forskarnas upphovsrätt: den 
enskilde forskaren kan uppleva sig inte ha något val kring var man publicerar sig, pga. 
meriteringssystem etc. och ställs ibland inför krav att skriva bort sin upphovsrätt. I sådana fall har 
man ändå kvar sin ideella rätt (detta ser dock olika ut i olika länder).  Den immateriella rättigheten 
rör sig på så sätt bort från idéplanet, mot att bli en handelsvara. Även de pedagogiska utvecklarna 
berörde detta tema i fokusgruppsintervjun, men de betonade att kunskap om rättigheter när det 
gäller tillgång till och delning av material är detta juridiska frågor som måste hanteras/utredas av 
specialister. 

Fördjupad kunskap och ökad medvetenhet om utmaningarna inom käll- och 
sökkritik 
I högskolelagens (SFS 1992:1434) åttonde paragraf finns det angivet att ”inom det område som 
utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och 
värdera kunskap på vetenskaplig nivå”. Alltså borde själva värderingen och den kritiska 
källgranskningen vara lika viktig som informationssökningsaspekten. Haider och Sundin använder 
dessutom termen sökkritik som ett komplement till källkritik, det vill säga att det kritiska 
förhållningssättet måste tillämpas redan i informationssökningsmomentet.  (Sundin & Haider 2016) 
Förståelse om hur algoritmer påverkar informationsflödet och sökresultatet bör alltså också 
inkluderas i studentundervisningen.  

Tyngdpunkten i bibliotekens undervisning läggs vanligen på färdigheter i informationssökning snarare 
än på informationsanvändning. LUB bör se över och inventera hur vi planerar studentundervisningen. 
Vi behöver fastställa att våra undervisande bibliotekarier är lika bra på käll- och sökkritik som de är 
vad gäller praktisk informationssökning, samt utarbeta strategier för hur studenterna på bästa sätt 
kan medvetandegöras om ett kritiskt förhållningssätt. Det kan behövas ett närmre samarbete med 
lärare och kursansvariga här.  
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Även den strategiska gruppen PSM (Pedagogik, service och miljö) betonar i sin framtidsspaning vikten 
av kompetens inom källkritiskt förhållningssätt och vad det kan betyda i olika sammanhang. De lyfter 
vidare följande punkter som de anser kommer att påverka deras område inom en treårsperiod: 

• Breddat deltagande och breddad rekrytering - nå presumtiva studenter från studieovana 
miljöer. 

• Juridik - upphovsrätt, licenser kopplat till digitala lärobjekt och annat material. 
• E-lärande - omfattar både pedagogiska aspekter och kunskaper om skapandet av digitalt 

lärandestöd. 
• Biblioteket som facilitator - maker space, digitala lab - kunna erbjuda flexibla lokaler och 

utrustning, i viss mån kompetens. 
• E-tillgängliggörande av personalutbildningar - digitalisering, filmer, slides, webinar så att LUB-

utbildningarna blir tillgängliga 

Bibliotekariens nya och utökade roll som forskarstöd (kunskap om forskningens 
förändrade villkor, utvärdering av forskning och vetenskaplig kommunikation i 
förändring) 
I omvärldsrapporten från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi betonas digitaliseringens 
betydelse för det öppna vetenskapssystemet och upphovsrätten, och hur man kan skapa ett 
kunskapssamhälle där den offentligt finansierade forskningens resultat är tillgängligt för alla 
medborgare.  

Redan i LUB:s strategiska plan från 2014 betonades att biblioteken ska bidra aktivt till forskarnas 
forsknings- och publiceringsprocesser. Den strategiska gruppen för Forskning och 
forskningsprocesser menar i sin framtidsspaning att bibliotekens forskningsstöd bör bedrivas nära 
forskningen, och att framtidens forskarstöd från biblioteken i många fall kommer behöva bli mer 
integrerat. Ett exempel är genom ”embedded librarianship” där bibliotekets kompetenser lyfts fram 
och används integrerat i hela forskningsprocessen, inte bara i de faser vi traditionellt varit stark inom 
(exempelvis vid informationsinhämtning och spridning av forskningsresultat). 

Även bibliotekens framtida roll och funktion inom universitetens hantering och utveckling av 
forskningsdata och open science är en strategiskt viktig fråga. Inför förändringarna när det gäller 
kraven på öppen data och framtida nationella krav på utvärdering av forskning lyftes på 
workshoparna ett behov av att upprätthålla bibliometrisk kompetens, både inom 
specialistfunktionerna men även brett inom LUB, vilket kräver resurser i form av arbetstid. Man 
framhöll att ett sätt att säkra kvalitén är att skapa effektivare kommunikation kring LUCRIS samt 
kvalitetssäkra arbetsflöden, och att ett nära samarbete med LU:s Forskningsservice ger bättre 
möjligheter att uppmärksamma bibliotekens andra kompetensområden. Andra kompetensområden 
man lyfte var altmetrics, för att kunna analysera forskningens genomslag genom dess synlighet i 
sociala medier. Forskande bibliotekarier skapar mervärde och ökar förståelsen för forskningens 
villkor. 

Man lyfte också vikten av god metadata, tydligare praxis samt möjligheten till systemanpassningar, 
för att kunna möta framtida utvärderingar på nationell nivå. Den här trenden ställer krav på ökade 
kompetenser inom: 

• bibliometri/altmetri 
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• open science 
• upphovsrättsliga frågor 
• referenshantering/granskning av olika typer av material 
• spridning av forskning 
• publiceringsstrategier 
• current awareness 
• metadata och LUCRIS-granskning 
• kunskaper om/förståelse för utvärderingsprocesser 
• kunskaper om/förståelse för forskningsprocessen och forskarens behov 
• specialistkompetenser hos bibliotekarier gällande registrering, beskrivning, arkivering 

Samverkan med andra aktörer, både lokalt och internationellt 
(internationalisering, samverkan med professioner) 
Samverkan är ett begrepp som återkommer i många sammanhang, t ex i LU:s strategiska plan där 
förstärkt samverkan med omvärlden betonas som en nyckel för att kunna möta komplexa 
samhällsutmaningar. Även sekretariatet för nationell biblioteksstrategi berör ämnet i sin 
omvärldsanalys, där man lyfter problematiken med vetenskapsförlagens maktpositioner och tar upp 
behovet av internationellt samverkan mellan högskolor och universitet. I workshoparna diskuterades 
hur fokus på samverkan och forskningens samhällsnytta drivs av politiska och ekonomiska krafter 
som vill se att forskningen lönar sig, utgör grogrund för företagande, och att universitetens 
utbildningar är samhällsrelevanta.  

Även samverkan mellan lärosätenas olika professioner är något som lyfts i olika sammanhang. De 
pedagogiska utvecklarna berörde vikten av olika slag av samarbeten under fokusintervjun, där de 
betonade progressionens och det pedagogiska ledarskapets betydelse. Det bör enligt dem inte åligga 
den enskilde läraren att skapa samarbeten med t ex bibliotekarier, utan det bör finnas med i 
utbildningsplanen från början. Det framhölls att biblioteken behöver bli bättre på att kommunicera 
till utbildningarna vad de kan bidra med.  

I gruppdiskussionerna lyftes specifika framtida kompetensbehov som troligen kommer behövas: den 
tekniska utvecklingen och ”det öppna samhället” möjliggör internationalisering och ökade 
möjligheter till samarbete. Ökat internationellt samarbete ställer större krav på kvalitet när det gäller 
informationsdelning, t.ex. DDC och RDA vid utbyte av katalogposter. Ökat internationellt 
bibliografiskt samarbete kräver också kompetenser inom länkad data och BIBFRAME. 

Det Nordplusfinansierade projektet Det digitale universitetsbibliotek som videnskabende ressource 
og pædagogisk aktør i nordisk universitetsuddannelse är ett exempel på ett lyckat samarbetsprojekt, 
där biblioteksmedarbetare vid tre nordiska lärosäten samarbetar i olika projekt med temat co-
creation och digitala lärresurser.  

Projektgruppens rekommendationer inför 2018-20. 
Som framhållits tidigare kommer troligen LUB:s kompetensutveckling under 2018 till stor del att 
behöva fokuseras runt redan planerade aktiviteter: bytet av Lovisa till LUBcat, implementeringen av 
LUB:s baskompetenser, samt införandet av Nya Libris (tillsammans med övrig löpande 
kompetensutveckling). Dessutom har många medlemmar i den permanenta arbetsgruppen för 
kompetensutveckling nyligen tillkommit, och därför kan gruppen i dess nya sammansättning under 
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det kommande året få möjlighet att orientera sig inom området kompetensutveckling utifrån en 
delvis fastställt plan.  

Inför kompetensplanering 2019-20 rekommenderas arbetsgruppen att utgå ifrån de fokusområden 
som belysts i denna rapport: 

1. Digitala och fysiska lärandemiljöer: i LUB-rapporten Biblioteken i den digitala lärandemiljön 
(Carlson et al. 2016) rekommenderas bl a. att LUB tar “ett tydligt, gemensamt kliv framåt 
inom LUB i kompetensutveckling inom e-lärande, digitala lärresurser och upphovsrätt”, och 
denna rekommendation stödjer vi. 

2. Fördjupad kunskap och ökad medvetenhet om utmaningarna inom käll- och sökkritik: 
kompetensen inom detta område finns inom universitetet i form av forskare vid Institutionen 
för kulturvetenskaper, och vi föreslår att arbetsgruppen undersöker möjligheten till att 
initiera någon form av kompetensutbyte rörande dessa frågor. 

3. Bibliotekariens nya och utökade roll som forskarstöd (kunskap om forskningens förändrade 
villkor, utvärdering av forskning och vetenskaplig kommunikation i förändring): Som tidigare 
nämnts ställs inom detta fokusområder krav på ökade kompetenser inom bl a 
bibliometri/altmetri, open science, upphovsrättsliga frågor, referenshantering/granskning av 
olika typer av material, spridning av forskning och publiceringsstrategier. Det krävs 
kunskaper om och förståelse för utvärderingsprocesser, för forskningsprocessen och 
forskarens behov, och specialistkompetenser hos bibliotekarier gällande registrering, 
beskrivning och arkivering. 

4. Samverkan med andra aktörer, både lokalt och internationellt (internationalisering, 
samverkan med professioner) - inom detta fokusområde kan man arbeta med behovet av 
kommunikation utåt och marknadsföring av bibliotekens kompetenser.  
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Bilaga 2: Utdrag ur fakultetsbibliotekens styrdokument 
 

I Humanistiska och teologiska fakulteternas strategiska plan som löper 2013-2017 nämns 
biblioteket explicit som en betydelsefull faktor för att skapa en attraktiv lärandemiljö: 

”HT-fakulteterna har genom inrättandet av IT-enheten och HT-biblioteken fått 
förutsättningar för en adekvat IT-hantering och en professionell biblioteksservice. 
Därtill kommer att den fy-siska närheten mellan ämnen och mellan lärare och 
studenter, och tillgången till studieplatser i och utanför biblioteket, har skapat en 
stimulerande lärandemiljö.” 

Men också som en viktig del av fakulteternas vetenskapliga infrastruktur och 
publiceringsverksamhet. En roll som man vill stärka: 

”HT-fakulteterna ska: stärka infrastrukturenheternas medverkan i 
publicerings-verksamheten; verka för att universitetets infrarastruktursatsningar 
kom-mer fakulteterna till del; hävda HT-fakulteternas perspektiv i Lunds universitets 
biblioteksutveckling.” 

Eftersom planen är för den fyraårsperiod som snart har gått så beskriver den i viss mån nu etablerade 
strukturer och är inte helt aktuell som framåtsyftande dokument. 

Strategisk plan för Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet 2013-2017: 
http://www.ht.lu.se/fileadmin/_migrated/content_uploads/Strategiskplan_2013_17_webb_01.pdf 

 

Konstnärliga fakulteten har en gemensam bibliotekspolicy för sina tre institutionsbibliotek. Policyn 
utformades 2015 och man använde Lunds universitets dåvarande strategiska plan, Strategisk plan för 
Lunds universitets bibliotek och Strategisk plan för Konstnärliga fakulteten som underlag. Punkter 
som tas upp är: Information och undervisning, Tillgänglighet, Förvärv och donationer samt 
Elektronisk registrering och publicering. (Bibliotekspolicy för Konstnärliga fakulteten, 2015) 

http://performingarts.prodwebb.lu.se/sites/performingarts.lu.se/files/bibliotekspolicy_for_konstnarl
iga_fakultetens_bibliotek.pdf. 

 

LTH har tagit fram en ny strategisk plan, 2017 – 2026, där mål och strategier inom områdena 
utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, samverkan samt ledning och organisation 
presenteras. Bibliotek nämns inte explicit.  

LTH Strategisk plan 2017-2026: 
http://www.lth.se/fileadmin/lth/omlth/strategisk_plan/LTH_Strategisk_plan_170510_SE_lowres.pdf 

 

Medicinska fakultetens Bibliotek & IKT (BIKT) har en verksamhetsplan som revideras årligen och 
som utgår från fakultetens strategiska plan och från de universitetsövergripande beslut och riktlinjer 

http://www.ht.lu.se/fileadmin/_migrated/content_uploads/Strategiskplan_2013_17_webb_01.pdf
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för biblioteks- och IKT-verksamheter. Den aktuella verksamhetsplanen för 2016-2017 är tredelad och 
berör fakultetens strategiska plan, BIKTs uppdrag, nuläge och strategiska utmaningar, samt hur BIKT 
verkar för att nå de satta målen.  

Som utmaningar nämns bland annat användarnas krav på 24/7 åtkomst till fysiska och digitala 
tjänster; ett individanpassat, decentraliserat, lättillgängligt och verksamhetsnära stöd som skapar 
mervärde; rådgivningsuppdrag och utbildningsinsatser i informationshantering; ökade krav på lagring 
och överföring av stora datamängder samt kravet på beräkningskapacitet inom medicinsk forskning - 
hantering av infrastruktur och stödtjänster som lagring, backup, säkerhetsfrågor och 
informationshanteringsstöd. 

I fyra gemensamma uppdrag för BIKT anges viljeriktningen för 2016-2017: 

1. Ge stöd till forskare och forskningsprocessen, erbjuda stöd för tillgängliggörande och 
spridning av den vetenskapliga produktionen. 

2. Ge stöd till utbildning och lärande, vara en viktig pedagogisk resurs och samarbetspartner 
inom utbildning och lärande. 

3. Erbjuda stimulerande och välkoordinerade fysiska och digitala infrastruktur och 
lärandemiljöer för kunskapsutveckling, kommunikation och ämnesövergripande möten. 

4. Erbjuda verksamhetsnära stöd och service av högsta kvalitet som synliggörs och förmedlas 
genom ett professionellt bemötande, genomsyrat av ett pedagogiskt förhållningssätt, och 
genom att utgå från användarens perspektiv. 

Biblioteks- och IKT-plan 2016-2017, Medicinska fakulteten, Lunds universitet: file:///C:/Users/lub-
mkh/Downloads/Verksamhetsplan%202016-2017%20f%C3%B6r%20Bibliotek-%20och%20IKT.pdf 

 

Naturvetenskapliga fakulteten 

 I naturvetenskapliga fakultetens strategiska plan värnar man om den fria forskningen och den 
akademiska friheten i valet av nya forskningsområden. Man framhåller vikten av att forskningen inte 
bara ska utvecklas utan även synliggöras, spridas och tillämpas. Grundutbildningen ska ha ett 
forskningsnära innehåll och bedrivas i goda studiemiljöer. 

Strategin vänder sig till fakultetens medarbetare och man lyfter inte fram några stödfunktioner 
explicit, utan adresserar fakultetens anställda i stort samt forskarstuderande och studenter som ska 
känna stolthet, arbetsglädje och delaktighet i sina uppgifter. 

I fakultetens årliga resurs- och verksamhetsplan har fakultetsbiblioteket ett eget kapitel samt en 
budgetbilaga. Inför 2018 framgår, förutom budget till fakultetens biblioteksverksamhet, att 
biblioteket ska fokusera på att optimera tillgängligheten till e-media, samt arbeta fram en modell för 
redovisning och analys av användningsstatistik. Här talas även om vikten av god metadata på 
fakultetens research output, samt ett ökat behov av stöd i Open science- och upphovsrättsliga frågor. 

Verksamhetsplan och resursfördelning 2017. Lunds universitet. Naturvetenskapliga fakulteten: 

https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/verksamhetsplan
_och_resursfordelning_2017.pdf 

https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/verksamhetsplan_och_resursfordelning_2017.pdf
https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/verksamhetsplan_och_resursfordelning_2017.pdf
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Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (Sambib och biblioteket vid Campus Helsingborg) 

Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningsstrategi gäller för perioden 2015-2020 
http://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/utbildningsstrategi_2015-2020.pdf 

Strategin innehåller flera punkter av särskilt intresse för biblioteksmedarbetarnas kompetens:  

• integrera och relevansgöra generella kompetenser i undervisningen 
• säkerställa att en hög språknivå på engelska finns bland lärare och övrig personal 
• stärka samarbetet mellan fakultetens bibliotek och lärare för att främja utvecklingen av 

studenternas informationskompetens 
• erbjuda en fysisk, digital och social arbetsmiljö där pedagogik, lärande och forskning sätts i 

centrum 
• kontinuerligt utveckla undervisnings- och examinationsformer, inklusive e-lärande 

 

Strategi för fakultetens forskningsstrategi 2014-2017 innehåller inget explicit om bibliotekens 
verksamhet. 

http://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/forskningsstrategi_ver_1.3.pdf 

I fakultetens verksamhetsplan och resursfördelning för 2017 planeras följande moment som kräver 
olika typer av kompetensutveckling för medarbetarna: 

• biblioteket kommer att utveckla en supportfunktion för forskare i frågor om 
forskningsdatahantering; hur datahanteringsplaner upprättas, hur forskningsdata 
tillgängliggörs och arkiveras.  

• Biblioteket vill ytterligare fördjupa samarbetet med institutionernas lärare för att öka 
kunskapen om hur digitala informationsresurser kan aktivera och stödja studenterna i deras 
självständiga kunskapsinhämtning 

• medverka i fakultetens högskolepedagogiska utbildning och introducera användning av 
digitala informationsresurser i undervisningen 

• utarbeta rutiner för användning av statistik som beslutsunderlag i urval av e-media  
• genomföra användarundersökningar för att skapa en god lärandemiljö i det fysiska och 

digitala biblioteksrummet  
• arbeta med ett normkritiskt perspektiv på bibliotekens tjänster och funktioner för ökad 

mångfald och tillgänglighet 

Samhällsvetenskapliga fakulteten. Verksamhetsplan och resursfördelning 2017. 
http://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/vp_2017_webbversion.pdf 

 

Ekonomihögskolan 

Den nuvarande strategiska planen vid Ekonomihögskolan sträcker sig 2014-2017. Den tar upp mål 
och strategier inom utbildning, forskning, arbetsmiljö, marknadsföring, etik och hållbarhet, 
internationalisering, samt kontakter med näringslivet. Biblioteket nämns inte uttryckligen i planen.  

http://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/forskningsstrategi_ver_1.3.pdf
http://www.sam.lu.se/sites/sam.lu.se/files/vp_2017_webbversion.pdf


36 
 

 

Juridiska fakultetens bibliotek 

Juridiska fakultetens strategiska plan gäller 2012-2016 och inkluderar biblioteket, och specificerar 
bland annat kvalitetsmedveten informationsförsörjning och fortsatt omställning till digitalt material 
(Juridiska fakulteten 2012). En ny strategisk plan arbetas fram under 2017. Biblioteket har också en 
handlingsplan för 2017 inom områdena Informationsförsörjning, Forsknings- och lärandemiljö, Stöd 
till forskning, Stöd till utbildning och lärande, Verksamhets- och kompetensutveckling (Juridiska 
fakultetens bibliotek 2016). Biblioteket är också inkluderat i Juridiska fakultetens plan för 
kompetensförsörjning (Juridiska fakulteten 2016). 

Juridiska fakulteten (2016). Juridiska fakultetens plan för kompetensförsörjning 2016–2018. Lund: 
Lunds Universitet. 
http://www.jur.lu.se/WEB.nsf/(MenuItemByDocId)/ID8836B349724E4CABC125813800341716/$FILE
/Juridiska%20fakultetens%20plan%20f%C3%B6r%20kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning%202016-
2018%20-%20slutligt_efter%20FakSty%202016-03-16.pdf 

 

Juridiska fakulteten (2012). Strategisk plan för Juridiska fakulteten 2012 – 2016. Lund: Lunds 
Universitet. 
https://www.jur.lu.se/WEB.nsf/(MenuItemByDocId)/ID40F5A75202D0A4B7C1257C420045C2B6/$FIL
E/Strategisk%20plan%20f%C3%B6r%20Juridiska%20fakulteten%202012%20till%202016.pdf 

 

Juridiska fakultetens bibliotek (2016). Handlingsplan för Juridiska fakultetens bibliotek 2017. Lund: 
Lunds Universitet. 
https://www.jur.lu.se/WEB.nsf/(MenuItemByDocId)/ID40F5A75202D0A4B7C1257C420045C2B6/$FIL
E/Handlingsplan%20Juridiska%20fakultetens%20bibliotek%202017.pdf 

  

http://www.jur.lu.se/WEB.nsf/(MenuItemByDocId)/ID8836B349724E4CABC125813800341716/$FILE/Juridiska%20fakultetens%20plan%20f%C3%B6r%20kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning%202016-2018%20-%20slutligt_efter%20FakSty%202016-03-16.pdf
http://www.jur.lu.se/WEB.nsf/(MenuItemByDocId)/ID8836B349724E4CABC125813800341716/$FILE/Juridiska%20fakultetens%20plan%20f%C3%B6r%20kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning%202016-2018%20-%20slutligt_efter%20FakSty%202016-03-16.pdf
http://www.jur.lu.se/WEB.nsf/(MenuItemByDocId)/ID8836B349724E4CABC125813800341716/$FILE/Juridiska%20fakultetens%20plan%20f%C3%B6r%20kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjning%202016-2018%20-%20slutligt_efter%20FakSty%202016-03-16.pdf
https://www.jur.lu.se/WEB.nsf/(MenuItemByDocId)/ID40F5A75202D0A4B7C1257C420045C2B6/$FILE/Strategisk%20plan%20f%C3%B6r%20Juridiska%20fakulteten%202012%20till%202016.pdf
https://www.jur.lu.se/WEB.nsf/(MenuItemByDocId)/ID40F5A75202D0A4B7C1257C420045C2B6/$FILE/Strategisk%20plan%20f%C3%B6r%20Juridiska%20fakulteten%202012%20till%202016.pdf
https://www.jur.lu.se/WEB.nsf/(MenuItemByDocId)/ID40F5A75202D0A4B7C1257C420045C2B6/$FILE/Handlingsplan%20Juridiska%20fakultetens%20bibliotek%202017.pdf
https://www.jur.lu.se/WEB.nsf/(MenuItemByDocId)/ID40F5A75202D0A4B7C1257C420045C2B6/$FILE/Handlingsplan%20Juridiska%20fakultetens%20bibliotek%202017.pdf
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Bilaga 3: Frågor till fokusgruppsintervjun: 
 

1. Trender inom undervisning: Hur ser utvecklingen ut inom högskolepedagogik? Vad inspireras ni 
av? Vad är era nästa steg?  

2. Kompetenser för undervisare - vad kommer att krävas? Vad blir mindre viktigt? 

Finns det krav på helt nya kompetenser och hur ska man tillgodose dessa behov (nyrekrytering, 
kompetensutveckling av befintlig personal, samarbeten med andra aktörer)?  

3. Samarbete mellan professionsgränser, t ex lärare/bibliotekarier/pedagogiska utvecklare inne i 
samma miljöer - tankar kring det? 

4. Det digitala lärandet: tankar kring det? (Blended learning, collaborative learning, studenter som 
medskapare). 

- Nya krav på lärarna - nya uppgifter? 

- Upphovsrättsfrågor - vem äger materialet? 
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Bilaga 4: NMC Horizon reports 
 

NMC Horizon Report, 2017 Library Edition 

(Long-Term Trend: five or more years) 

 

Evolving Nature of the Scholarly Record 

Once limited to print-based journals and monographic series, scholarly communications now reside 
in networked environments and can be accessed through an expansive array of publishing platforms. 
[…] 

No longer limited to text-based products, scholarly work can include research datasets, interactive 
programs, complex visualizations, and other non-final outputs, as well as web-based exchanges via 
social media. […] 

As different kinds of scholarly communication are becoming more prevalent on the web, librarians 
are expected to discern the legitimacy of these innovative approaches and their impact in the greater 
research community through emerging altmetrics tools. 

  

  

NMC Horizon Report, 2017 Library Edition 

(Mid-Term Trend: three to five years) 

 

Rethinking Library Spaces 

At a time when discovery can happen anywhere, students are relying less on libraries as the sole 
source for accessing information and more for finding a place to be productive. […] 

Many libraries are making room for active learning classrooms, media production studios, 
makerspaces, and other areas conducive to collaborative and hands-on work. 

These changes reflect a deeper pedagogical shift in higher education to foster learning experiences 
that lead to the development of real-world skills and concrete applications for students. 

  

  

NMC Horizon Report, 2017 Library Edition 

(Short-Term Trend: one to two years) 
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Research Data Management 

The growing availability of research reports through online library databases is making it easier than 
ever for students, faculty, and researchers to access and build upon existing ideas and work. 
Archiving the observations that lead to new ideas has become a critical part of disseminating reports. 
[…] 

Advancements in digital data management are leading to more accurate subject search results and 
citations, while enabling libraries to more effectively curate and display relevant resources for 
patrons. 

As libraries continue to update repositories with new data formats, they must look to future 
developments within higher education to prepare for emerging methods of data curation to 
incorporate cutting-edge technologies. 

  

NMC Horizon Report, 2017 Library Edition 

(Short-Term Trend: one to two years) 

Valuing the User Experience 

User experience (UX) refers to the quality of a person’s interactions with services and products. The 
term is commonly applied to assess exchanges with websites, mobile devices, and operating systems, 
but libraries are also applying the same usability principles to physical spaces. 

[…] companies such as Amazon and Google are identifying patterns in users’ online behaviors to 
better tailor search results at the individual level. 

[…] 

Librarians are now favoring more user-centric approaches, leveraging data on patron touchpoints to 
identify needs and develop high-quality engaging experiences. […] 

  

NMC Horizon Report, 2017 Library Edition 

(Long-Term Trend: five or more years) 

Cross-Institution Collaboration 

Collective action among institutions is growing in importance for the future of academic and research 
libraries. Today’s global environment is allowing them to unite across international borders and work 
toward common goals concerning technology, research, and shared values. Within the current 
climate of shrinking budgets and increased focus on digital collections, collaborations enable libraries 
to improve access to scholarly materials and engage in mission-driven cooperative projects. More 
and more, libraries are joining consortia to combine resources or to align themselves strategically 
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with innovation in higher education. Support behind technology-enabled learning has reinforced the 
trend toward open communities and consortia as library leaders, educators, and technologists come 
together to develop platforms and software that help institutions aggregate and store data, ensuring 
sustainable access and preservation. 

 

NMC Horizon Report, 2017 Library Edition 

(Mid-Term Trend: three to five years) 

Patrons as Creators 

 A shift is taking place in the focus of pedagogical practice on university campuses worldwide as 
students, faculty, and researchers across disciplines are learning by making and creating rather than 
by simply consuming content. Creativity, as illustrated by the growth of user-generated videos, 
maker communities, and crowdfunded projects in the past few years, is increasingly the means for 
active, hands-on learning. People now look to libraries to assist them and provide tools for skill-
building and making. Libraries are ideal environments to serve as creation hubs on campus. This 
function is a natural extension of their traditional role as facilitators of knowledge creation and as 
spaces where scholars can connect. To catalyze creativity, many library makerspaces are adopting 
emerging technologies such as 3D printers, flexible displays, media production tools, and natural user 
interfaces to enable the act of making. As this trend accelerates, libraries are increasingly responsible 
for managing the volume and variety of the creations that materialize. 
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