
 

 

 

 

  



 

HT-bibliotekens verksamhet har under flera år präglats av för- eller efterarbete kopplat till flytten till 

LUX-biblioteket. Under 2016 har verksamheten allt mer återgått till ett normalläge och 

förändringsarbetet under året har i första hand handlat om att finslipa och förbättra den redan 

existerande verksamheten. Som exempel kan nämnas det fortsatta arbetet med webben och 

marknadsföring av e-resurser. Fokus har dock framförallt handlat om att ytterligare anpassa 

verksamheten så att den blir ännu mer integrerad och följsam i sitt stöd till forskning och lärande på 

HT-fakulteterna.  

 

En av de viktigaste redskapen för att skapa närheten till HT-fakulteternas verksamhet i övrigt är 

genom att ha ämnesbibliotekarier som ligger nära sina institutioner eller avdelningar. Vikten av 

ämnesbibliotekarierna märks inte minst i samtalen med de enskilda forskarna, dessa uttrycker sig 

ofta oerhört positivt till dessa.   

 

 

Lund, 29 januari 2017 

Viktoria Hörnlund, Fakultetsbibliotekarie 

 
 
 
 
  



Om HT-biblioteken 

 

Hela biblioteksverksamheten inom Humanistiska och teologiska fakulteterna är samlad i en 

organisatorisk enhet, HT-biblioteken. Fakultetsbibliotekarien leder verksamheten och är direkt 

ansvarig inför dekanus. HT-biblioteken är en av infrastrukturenheterna med syfte att stödja 

humanistiska och teologiska fakulteternas verksamhet. HT-biblioteken ingår även i nätverket 

Biblioteken vid Lunds universitet och har ett nära samarbete med de andra biblioteken vid 

universitetet.  

 

HT-biblioteken består av två fysiska enheter; LUX- och SOL-biblioteket. HT-biblioteken har även 

verksamhet på Campus Helsingborg vilket sker i samarbete med det lokala biblioteket samt 

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek. 

 

 

HT-bibliotekens service 

 

Under 2016 besökte 342 500 personer de båda HT-biblioteken. Detta är en uppgång jämfört med 

2015 då antalet besökare var 315 342 personer. Personer som använder LUX-bibliotekets läsesal och 

återlämnar böcker saknas i siffrorna. 

 

Det är en fortsatt hög utlåning av HT-bibliotekets tryckta böcker.1 2016 hade HT-biblioteken 55 545 

initiala utlån och 34 239 omlån. Sammanlagt gjordes 89 784 lån av HT-bibliotekens böcker. Mot-

svarande siffra året innan var 88 143 och det är därmed en fortsatt trend uppåt för lånen. 

 

Den dubbelbemanning i diskarna som infördes 2015 har fortsatt under 2016. Trycket på diskarna 

kräver detta och dubbelbemanningen innebär att servicekvaliteten kan hållas hög. Det är viktigt att 

ett ärende kan få ta längre tid eller att bibliotekarien vid behov kan följa med användaren ut i 

biblioteket.     

 

Under sommaren 2016 gick LUB gemensamt över till att använda LU-korten som lånehandling. Det 

underlättar i första hand för personal som kan antas alltid ha med sig korten, för studenterna på HT 

är det inte lika självklart. Bibliotekets ändrade rutiner har medfört att fler studenter har fått skaffa 

sådana kort. Övergången har inneburit att utlåningsutrusning på biblioteken har fått kompletteras 

och att apparater har fått byggas om. En positiv effekt av kopplingen till LU-kortet är att uppgifter om 

både personal och studenters fakultetstillhörighet hålls automatiskt uppdaterad vilket gör att till 

exempel fjärrlånsarbetet underlättas. Bibliotekets användare som inte är kopplade till LU får ett 

separat lånekort.   

 

Fjärrlån 

Fjärrlånehanteringen på HT-biblioteken är fortsatt hög, det är en viss ökning sedan 2015. 

Fjärrlån 2015 LUX SOL Totalt 
 

Fjärrlån 2016 LUX SOL Totalt 

Böcker inlån 2520 2096 4616 
 

Böcker inlån 2542 2086 4628 

Böcker utlån 1272 862 2134 
 

Böcker utlån 1430 978 2408 

Artiklar inlån 227 148 375 
 

Artiklar inlån 262 213 475 

Artiklar utlån 14 36 50 
 

Artiklar utlån 28 52 80 
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 Det går inte att utläsa användarstatistik på de elektroniska resurserna som är specifikt köpta av HT. 



 

Beställningar av böcker som fjärrlån betraktas av HT-biblioteken som potentiella inköpsförslag, om 

titeln bedöms som relevant för samlingarna och är tillgänglig för snabb leverans köps boken in istället 

för att lånas. Rutiner för att omvandla fjärrlån till inköp har setts över och information om fjärrlåns-

beställningar samlas in i syfte för att få underlag för att förbättre förvärvet. 

 

HT-biblioteken och forskare från ämnet Filmvetenskap har under året deltagit i ett pilotprojekt för att 

studenter och forskare utanför Stockholm på ett enklare sätt ska få tillgång till det digitaliserade 

audiovisuella materialet som finns i KB:s samlingar. I dag är materialet i Svensk mediedatabas (SMDB) 

tillgängligt i KB:s lokaler, och utöver detta kan studenter och forskare få tillgång genom att KB gör en 

DVD-kopia på det efterfrågade materialet som skickas per post till utvalda fjärrlånebibliotek i Sverige 

varav SOL-biblioteket är ett. Pilotprojektet har gjort det möjligt för deltagare i projektet att få tillgång 

till delar av materialet i SMDB genom strömmande access. Projektet avslutades vid årsskiftet och 

många frågor behöver lösas innan en färdig tjänst kan lanseras, bland annat ska tekniken bakom 

tjänsten ses över samt ett nytt avtal med upphovsrättsorganisationerna behöver tecknas. 

 

Talböcker 

2016 hade HT-biblioteken 149 registrerade användare av talboksstöd. Bibliotekarier hanterar 

registreringar, organiserar inläsning av kursmaterial och ger den support som användarna behöver. 

Samtliga registrerade användare på HT uppskattas vara studenter.  

 

 

Stöd till lärande och verksamhet till allmänheten  

 

Diskussioner om bibliotekets stöd till lärande har under 2016 blivit mer intensifierade. För att 

undervisningen som biblioteken har ska kunna hålla hög nivå krävs det att den är väl integrerad med 

övrig undervisning. Detta både för att studenterna ska komma på undervisningen men också för att 

den ska komma in vid rätt tillfälle och bli ett reellt stöd för studenterna. Integreringen i övrig 

undervisning har varit och kommer fortsätta att vara en viktigt diskussionsfråga framöver. 

 

Två aktiviteter under året rörande bibliotekets stöd till lärande kan speciellt lyftas. En representant 

från HT-biblioteken deltog i den internationella biblioteks- och informationsvetenskapliga 

konferensen Creating Knowledge (VIII) i Reykjavik där ett bidrag med titeln Constructive alignment as 

a means for establishing lectures in information literacy2 presenterades. Bidraget beskrev hur HT-

biblioteken har påbörjat processen att identifiera kursmål relaterade till informationskompetens och 

generiska färdigheter vilka HT-biblioteken därefter har kunnat arbeta mer riktat mot. I den här 

processen har HT-biblioteken även arbetat internt med gruppdiskussioner kring begreppet 

konstruktiv samordning och dess inverkan på utbildningen samt hur denna samordning påverkar 

bibliotekets pedagogiska verksamhet. 

Även HT-bibliotekens deltagande i NordPlus-projektet Det digitale universitetsbibliotek som viden-

skabende ressource og pædagogisk aktør i nordisk universitetsuddannelse bör nämnas. Projektet 

startade under 2016 och kommer att pågå under ett år med deltagare från Lund, Aarhus och Bergen. 

Målet för projektet är kompetensutveckling inom området digitala lärobjekt samt att ett sådant ska 

skapas. Projektdeltagarna samarbetar med en lärare och en student som ska ge input och feedback 
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 Se abstract http://www.upplysing.is/?Page=501#eriksson  

http://smdb.kb.se/
http://www.upplysing.is/?Page=501#eriksson


på lärobjektet. Samarbete sker även med de andra projektdeltagarna. Ämnet som HT-biblioteken 

arbetar med i projektet är bokhistoria.   

Under 2016 hade HT-biblioteken 3223 schemalagda timmars undervisning som sammanlagt 2833 

studenter deltog i4. Det är lite färre timmar (2015 var det 380h) men de har nått ut till fler studenter 

(2015 var det 2627 deltagare) än året innan. Förutom schemalagd undervisning har biblioteken även 

haft workshops, individuell handledningar etc. för studenter. Under 2016 hade HT-biblioteken 148 

bokade tillfällen med enskilda studenter. Huvuddelen av undervisningen sköts av respektive ämnes-

bibliotekarie. Under året har rutinerna för att fånga upp internationella studenter förbättras och det 

ges nu speciella introduktioner till biblioteket för dem.  

 

Som ett sätt att förmedla informationsresurser använder sig HT-biblioteken av ämnesguider.5 2016 

hade HT-biblioteken 64 guider vars länkar har använts 60 982 gånger.  

 

Sedan några år tillbaka har HT-biblioteken arbetat med olika teman för att internt lyfta frågor som 

känns speciellt relevanta att diskutera. Det har skapats ett forum där problematik som i första hand 

rör undervisning och bemötande av användare i biblioteksdisken har diskuterats informellt. Under 

2016 togs följande teman upp: 

 Att hjälpa ovana användare 

 Bemötande 

 Teknikovana användare 

 Kollegialt bemötande 

Under Humanist- och teologdagarna höll HT-biblioteken bland annat två föreläsningar med 
rubrikerna Makten över informationen om oss i sociala medier – företagens motstridiga policyer och 
Inlåsta forskningsresultat – varför är inte universitetets forskning tillgänglig för alla?.  
 

 

Stöd till forskning 

 

Forskningsstödet vid HT-biblioteken har under 2016 dominerats av två specifika frågor; övergången 

till LUCRIS samt hantering av forskningsdata. 

 

Inför övergången från LUP till LUCRIS i april 2016 genomfördes ett intensivt arbete med att anpassa 

posterna i det gamla systemet till LUCRIS. Arbetet bestod till exempel av att ta fram en praxis för 

granskning och att manuellt hantera enskilda poster. Även efter övergången har det manuella 

arbetet med att gå igenom gamla poster fortsatt samtidigt som arbetet med implementeringen av 

systemet har pågått i olika sammanhang. Arbetet med LUCRIS har upptagit mycket tid men det är 

ännu för tidigt att avgöra hur mycket som är kopplat till övergångsarbetet och hur mycket som är en 

utökning av det löpande arbetet. 

 

Under 2016 har HT-biblioteken deltagit i projektet Långsiktig öppen tillgång till forskningsdata vid 

HT-fakulteterna och S-fakultet som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond respektive de båda 

                                                           
3
 Baserat på att en undervisningstimme är 45 min. 

4
 Den del av undervisningen för HT-studenter på Campus Helsingborg som utförs av bibliotekarier anställda på 

detta bibliotek ingår inte i denna statistik utan enbart de timmar som bibliotekarier anställda på HT-biblioteken 
har genomfört. 
5
 HT-bibliotekens ämnesguider 

https://youtu.be/1t2uwFpMW8w
https://youtu.be/6rMVefCR0hM
http://www.htbibl.lu.se/soka/amnesguider/


fakulteterna. I projektet har bibliotekarier från bland annat HT fördjupat sig i frågor som rör 

hanteringen av forskningsdata med syfte att föreslå hur stödet i frågorna kan utvecklas framöver. 

Parallellt och delvis integrerat med detta projekt har biblioteken även deltagit i ett pilotprojekt som 

Svensk Nationell Datatjänst (SND) har haft under året. Projektet Långsiktig öppen tillgång till 

forskningsdata vid HT-fakulteterna och S-fakultet kommer att slutredovisas i början av 2017.  

 

Under 2016 påbörjade cheferna för IT respektive biblioteken vid HT att gemensamt gå på så kallade 

forskningsronder på institutionerna. Dessa har karaktären av att de enskilda forskarna (inklusive 

doktoranderna) får hembesök på sina arbetsrum. Syftet med samtalen är flera. Det är viktigt att få 

höra hur de enskilda individerna använder stödverksamheterna och att få höra vad de anser om dem 

samt vilka synpunkter de har inför framtidens stöd. Kontakten mellan de enskilda forskarna och 

biblioteken sker normalt i första hand genom ämnesbibliotekarien, men i dessa samtal ligger fokus 

mer på övergripande frågor och de möjliggör att stödverksamheterna får en helhetsbild av de 

enskilda behoven på HT. Samtalen är även en möjlighet för IT och biblioteken på HT att sprida 

information om den nuvarande verksamheten vilket långt ifrån alla enskilda forskare har insikt i. 

 

HT-biblioteken har under året även sjösatt ett stöd för forskare som önskar hjälp med att göra språk- 

och översättningsupphandlingar. Forskningsstödet i övrigt har fortsatt under samma former som 

tidigare med bland annat samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks och Campus 

Helsingborgs bibliotek med gemensamma arrangemang. Då LUCRIS och forskningsdataprojektet har 

dominerat året har programverksamheten varit begränsad.6 

 

 

HT-bibliotekens samlingar 

 

Nyförvärvslistor för tryckt material och även elektroniska böcker kan nås via Libris7. Därtill kommer 

nyförvärvat material som är placerat på Campus Helsingborgs bibliotek. Under 2016 påbörjades ett 

större projekt, tillsammans med de övriga biblioteken vid Lunds universitet, med att testa förvärv 

enligt modellen Evidence based selection (EBS). Modellen bygger på att användare under en period 

får tillgång till en större mängd e-böcker från ett antal förlag. I slutet av perioden förbinder sig 

biblioteken att köpa en viss mängd e-böcker från dessa förlag men kan då utgå från den användar-

statistik som har genererats under perioden för att göra ett urval. Detta arbete kommer att fortgå 

under 2017. 

 

Under 2016 har genomgången av prenumerationen av elektroniska resurser fortsatt. I och med den 

nya modellen för hantering av e-media som biblioteken vid Lunds universitet gemensamt gick över 

till 2015 har överblicken över e-resurser på prenumeration ökat och dessa gås igenom systematiskt. 

Det har lett till att flera prenumerationer har sagts upp under 2016. Genomgången fortsätter även 

framöver. 
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7
 Nyförvärv av tryckta böcker – LUX-biblioteket 2016  

Nyförvärv av tryckta böcker – SOL-biblioteket 2016 
Nyförvärv av elektroniska böcker – HT-biblioteken 2016 
 

http://www.htbibl.lu.se/forskare/seminarier-workshopar/program-vt-2016/
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http://libris.kb.se/hitlist?q=forvdat%3a(Lsol+2016x)+NOT+forvstat%3a(Lsol+noll)&d=libris&m=50&p=1&s=c
http://libris.kb.se/hitlist?q=forvdat%3a(Ldig+2016x)+HT-biblioteken&d=libris&m=50&p=1&s=c


Under 2016 har det pågått ett intensivt arbete för att lägga upp förfinade arbetsmetoder som ska 

säkra att HT-bibliotekens tidskriftsprenumerationer är de rätta framöver. Den fysiska tidskriftsmiljön 

på SOL-biblioteket har även setts över; möblemanget har ändrats för att skapa en bättre miljö och en 

större ombyggnad av hyllorna har skapat en mer lättarbetad och attraktiv uppställning. 

 

Under 2016 började det praktiska arbetet med att gå över till Dewey Decimal Classification (DDC) 

som hylluppställning även på SOL-biblioteket. Då arbetet innebär att man behöver se över varje 

enskild bok kombineras det med att det sker en översyn över samlingarna i stort på SOL. Inför flytten 

av samlingarna till SOL-biblioteket 2004 skedde en ojämn genomgång av de tidigare institutions-

biblioteken vilket gör att det finns ett behov av att ta ett samlat grepp. Samtidigt som böcker får nya 

hylluppställningar gallras eller depåläggs andra. Arbetet är omfattande och det beräknas att ta flera 

år, under denna tid kommer det därmed att finnas två parallella hylluppställningar på SOL-

biblioteket. HT-biblioteken är engagerade i frågor som rör DDC även utanför den egna verksamheten, 

både i nationella diskussionsforum och genom att undervisa andra i ämnet (ABM, folk- och 

skolbibliotek).   

 

Även arbetet med att systematisk beta igenom de samlingar i magasinen som inte är genomgångna 

efter biblioteksflyttarna har varit en stor arbetsinsats under året. Detta arbete kommer även att 

fortsätta framöver. Centrum för öst- och sydöstasienstudiers flytt i slutet av 2016 medförde att HT-

biblioteken har fått överta en större samling som behöver gås igenom framöver. 

 

 

 

  



HT-bibliotekens medarbetare  

 

HT-bibliotekens medarbetare har under 2016 deltagit i LUB-organisationens internutbildningar samt i 

externa konferenser och kurser. Ett urval av vad man deltagit i nämns nedan. 

 

Mikael Borg, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  
 -      Engelska 
 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
 -      Katalogisering 
 -      Tillgänglighet (talböcker) 
  Har under 2016 bland annat deltagit i:  

- Workshop i normkritik arrangerad av Lärosäten syd, Malmö högskola, Orkanen (160921) 
- Utökat basutbud vad gäller tillgänglighet och likabehandling: workshop (161123) 
- Breddat deltagande: perspektiv på dagens högre utbildning och funktionsnedsättning, 

konferens arrangerad av HAREC Sydsvenskt centrum för funktionshinderforskning, Malmö 
Högskola, Orkanen (161207)  

 Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2016: 
 -      Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder, seminarium för LUB (161116, 161117) 
 -      Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder, workshop för LUB (161129) 
 

Per Carleheden, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Religionshistoria  
- Religionsfilosofi med etik  
- Religionsbeteendevetenskap  
- Teologi  

 Arbetsområde med speciellt fokus på: 
- Fjärrlån 
- Referenshanteringssystem 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- EndNote-workshop för undervisande bibliotekarier (160826) 

 Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2016: 
- Endnote:  introduktion, HT-bibliotekens seminarieserie (160329) 
- Endnote: fortsättning, HT-bibliotekens seminarieserie (160414) 
- Endnote:  introduktion, HT-bibliotekens seminarieserie (161018) 
- Endnote: fortsättning, HT-bibliotekens seminarieserie (161101) 

 
Per-Anders Dencker, biblioteksassistent 
 Arbetsområde med speciellt fokus på: 

- Samlingsvård 
 Har under 2016 bland annat deltagit i:  

- LUBsearch - för nybörjare och/eller vana användare (160531)  
- Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder (161115) 

 
Annakim Eltén, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Japanska 
- Kinesiska 
- Ryska 
- Öst- och Centraleuropastudier 
- Europastudier 

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  



- Forskningsstöd 
 Medlem i/specialuppdrag 2016:  

- Långsiktig öppen tillgång till forskningsdata vid HT-fakulteterna, projekt  
- Bibliotek – Arkiv – SND 2016, projekt  

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Excellent and evaluated – how is research changing?, arr av strategigruppen för Forskning 

och Forskningsprocesser vid LUB, i samarbete med kompetensutvecklingsgruppen för 
bibliotek inom Lärosäten Syd (160530) 

- Workshop on Japanese research tools, NIAS, Köpenhamn (160919) 
- Conversations about governance: Research policy and academic organisations, arr av ASG 

The Transformation of Scholarly Communication, LU, Lund (161130) 
 Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2016: 

- Forskningsprojektansökningsworkshop - fortsättning, HT-bibliotekens seminarieserie i 
samarbete med Forskningsnämnden vid HT, IT-enheten vid HT och Humanistlaboratoriet 
(160215) 

- Researchgate, föreläsning på öppet hus i sociala och digitala medier, arrangerat av 
Sektionen Kommunikation, LU (160608) 

- Fråga LU:s jurist om upphovsrätt och sekretess, HT-bibliotekens seminarieserie i samarbete 
med Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (161011) 

- Open Access och bokutgivning, HT-bibliotekens seminarieserie i samarbete med 
Skriftserier vid HT (161025) 

- Forskningsprojektansökningsworkshop, HT-bibliotekens seminarieserie i samarbete med 
Forskningsnämnden vid HT, IT-enheten vid HT och Humanistlaboratoriet (161116) 

 
Sofie Eriksen, bibibliotekarie  
 Ämnesansvar: 

- Intermediala studier (våren) 
- Konsthistoria och visuella studier (våren) 
- Kulturadministration (våren) 
- Musikvetenskap (våren) 
- Historia (hösten) 

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
- Fjärrlån 
- Katalogisering 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Training on SAGE Research Methods (160112) 
- Från ax till limpa - om hanteringsprocessen av e-media (160422) 
- 12th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference, Nordill 

2016, Köpenhamn  (161013-161014) 
 
Fredrik Eriksson, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Filosofi 
- Kognitionsvetenskap 
- Idé- och lärdomshistoria 
- Utbildningsvetenskap (planeringsfas under hösten) 

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
- Stöd till lärande 

 Medlem i/specialuppdrag 2016:  
- LUBsearch superusergrupp (referensgrupp) 
- Informationsgrupp LUX/HT 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Creating Knowledge VIII, Practices, goals and visions for information literacy in higher 

education, konferens, Reykjavik (160602-160603) 



- Pedagogisk inspirationskonferens för HT- fakulteternas lärare (160830) 
 Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2016: 

- Interna workshoppars om pedagogik, struktur och konstruktiv länkning. (160223-160303) 
- Hybrid arbetsmarknadsdag, representant för HT-biblioteken (160310) 
- Constructive alignment as a means for establishing lectures in information literacy, 

föreläsning Creating Knowledge VIII, Reykjavik.   (160602)  
- Bibliotekarien – Fakultetens pedagogiska fluortant, föreläsning, Pedagogisk 

inspirationskonferens för HT-fakulteternas lärare (160830) 
- HT-bibliotekens roll i kvalitetssäkringen av utbildningen, föreläsning på HT-fakulteternas 

studierektorsnätverksinternat, Ystad (161018) 
 
Emelie Estling, bibliotekarie  
 Arbetsområde med speciellt fokus på: 

- Katalogisering 
- Fjärrlån 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Grundkurs i katalogisering (160920-160927)  
- Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder, seminarium (161117) 
- Hur mår tryckfriheten i den digitala världen?, heldagskonferens (161207) 

 
Ann-Sofi Green, bibliotekarie  
 Ämnesansvar: 

- Lingvistik 
- Nordiska språk inklusive svenska 
- Semiotik 

 Arbetsområde med speciellt fokus på: 
- Förvärv 
- Referensmaterial 

 Medlem i/specialuppdrag 2016:  
- Representant för LUB i dialogen med leverantörer av tryckta böcker samt med 

Avdelningen för inköp och upphandling vid LU 
- Strategier för förhandlingar med svenska och nordiska förlag om affärsmodeller för e-

böcker, arbetsgrupp  
- Förvärv (nationell grupp) 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- ”Var är alla akademiska e-böcker på svenska?”, seminarium Bokmässan Göteborg (160922) 
- Förvärvsnätverksträff, Stockholm (161128) 
- ”E-böcker på svenska/nordiska språk”, seminarium/workshop Lund (161207) 

 Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2016: 
- E-böcker på svenska/nordiska språk, medarrangör Lund (161207) 

 
Maria Gullberg, bibliotekarie  
 Arbetsområde med speciellt fokus på: 

- Katalogisering 
 Har under 2016 bland annat deltagit i:  

- Lovisa och LUBsearch i lånedisken (160912) 
- Workshop om statistikfrågor i referensdisken (161116) 
- Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder (161117) 

 
Jenny Hallström, bibliotekarie  
 Ämnesansvar: 

- Etnologi 
- Folklivsarkivet 

 Arbetsområde med speciellt fokus på: 



- Fjärrlån 
- Låneservice 
- Studentvakter 

 Medlem i/specialuppdrag 2016:  
- Samordningsansvar för fjärrlån inom LUB 
- BasILL (referensgrupp) 
- Media och system (strategigrupp) 
- E-mediestatistik (arbetsgrupp) 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- 12th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference, Nordill 

2016, Köpenhamn (161013-161014) 
- KOHA och Open Source – framtidens bibliotekssystem? (161026) 
- E-böcker på svenska/nordiska språk (161207) 

 Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2016: 
- Föredrag och visning av HT-biblioteken, studiebesök av Linnéuniversitetets bibliotek 

(160422) 
 
Rayeheh Hamedani, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Semitiska språk (hösten) 
- Mellanösternkunskap, Mellanösternstudier (hösten) 
- Jiddisch (hösten) 

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
- Katalogisering 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder (161115) 
- Introduktion till lärplattformen Live@Lund (161220) 

 
Marie Hoen, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Arkeologi  
- Historisk arkeologi  
- Antikens kultur och samhällsliv  
- Historisk osteologi  

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
- Katalogisering  

 Medlem i/specialuppdrag 2016:  
- DIK-LU (ordförande)  
- Facklig representant i diverse styrelser på universitetet  
- Nationell arbetsgrupp för Dewey 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Från ax till limpa - om hanteringsprocessen av e-media (160422) 
- LUBsearch - för nybörjare och/eller vana användare (160531) 
- Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder (161115) 

 Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2016: 
- Undervisning i Dewey för Malmö stadsbibliotek (160113) 
- Undervisning i Dewey för LUB-bibliotekarier (160218) 
- Undervisning i klassifikation för ABM-studenter (160219) 
- Undervisning i Dewey för skolbibliotekarier, Pedagogisk Inspiration Malmö (160309) 
- Undervisning i Dewey för Malmö stadsbibliotek (160331) 
- Undervisning i Dewey för skolbibliotekarier, Pedagogisk Inspiration Malmö (161128) 

 
Erland Holmér, bibliotekarie  
 Arbetsområde med speciellt fokus på:  



- katalogisering  
 Medlem i/specialuppdrag 2016:  

- Konstgruppen på LUX 
 Har under 2016 bland annat deltagit i:  

- Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder (161117) 
 Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2016: 

- Konstguidning på LUX på invigningen av denna (160609) 
- Konstguidning på LUX under Kulturnatten (160917) 

 
Anja Hoppe, bibliotekarie 
 Ämnesansvar:  

- Förlags- och bokmarknadskunskap  
- Bokhistoria  
- Tyska  

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
- Fjärrlån 
- Katalogisering (våren) 
- Marknadsföring 
- Stöd till lärande 

 Medlem i/specialuppdrag 2016:  
- Biblioteken i den digitala lärandemiljön, arbetsgrupp 
- Det digitale universitetsbibliotek som videnskabende ressource og pædagogisk aktør i 

nordisk universitetsuddannelse, Nordplusprojekt 
- Styrelsemedlem LUB:s Kamratförening 
- Styrelsemedlem i Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne 
- HT-bibliotekens representant i HT-fakultetens jubileumsgrupp 

 Har under 2016 bland annat deltagit i: 
- Blended learning & flipped classroom (160425) 
- NORDILL 2016 - Fjärrlånekonferens (161013-14) 
- DEFFeLearning - Det digitale bibliotek i synergi med uddannelser – på vej mod år 2020 - 

endagskonferens i Aarhus (DK) (161109) 
 Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2016: 

- Upphovsrättsdag (Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne/SFIS Syd), Malmö 
stadsbibliotek, arrangör (160217)  

- Interna workshops om pedagogik, struktur och konstruktiv länkning. (160223-160303) 
- Hybrid arbetsmarknadsdag, representant för HT-biblioteken (160310)  
- Rundabordsamtal om Open Access och öppen forskningsdata (Svensk biblioteksförening, 

Regionförening Skåne/SFIS Syd), arrangör (160524) 
- E-plikt (Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne/SFIS Syd), arrangör (160915) 
- HT-bibliotekens roll i kvalitetssäkringen av utbildningen, föreläsning på HT-fakulteternas 

studierektorsnätverksinternat, Ystad (161018) 
- Biblioteksintroduktion och –visning för HT-fakultetens utbytesstudenter (160830) 

 
Charlotte Högberg, bibliotekarie 
 Arbetsområden med speciellt fokus på: 

- Katalogisering 
- Webben 
- Fjärrlån 
- LUP/LUCRIS 
- E-media 

 Medlem i/specialuppdrag 2016: 
- Informationsgrupp HT 
- Samordning av e-media (arbetsgrupp) 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  



- Excellent and evaluated – how is research changing? (160530) 
- Att söka efter forskningsdata (161026) 
- Workshop: Open access i praktiken (161130) 

 Arrangerat/medarrangerat/föreläst 2016: 
- Makten över informationen om oss i sociala medier – företagens motstridiga policyer, 

föreläsning HT-dagarna (160408) x2 
- LUCRIS-presentation för CTR (160428) 
- LUCRIS-workshops för HT-anställda (SOL 160420, 160502, 161019, Campus Hbg 160503) 

 
Viktoria Hörnlund, fakultetsbibliotekarie  
 Medlem i/specialuppdrag 2016:  

- Forskning och forskningsprocesser, strategigrupp 
- Ledningsgruppen LUB 
- LUX husstyrelse  
- Prefektforum HT 
- Långsiktig öppen tillgång till forskningsdata, styrgrupp 
- LUCRIS övergripande arbetsgrupp (LÖAG), representant för HT 
- Gemensamma strukturer och rutiner för överenskommelser och beslut inom LUB, 

arbetsgrupp  
 Har under 2016 bland annat deltagit i: 

- Digital Social Science Lab (DSSL), studiebesök på Köpenhamns universitetsbibliotek och 
Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) (160517) 

- IFFIS 2016. Infrastruktur för forskningsinformation, konferens, Stockholm (161107) 
- Erfaren chef (161117- ) 

 Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2016: 
- Forskningsstöd, workshop (160315) 

 
Ulrika Karlsson, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Modevetenskap 
- Digitala kulturer 
- ABM 

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
- Tillgänglighet (talböcker) 
- Kopieringstillstånd 
- Förvärv 
- Upphovsrätt 

 Har under 2016 bland annat deltagit i: 
- Upphovsrättsdag (Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne/SFIS Syd), Malmö 

Stadsbibliotek (160217) 
- Workshop i normkritik arrangerad av Lärosäten syd, Malmö högskola, Orkanen (160921) 
- Breddat deltagande: perspektiv på dagens högre utbildning och funktionsnedsättning, 

konferens arrangerad av HAREC Sydsvenskt centrum för funktionshinderforskning Malmö 
Högskola, Orkanen (161207)  

 
Inger Larsson, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Tyska (våren) 
 Arbetsområde med speciellt fokus på:  

- Katalogisering 
- Fjärrlån 

  
Aron Lindhagen, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  



- Semitiska språk (våren) 
- Mellanösternkunskap, Mellanösternstudier (våren) 
- Jiddisch (våren) 
- Humanistlaboratoriet 

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
- Forskningsstöd 

 Medlem i/specialuppdrag 2016:  
- Supportansvarig LUCRIS HT (från april) 
- LUCRIS-utveckling, arbetsgrupp LUB (tom april) 
- Långsiktig öppen tillgång till forskningsdata vid HT-fakulteterna, projekt  
- Bibliotek – Arkiv – SND, projekt  

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Mötesplats Open Access, Konferens Stockholms universitet (160426-160427) 
- IFFIS 2016. Infrastruktur för forskningsinformation, konferens, Stockholm (161107) 
- Data Scientist Training for Librarians (DST4L) DTU, Köpenhamn (161207-161209) 

 Arrangerat/medarrangerat/föreläst på 2016: 
- Forskningsprojektansökningsworkshop - fortsättning, HT-bibliotekens seminarieserie i 

samarbete med Forskningsnämnden vid HT, IT-enheten vid HT och Humanistlaboratoriet 
(160215) 

- Inlåsta forskningsresultat – varför är inte universitetets forskning tillgänglig för alla? 
Föreläsning HT-dagarna (160408) 

- LUCRIS-workshops för HT-anställda (SOL 160420, 160502, 161019) 
- Forskningsdata – beskriva, begagna, bevara. Posterpresentation på Mötesplats Open 

Access, Stockholms universitet (160426-160427)  
- Researchgate, föreläsning på öppet hus i sociala och digitala medier, arrangerat av 

Sektionen Kommunikation, LU (160608) 
- Föreläsning, Introduktionskurs för doktorander (161004) 
- Parallellpublicering & Open Access, föresläsning CCL (161011) 
- Open Access och bokutgivning, seminarium, i samarbete med Skriftserier HT (161025) 
- Vetenskaplig kommunikation i praktiken, föreläsning ABM (161110) 

 
Andrea Mervik, bibliotekarie  
 Arbetsområde med speciellt fokus på: 

- Tidskrifter 
- Kopieringstillstånd  
- Webben 
- Forskningsstöd/LUCRIS 
- Stöd för upphandling av språk- och översättningstjänster 

 Medlem i/specialuppdrag 2016:  
- Förnyad konkurrensutsättning utifrån cateringavtalet för HT-fakulteterna, arbetsgrupp HT  

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Upphovsrättsdag (Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne/SFIS Syd),, Malmö 

Stadsbibliotek (160217) 
- Att söka efter forskningsdata, workshop, Malmö (161026) 
- Moving Linked Open Science Forward, konferens, Köpenhamn (161124) 

 Arrangerat/medarrangerat/föreläst 2016: 
- LUCRIS-presentation för CTR (160428)   
- Föreläsning, Introduktionskurs för doktorander (161004) 
- Forskningsprojektansökningsworkshop - fortsättning, HT-bibliotekens seminarieserie i 

samarbete med Forskningsnämnden vid HT, IT-enheten vid HT och Humanistlaboratoriet 
(160215) 

- Forskningsprojektansökningsworkshop, HT-bibliotekens seminarieserie i samarbete med 
Forskningsnämnden vid HT, IT-enheten vid HT och Humanistlaboratoriet (161116) 

- LUCRIS-workshops för HT-anställda (SOL 160420, 160502, 161019, Campus Hbg 160503) 



 
Kristina Nilsson, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Filmvetenskap 
- Litteraturvetenskap 
- Barnlitteratur 
- Teatervetenskap 
- Författarskolan 

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
- Låneservice 
- Studentvakter 
- Förvärv 
- Katalogansvarig 
- Referenshanteringssystem 

 Medlem i/specialuppdrag 2016:  
- LUBs kompetensutvecklingsgrupp (arbetsgrupp) 
- Baskompetenser (arbetsgrupp) 
- LU-kortet som lånekort (arbetsgrupp) 
- Skyddsombud 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Från ax till limpa – om hanteringsprocessen av e-media (160422) 
- KOHA och Open Source – framtidens bibliotekssystem? (161026) 
- Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder (161115) 

 
Lynn Rudholm, bibliotekarie  
 Arbetsområde med speciellt fokus på: 

- Katalogisering 
- Fjärrlån 

 Har under 2016 bland annat deltagit i: 
- Lovisa och LUBsearch i lånedisken (160912) 
- Grundkurs i katalogisering (160920-160927) 
- Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder (161115) 

 
Erik Svanström, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Kommunikation och medier  
- Mänskliga rättigheter  

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
- Katalogisering 

 Medlem i/specialuppdrag 2016:  
- Berikning av e-böcker (arbetsgrupp) 
- Nordic NIAS Council (NNC) Library Group 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Från ax till limpa – om hanteringsprocessen av e-media (160407) 
- Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder (161115) 
- Ldig, Ldix och länkserverbyte (160517) 

  
Johanna Tagesson, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Historia (våren) 
 Arbetsområde med speciellt fokus på:  

- Tidskrifter 
- E-media 

 Medlem i/specialuppdrag 2016:  



- Samordning av elektronisk media (arbetsgrupp) 
 
Cathrin Viltefjäll, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Intermediala studier (hösten) 
- Konsthistoria och visuella studier (hösten) 
- Kulturadministration (hösten) 
- Musikvetenskap (hösten) 

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
- Webben 
- Tidskrifter 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Typo3-workshop (160928) 
- Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder (161117) 
- Brandskyddsutbildning (161130) 

 
Cecilia Whitehorn, ekonom (delad tjänst med IT, HumLab och Folklivsarkivet) 
 
Katarina Wickström, bibliotekarie  
 Ämnesansvar:  

- Romanska språk inkl. grekiska och latin  
- Mastersprogram Språk och språkvetenskap  

 Arbetsområde med speciellt fokus på:  
- Förvärv 

 Medlem i/specialuppdrag 2016:  
- EBS, arbetsgrupp LUB 

 Har under 2016 bland annat deltagit i:  
- Från ax till limpa – om hanteringsprocessen av e-media (160407) 
- Bokmässan, Göteborg (160922) 
- Biblioteksbemötande: osynliga funktionshinder (161117) 

 

 

Studentmedarbetare 2016  

 

Arbetsuppgifterna för studentmedarbetarna består i första hand av att hålla biblioteken öppna på 

kvällar och lördagar, bokuppsättning och olika former av bokvård. Studentmedarbetare hjälper även i 

förekommande fall till med att avlasta bibliotekarierna genom att till exempel belägga material i olika 

kataloger. Under 2016 har en stor andel av de tidigare studentmedarbetarna bytts ut, vilket innebär 

att det under 2016 har varit ovanligt många studentmedarbetare anställda. HT-biblioteken har cirka 

tio studentmedarbetare som arbetar samtidigt. Dessa har bland annat varit: 

Adam Andersson 
Magnus Annemark 
Klara Asp 
Filip Astner 
Shirley Chan 
Jessica Classon 

Thomas Evertsson 
Else Gramstad Leivo 
Elin Hafström 
Sandra Johansson 
Amalia Juneström 
Kajsa Landin 

Dolores Meden 
Annelie Nilsson 
Susanne Persson 
Molly Uhlmann Lindberg 
Ellie Wiman-Lindqvist 

 


