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Bibliotekschef 

Verksamhetsplan 2023 Södertörns högskolebibliotek 

Inledning 

Vi ser med tillförsikt fram emot att under 2023 kunna utveckla och stärka bibliotekets 
verksamhet på flera sätt. Efter ett par tuffa år med pandemi, stor personalomsättning och ett 
tidspressat projekt med högskolans lärplattform har vi nu möjlighet att lyfta blicken och 
planera för ett lugnare och mer systematiskt utvecklingsarbete inom bibliotekets alla 
verksamhetsområden. 

Ett centralt fokus under året kommer att vara Öppen vetenskap. Från högskolans VP2023 
har biblioteket i uppdrag att ta fram ett förslag till policy samt riktlinjer för öppen vetenskap. 
Arbetet med DAU, som syftar till att öppet tillgängliggöra digitalt forskningsdata, kommer 
under året att stärkas och uppdraget förtydligas. 

Vi ska också utveckla Forskarstödet genom att ta vara på slutsatserna från den 
forskarstödsenkät som biblioteket genomförde under 2022 och som resulterade i rapporten 
”In Search of Lost Time: A Report on Research Support and the Research Process under 
Conditions of Uncertainty” av David Payne och Petra Thorsson (publicerad i DiVA). 

Ett annat område vi kommer att arbeta med är Tillgänglighet. Det handlar framför allt om 
bibliotekets webb och högskolans lärplattform men även om tillgänglighetsfrågor inom det 
fysiska biblioteket. 

Det är också värt att nämna att Biblioteksrummet behöver ses över och utvecklas för att 
möta nya behov och förändrade arbetssätt. Under året planerar vi att påbörja ett arbete för 
att skapa bättre ytor för informationstjänst, handledningsrum, seminarierum samt backoffice 
och personalutrymmen på plan 5.  

Sammantaget ett spännande år då vi förhoppningsvis kan ta flera viktiga steg framåt för att 
höja kvaliteten i våra tjänster och utveckla verksamheten i en positiv riktning med 
användarna i fokus.  
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Bibliotekets uppdrag 

Bibliotekets uppdrag och verksamhet kretsar kring vetenskaplig kommunikation och lärande i 
vid bemärkelse. Syftet med verksamheten är i första hand att stödja högskolans utbildning 
och forskning men också att som offentligt bibliotek bidra till samhällsnytta, demokrati och 
folkbildning på vetenskaplig grund. Biblioteket fungerar som en helhet där uppdraget kan 
konkretiseras i följande delar: 

Att samla och tillgängliggöra vetenskaplig information. Det görs genom att förvärva eller 
låna in böcker, tidskrifter, e-resurser och annan litteratur som behövs för högskolans 
utbildning och forskning. Materialet tillgängliggörs i det fysiska biblioteket eller genom webb- 
och systemlösningar som gör det lätt åtkomligt för användaren. Biblioteket ger också stöd för 
öppet tillgänglig publicering genom kombinerade läs- och publiceringsavtal, genom 
synliggörande i DiVA och rådgivning till forskare. Biblioteket ger redaktionellt stöd till 
högskolans publikationskommitté, producerar böcker och avhandlingar och ger stöd för 
internationell vetenskaplig publicering. Biblioteket har också ett samordningsuppdrag inom 
högskolan gällande tillgängliggörande av digitalt forskningsdata.  

Att handleda och guida i användningen av vetenskaplig information. Det görs genom 
att på olika sätt stödja bibliotekets användare i att söka, hitta, värdera och hantera 
vetenskaplig information. Det innefattar arbetet i informationstjänst, biblioteksintroduktioner, 
talboksstöd, sökhandledningar, undervisning, doktorandkurser samt framtagande av digitala 
vägledningar och lärobjekt. Området innefattar även stöd till forskare att använda 
vetenskaplig information genom exempelvis bibliometri och systematiska litteraturöversikter. 

Att stödja kunskapsbildning och erbjuda lärmiljöer och mötesplatser. Det görs genom 
att erbjuda varierade och ändamålsenliga fysiska studiemiljöer med bland annat enskilda 
studieplatser, grupprum, tysta platser och resursrum. Det görs också genom att bjuda in till 
programverksamhet, evenemang, utställningar och andra möten. De digitala lärmiljöerna är 
minst lika viktiga och där ingår bibliotekets webb, arbetet med IKT-pedagogik, stöd till 
högskolans lärplattform och andra IKT-relaterade verktyg samt produktion av filmer, poddar 
och andra lärobjekt. 

Så här kan uppdraget visualiseras: 



3 (4) 

Särskilda uppdrag till biblioteket från högskolans VP2023: 

Uppdrag Enhet 

Implementering av 
webbtillgänglighetsdirektivet 

Samtliga enheter med stöd av GF/KA 

Digital examination GF/EVP (projekt med inst., LU, FN, SA, 
HPU och Bibl.) 

Framtagande av förslag till policy samt 
riktlinjer för öppen vetenskap 

Biblioteket 

Bibliotekets prioriterade utvecklingsinsatser 2023 

Samla och tillgängliggöra vetenskaplig information 

1. Ta fram ett förslag till policy samt riktlinjer för öppen vetenskap. (uppdrag i
högskolans VP2023)

2. Upphandla och implementera discoverysystem och länkserver.
3. Sammanställa en rapport om forskarnas OA-publicering.
4. Utarbeta en plan för utveckling av samlingarna avseende bland annat riktlinjer för

gallring och förvärv.
5. Med utgångspunkt i bibliotekets forskarstödsrapport stärka stödet till forskare

avseende bland annat öppen publicering av forskningsresultat.
6. Tydliggöra roller och ansvar inom DAU-arbetet.
7. Se över offentligt tryck och undersöka möjligheten att ta bort kompakthyllorna på

plan 6.

Handleda och guida i användningen av vetenskaplig information 

8. Arbeta för ett fördjupat samarbete med ämnen och program avseende bibliotekets
undervisning.

9. Utveckla och förändra bibliotekets undervisningsformer med hjälp av nya metoder
och digitala verktyg.

10. Sprida kunskap och arbeta för ökad förståelse hos institutioner och lärare kring
anpassad litteratur.

11. Utarbeta en process för att tillhandahålla talböcker till behöriga studenter vid open
book-tentamen.

12. Öka förståelsen för användarnas behov genom användarundersökningar och
uppföljningar, framförallt gentemot RKH och IPA.

13. Analysera användningen av bibliotekets chatt och utveckla funktionen.
14. Med utgångspunkt i bibliotekets forskarstödsrapport stärka stödet till forskare

avseende till exempel informationssökning och bibliometri.
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Stödja kunskapsbildning och erbjuda lärmiljöer och mötesplatser 

15. Säkerställa att bibliotekets webb är tillgänglig utifrån webbtillgänglighetsdirektivet. 
(uppdrag i högskolans VP2023) 

16. Bidra i arbetet med digital examination. (uppdrag i högskolans VP2023) 
17. Öka synlighet och användbarhet av bibliotekets tjänster på webbplatsen. 
18. Ta fram underlag för en förbättrad och mer tillgänglig yta för informationsdisk, 

backoffice, handledningsrum, seminarierum samt personalutrymmen på plan 5. 
19. Utarbeta en förvaltningsorganisation för Studiewebben samt tillsätta en 

referensgrupp som stöd i utvecklingsarbetet. 
20. Undersöka förutsättningar att utveckla Studiewebben med funktionalitet för 

överföring av betyg och omdömen till Ladok.  
21. Ge stöd för att öka användningen av tillgänglighetsverktyget Ally i Studiewebben. 

 

Kompetensutveckling 

Vi ser ett fortsatt behov av att utveckla arbetet med omvärldsbevakning och att öka 
kontakterna med andra bibliotek, till exempel genom studiebesök och deltagande i nätverk 
och konferenser. Det är också önskvärt att öka kompetensen i att driva och delta i projekt 
eftersom mycket av bibliotekets interna utvecklingsarbete drivs under projektliknande former. 
I övrigt finns behov av kompetensutveckling inom bland annat systematiska 
litteraturöversikter, bibliometri och forskningsdata. Vi planerar också att fortsätta arbetet med 
intern kompetensutveckling i form av ”kompetensutvecklingstimmar” som påbörjades under 
2022. 

Hållbar arbetsmiljö 

En handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet är framtagen och kommer 
kontinuerligt att uppdateras under året. Arbetsmiljöfrågorna ska regelbundet tas upp på 
enhetsmöten och personalmöten. En arbetsmiljögrupp bestående av arbetsmiljöombud och 
bibliotekets chefer träffas minst två gånger per termin för att diskutera aktuella frågor och 
följa upp handlingsplanen. 

Uppföljningsplan 

Uppföljning av verksamhetsplanen kommer att ske kontinuerligt inom enheterna och 
tertialvis (maj och september) i bibliotekets ledningsgrupp.  




