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Inledning 
Under det gångna året har mycket av det som universitetsbiblioteket arbetat för under de 
senaste tio åren fallit på plats. Bibliotekets tjänster är huvudsakligen digitala och 
öppen vetenskap är en allt naturligare del av forskarnas vardag och präglar även i övrigt 
universitetets verksamhet. 

Allmän verksamhetsutveckling 
Universitetsbiblioteket har som grundinställning att verksamheten ska utvecklas löpan-
de, när det behövs och av dem som är närmast verksamheten. Detta gör att det sker både 
små och stora förändringar i våra arbetsgrupper under året. Arbetsgrupperna arbetar 
med bibliotekets övergripande mål som riktning och lyssnar på hur användarens behov 
ser ut. Ett exempel på detta är logistiksgruppens löpande arbete med små utvecklingsin-
satser som kanske inte alltid syns direkt för användaren, men som ändå ger effekt för 
dem. Till exempel har de sett över återlämningsrummet för snabbare och tydligare föden 
och samordnat rutiner vid hämtning av beställda böcker. 

Dock behöver ibland vissa arbetsområden och föden lyftas, diskuteras och utvecklas ge-
mensamt. Under 2021 har det skett kring frågan om hur olika önskemål om IT-utveckling 
tas fram och prioriteras. Detta arbete ledde fram till att ”Forum för IT-stödd utveckling”, 
en gemensam och tydlig process för hela biblioteket, togs fram. Som ett led i detta har IT-
utveckling samtidigt sett över sitt sätt att arbeta och verksamheten har infört produkt-
områdesansvariga som ska fungera som en tydlig kontaktperson i arbetsgrupperna. Ar-
betet med att skapa produktområdesansvariga har skett i nära samarbete med den cen-
trala IT-avdelningen. Ett annat samarbete med IT-avdelningen har varit arbetet med att 
fytta delar av bibliotekets IT-infrastruktur till IT-avdelningen. 

Under året lanserades två nya IT-tjänster som utvecklats inom biblioteket. Det handlar 
dels om möjligheten för forskare att välja att få köböcker skickade till sig som direkt-
leverans direkt när de köar på boken, och dels lanserades ett nytt inköpsföde i Viola-
systemet, som ska leda till snabbare och enklare föden av önskad litteratur. 

De gemensamma mötesplatserna har även under 2021 fortsatt vara digitala. De är nu så 
etablerade att det är troligt att de festa av bibliotekets stormöten kommer att ske digitalt 
även i framtiden. 

Öppen vetenskap – i ständig utveckling 
Ett stort erkännande för arbetet inom området var att överbibliotekarie Wilhelm Wid-
mark utsågs till rektorsråd för öppen vetenskap. Utnämningen stärker bibliotekets roll i 
arbetet inom universitetet. 

Internt på biblioteket har arbetet inom öppen vetenskap bedrivits på många ställen och 
på fera nivåer, både praktiskt och strategiskt. Flera arbetsgrupper inom universitetsbib-
lioteket är involverade i arbetet och för att förbättra informationsdelning mellan grup-
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perna skapades mötesplatsen ”Stå-upp för öppen vetenskap”, vilket är korta möten som 
sker regelbundet där grupperna delar med sig av vad de gjort och kommer att göra. 

Några nya tjänster och personer tillkom i arbetet under året: Stockholm University Press 
fck en ny ordförande för förslagskommittén, Annika Ullman, professor i pedagogik, 
och två nya data stewards anställdes under hösten för att stärka upp arbetet för god 
datahantering på universitetet. För att datahanteringen inte ska bli en för stor belastning 
för forskarna behövs professionellt stöd som kan utbilda, råda och hjälpa till att kurera 
data. I det professionella stödet behövs även gedigen teknisk kunskap för att arbeta med 
de olika infrastrukturella tjänsterna för datahantering. 

Universitetet har varit representerat i både nationella och internationella samarbeten, till 
exempel inom SND, SNIC, CIVIS, samt EOSC där Wilhelm Widmark även är invald i 
styrelsen. 

Under våren implementerades en gemensam central lagringsyta för forskningsdata, vilket 
har varit efterlängtat. Alla forskare och doktorander vid universitet har automatiskt till-
delats 200 GB som en enskild lagringsyta. Det fnns möjlighet att köpa extra lagringsyta 
efter behov. Även verktyget elektroniska labböcker (Electronic Lab Notebook – ELN) 
lanserades under 2021. I verktyget kan forskare och doktorander digitalt dokumentera 
forskningsplanering och forskningsresultat inom exempelvis experimentell forskning. 

Arbetet med handlednings- och undervisningsinsatser har varit intensivt under året, 
många enskilda möten och informationsinsatser hos institutioner har genomförts. Därtill 
genomförde biblioteket i samarbete med engelska institutionen en doktorandkurs (5hp) 
om öppen vetenskap. Kursen gavs på engelska och blev mycket uppskattad. Flera av 
deltagarna kom från andra CIVIS-universitet. Universitetsbiblioteket var också med och 
genomförde ett webinar tillsammans med University College London med temat Open 
Science, där merparten av talarna var från Stockholms universitet. 

Öppen tillgänglig publicering 
Under 2021 har licensgruppen och bibliotekets controller arbetat för att bättre kunna 
följa upp kostnaderna för de transformativa avtalen för att skapa en korrekt bild av hur 
stor del av bibliotekets mediabudget som går till publiceringskostnader. Efter att ha tittat 
på den faktiska publiceringen under 2021 kunde kostnaderna omfördelas och totalkost-
naden för fera avtal kunde konteras som enbart publiceringsavgifter (APC). Resultatet 
visar att cirka 40 procent av bibliotekets mediabudget för året gick till APC-kostnader. 

Inom ramen för bibliotekets 25 nationella avtal via Bibsam har minst 637 artiklar pub-
licerats öppet under året. Förutom dessa har ytterligare 94 artiklar publicerats hos Else-
vier, med 2020 års budget. Förutom de artiklar som publicerades inom publiceringsavtal 
har biblioteket fnansierat 257 artiklar i helt öppet tillgängliga tidskrifter. Även 2021 har 
vissa avtal blivit dyrare än beräknat men inte alls i samma utsträckning som 2020. 
Under 2021 har ett fertal nationella avtal omförhandlats, bland annat de med Taylor & 
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Figur 1. Andel artiklar av olika OA-typer 

Francis, Oxford och ACS. Vi har inte uppnått obegränsat antal publiceringar i alla avtal, 
men i de festa fall beräknas kostnaden täckas av avtalen. Något som är väldigt positivt 
är att i avtalen med Taylor & Francis och OUP kommer helt öppet tillgängliga tidskrifter 
att ingå under 2022. Förutom dessa omförhandlingar har biblioteket skrivit ett nytt läs- 
och publiceringsavtal med Springer Nature gällande tidskrifterna Nature Journals samt 
ett avtal om obegränsad publicering med open access-förlaget PLOS. Vi har dessutom 
skrivit läs- och publiceringsavtal med ett antal mindre förlag, vilket ytterligare minskar 
den andel tidskriftspaket som enbart gäller läsning. 

Under 2021 var endast 14 procent av Stockholms universitets artiklar publicerade bak-
om betal väggar, att jämföra med 2012 då andelen var mer än 40 procent. Andelen av 
både Guld och Hybrid OA har ökat under åren, men under de senaste åren har Hybrid 
OA blivit den vanligaste publiceringsformen. Ökningen orsakas antagligen av de tranfor-
mativa avtalen med de stora förlagen. 71 procent av universitetets artiklar publicerades 
som Guld eller Hybrid OA under 2021. Det går att se en ökning av Guld OA och Hybrid 
OA under de senaste tio åren, men andelen under 2020 och 2021 är en tydlig ökning 
som kan härledas till de transformativa avtalen. Det är mycket positivt att universitetet 
uppnått 86 procents öppen publicering under 2021. Biblioteket kommer att arbeta med 
ytterligare insatser för att nå 100 procent öppen publicering. 
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Det digitala rummet – här för att stanna 
Pandemin har under året egentligen inte förändrat bibliotekets verksamhet i någon större 
omfattning, den stora omställningen gjordes redan 2020, även om många av bibliotekets 
tjänster redan då var digitala eller tillgängliga på distans. Dock har pandemin fortsatt 
påverka utvecklingen inom ett område: de tjänster som skett fysiskt i biblioteket. Den 
fysiska verksamheten fnns kvar där det behövs men de digitala tjänsterna fungerar ut-
märkt och är permanenta. De digitala kanalerna som chatt, e-post och frågeforum ses 
inte längre som ett komplement till de fysiska informationspunkterna i biblioteket, utan 
som lika viktiga. En utmaning under året har varit att anpassa bemanningen i de olika 
kanalerna utifrån vilken kanal användarna föredrar, något som varierat under året be-
roende på pandemiläget. För att göra biblioteket tillgängligt dygnet runt har en chatt-
assistent implementerats, som ger förslag på svar på frågor 24/7. Under våren testades en 
digital informationspunkt som komplement till den fysiska informationspunkten i Fres-
catibiblioteket. Personalen som arbetar inom informationstjänsten vet idag att de allra 
festa ärenden kan lösas på distans vid behov. Under hösten återgick Frescatibiblioteket 
till ordinarie öppettider och det var mycket uppskattat av studenterna. 

Under 2021 hölls alla evenemang för nya studenter digitalt på grund av pandemin och 
biblioteket hade introduktioner via Zoom. Det ledde till att höstterminens svenska intro-
duktioner slog deltagarrekord och de engelska nådde så gott som samtliga nya utländska 
studenter. Digitala introduktioner är mer fexibelt för studenterna och det är fer som 
vågar ställa frågor i Zoom. Biblioteket medverkade på de centrala evenemangen med 
förinspelade flmer och hade webinarier under Välkomstdagen, vilket också bidragit till 
att sprida information om biblioteket till fer nya studenter. 

Lärandestödet har behållit och utvecklat de digitala aktiviteter som fungerat bra under 
pandemin och verksamheten utgår från inriktningen ”digitalt först”. Till exempel er-
bjuds Zoom-möten i första hand vid individuell sökhandledning för studenter, samma 
sak gäller för rådgivning för forskare, men de studenter/forskare som har behov av ett 
möte på plats kan boka det. För bokad undervisning har institutionerna erbjudits att 
välja vad som passar respektive studentgrupp och/eller pandemiläget bäst. Bibliotekets 
lärandestöd har under året utvecklat formerna för interaktivt lärande i digitala lärmiljö-
er. Bibliotekets digitala självstudiekurs i Athena har nu integrerats i ytterligare ett tiotal 
utbildningar. 

Arkiv – fortsatt utveckling och ett större avslut 
Under 2021 fortsatte det centrala arkivstödet att utvecklas. Efter önskemål från verk-
samheten lanserades en gemensam årsstrategi och prioritetslista för arkivorganisationen. 
Nätverksträffar och utbildningsinsatser hölls under året för arkivvårdare och registrato-
rer. Dessutom skedde cirka 140 individuella möten för att stötta i institutionsspecifka 
arkiveringsbehov. Flera styr- och stöddokument togs fram centralt, såsom vägledning 
för arkivering av analoga fotografer, rutin för inskanning av handlingar och gallring av 
pappershandlingar efter skanning. 
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Som ett led i att kvalitetssäkra utlämningsverksamheten från centralarkiven gjordes un-
der våren en genomlysning av arbetet. Ett ärendehanteringssystem infördes för att effek-
tivare hantera utlämningsärenden och övriga inkomna arkivfrågor. Ärendehanterings-
systemet förenklar överlämnandet av ärenden vid sjukdomar och semestertider, vilket 
främjar kortare handläggningstider. 

Lärarhögskolan i Stockholms arkiv (LHS) hade sedan lärosätet anslöts till Stockholms 
universitet 2008 inte avslutats, men under 2021 färdigställdes arkivet och kunde i juni 
levereras till Stockholms stadsarkiv. Inför det digitaliserades LHS:s analoga kursplaner 
och de med kurskoder, cirka 1 000 handlingar, infogades i november i universitetets di-
gitala system för kursplaner och tillgängliggjordes därmed för allmänheten via en webb-
sökfunktion. Handlingar tillhörande LHS:s förvaltning och forskningsprojekt fnns fort-
satt kvar inom universitetet, men fyttades under året till centralarkiven. 

Arbetet med digitala processer fortsatte under 2021, exempelvis infördes en rutin att 
löpande digitalisera alla till centrala registraturen inkomna analoga handlingar. Med det 
har den digitala hanteringen blivit en kontinuerlig del i arbetet. 

Under året konstaterades det att de lokaler som var tänkta som ett nytt centralarkiv inte 
var ändamålsenliga och att det inte tillkommer någon arkivlokal, utan centrala arkiv-
funktionen måste lösa arkiveringen utifrån de lokaler som fnns redan idag. 

Kommunikationsinsatser för att nå fler i målgrupperna 
Flera utvecklingsinsatser inom kommunikation har gjorts under året för att hitta nya 
vägar att nå våra målgrupper, såväl externa som interna inom universitetet. Under 
senvåren lanserades bibliotekets nya webbplats, efter att webbgruppen på biblioteket 
genomfört sin del i det universitetsövergripande arbetet med Webb2021. Det innebar 
bland annat att överföra och uppdatera allt webbinnehåll till en mer lättarbetad och lätt-
navigerad webbstruktur, och fera av bibliotekets forskningsspecifka tjänster fyttade till 
medarbetarwebbens Forskningsingång. Under hösten 2021 genomfördes även fertalet 
workshops och arbetsmöten med syfte att skapa en uppdaterad ingång för just forsk-
ningsstödjande tjänster. I detta förvaltningsöverskridande projekt representeras SUB av 
fera arbetsgrupper och projektet har inneburit ett betydligt närmare samarbete mellan 
berörda förvaltningsavdelningar. 

En stor kommunikationssatsning gjordes under Open Access Week i slutet av oktober, då 
biblioteket lyfte frågan om öppen tillgång till vetenskapliga resultat genom en rad evene-
mang: lunchföreläsningar, blogginlägg, poddavsnitt, nyhetsartiklar, Instagramvecka och 
paneldiskussion inom Stockholm trio-samarbetet. Den senare lockade omkring 80 delta-
gare, och medverkade i panelen gjorde Gustav Nilsonne (Karolinska Institutet), Terrence 
Brown (KTH) och Paula Uimonen (Stockholms universitet). 

Utöver Instagramveckan under Open Access Week genomfördes ytterligare två Instagram-
veckor under 2021 där biblioteket tog över SU:s Instagramkonto. Fokus för dessa var 
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bibliotekets tjänster på distans och information om service och tjänster för nya studen-
ter, och dessa togs emot väl av användarna. Under året släpptes sju avsnitt av bibliote-
kets podd ”Bakom bokhyllan”, varav fera avsnitt med avstamp i den pågående corona-
pandemin. En tydligare proflering av Bakom bokhyllan som en vetenskapspodd gjordes 
2021, med en ny programförklaring och tydligare kategorisering på hemsidan samt en 
ny bild med modernt tilltal. ”Ensamma tillsammans – så påverkas vi av det digitala livet” 
blev det mest lyssnade avsnittet 2021. 

Personal och arbetsmiljö 
Under året har universitetsbiblioteket fortsatt att fokusera på arbetsgrupperna som den 
bärande grundidén i bibliotekets organisation, men också lagt mycket tid på samarbeten 
både inom vår egen organisation och inom universitetet. Vi söker aktivt samarbeten som 
kan gynna universitetets forskare och studenter och inom universitetsförvaltningen vill vi 
vara en katalysator för bättre och utökade samarbeten. Vi har trots ytterligare ett år då 
många har arbetat på distans lyckats bedriva en verksamhet med god kvalitet och lyckats 
upprätthålla arbetet och kontakterna i arbetsgrupperna digitalt när så har krävts. Åter-
igen upplever vi att organisationen har visat stor fexibilitet trots svåra förutsättningar. 
Ledningsgruppen har också arbetat mycket aktivt i olika personalfrågor och rekrytering-
ar och med att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna. 

Arbete på distans har också skapat nya utmaningar med ledarskapet och den vardag-
liga kontakten med medarbetarna. Ledningsgruppen har lagt mycket tid på diskussio-
ner angående detta skapat strategier för hur ledarskapet ska fungera när vi inte ses på 
kontoret. Ledningsgruppen upplever att det utifrån förutsättningarna har fungerat väl 
och att de festa medarbetare upplevt att ledarskapet på distans har fungerat väl. Grupp-
utvecklingssamtal med arbetsgrupperna har varit ett viktigt redskap i detta arbete. 


