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att fastställa SLU-bibliotekets verksamhetsplan 2019 enligt bilaga. 

Redogörelse för ärendet och motiv till beslut 
SLU-bibliotekets verksamhetsplan för 2019 beskriver bibliotekets prioriteringar 
och det arbete som ska genomföras för att målen i SLU-bibliotekets strategi 2017-
20201 ska nås. Dessa mål ska uppfyllas senast 2020. Verksamhetsplanen bygger 
därför på kapitel 2 i strategin: SLU-bibliotekets verksamhetsidé, vision och 
värdegrund, samt kapitel 5, SLU-bibliotekets mål 2017–2020. I verksamhetsplanen 
tydliggörs vad som planeras att utföras under 2019. 

Verksamhetsplanen och budgeten har diskuterats vid Biblioteksrådets möten 19 
september och 13 december 2018 och ledamöterna har avgett synpunkter samt 
godkänt verksamhetsplanen och budget för SLU-biblioteket för 2019.  

 

Karin Grönvall  

 

 

                                                      
1 SLU-bibliotekets strategi 2017-20, SLU ID: SLU.ua 2016.2.3.1-5177 
https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/vision-strategi/slu-bibliotekets-
strategi-2017-2020.pdf 
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SLU-bibliotekets verksamhetsplan 2019 
SLU-bibliotekets verksamhetsplan för 2019 beskriver bibliotekets prioriteringar 
och det arbete som ska genomföras för att uppfylla målen i SLU-bibliotekets 
strategi 2017–2020. Verksamhetsplanen bygger på bibliotekets strategi och inleds 
med, SLU-bibliotekets verksamhetsidé, vision och värdegrund. Sedan följer en 
sammanfattning av vad vi särskilt kommer att fokusera på under det kommande 
året (SLU-biblioteket 2019). Innan de mer specifika målformuleringarna 
presenterar vi vår verksamhet ur ett övergripande perspektiv (SLU-bibliotekets 
verksamhet). Aktiviteter (Under 2019 kommer vi att) finns under 
målformuleringarna hämtade från SLU-bibliotekets strategi 2017–2020. 
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SLU-bibliotekets verksamhetsidé, vision och värdegrund2 
 

Verksamhetsidé 

SLU-biblioteket stärker kvaliteten i SLU:s forskning, utbildning och fortlöpande 
miljöanalys genom att: 

• Säkerställa tillgången till vetenskaplig information för forskning och 
lärande. 

• Stödja studenterna i deras lärande gällande att söka, kritiskt granska och 
använda information. 

• Utveckla infrastrukturen för att synliggöra SLU:s forskning och dess 
resultat. 

• Tillhandahålla analyser av forskningens genomslag. 
 

Vision 
SLU-biblioteket bidrar med sin verksamhet till att göra SLU till ett universitet i 
världsklass inom livs- och miljövetenskaper. 

 

Värdegrund 

SLU:s värdegrund “uttrycker organisationens gemensamma grundläggande 
värderingar. Dessa ger vägledning i vardagen genom att beskriva vad som är själva 
utgångspunkten för verksamheten, för kontakten med omvärlden och för hur vi 
beter oss mot varandra och andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av 
värdegrunden.” 

• Vetenskaplighet 
• Kreativitet 
• Öppenhet 
• Ansvarstagande 

 

SLU-biblioteket arbetar aktivt med vad värdegrunden betyder för oss i vårt dagliga 
arbete och hur den kan vara ett stöd för såväl utvecklingen av arbetsmiljön som i 
samverkan med andra parter. 

                                                      
2 I detta avsnitt återges kapitel 2 från SLU-bibliotekets strategi 2017-20.  
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SLU-biblioteket 2019 
I SLU:s forskningsutvärdering Kvalitet och nytta 20183 lyfter de externa 
utvärderarna fram att universitetet har stor potential till ökat vetenskapligt och 
samhälleligt genomslag. Universitetets förutsättningar beskrivs som ett guldläge 
(”a golden egg”). Detta guldläge ser vi på SLU-biblioteket som vår uppgift att 
hjälpa till att förvalta och utveckla, med det övergripande målet att stärka 
kvaliteten i SLU:s kärnverksamhet. Genom att prioritera samarbeten där vi med vår 
kompetens kan göra skillnad för universitetet tar vi ett gemensamt ansvar för 
utvecklingen, och bidrar på så vis till målet ”Vårt gemensamma SLU” i SLU:s 
strategi 2017-20204.  

Under 2019 vill vi särskilt satsa på internationaliseringsfrågor. Vi planerar bland 
annat ett aktivt deltagande i samordningen av mottagandet av internationella 
studenter och anställda, att genomföra en impact-analys för SLU:s globala 
samarbeten och att delta i EU-projektet Food and Nutrition Security and 
Sustainable Agriculture (FNSSA) med SLU Global. Vi är också tillsammans med 
Högskolan i Borås med i en ansökan för forskningsstöd i ett 5-årigt SIDA-program 
i Rwanda (besked väntas i januari).  

Visionen att antalet SLU-studenter inom en 10-årsperiod ska fördubblas och spegla 
samhällets bredd, är inspirerande. Vi ser att ett välanpassat biblioteksrum och ett 
genomtänkt stöd i generella kompetenser är en viktig bas i studenternas vardag. I 
arkitektbyrån Whites studie Framtidens campusbibliotek SLU Ultuna 5 konstateras 
att:  

Ett väl fungerande biblioteksrum med viss kringservice har potential att uppfylla sitt 
formella uppdrag samt fylla en del av de andra behov som efterfrågas, bidra till 
gemenskap, samverkan och identitet. Det kommer inte att kunna lösa allt, men det är 
svårt att se någon annan enskild verksamhet med sådan potential. Digitaliseringen till 
trots, behovet av det mänskliga mötet kommer inte att försvinna. 

Vi vill under 2019 arbeta för att förverkliga denna potential. 

Hösten 2018 fick styrgruppen för PLOG-projektet, genom bibliotekarie Lillemor 
Lyrén ta emot SLU:s pedagogiska lagpris.  PLOG står för pedagogik, lärande och 
generella kompetenser och projektet syftar till att integrera studenternas generella 
kompetenser med ämneskompetenser. Vi uppskattar detta erkännande för vårt 
långsiktiga arbete med att integrera vår undervisning i till exempel vetenskapligt 
skrivande, sökstrategier, fusk och plagiering, referenshantering och upphovsrätt 
                                                      
3 https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/KoN2018_sv/ 
 
4 https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/styr-dok/vision-strategi/slus-strategi-2017-
2020-faststalld-160616.pdf 
5 Framtidens campusbibliotek SLU Ultuna https://pub.epsilon.slu.se/15718/  

https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/KoN2018_sv/
https://pub.epsilon.slu.se/15718/
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med ämnesundervisningen. Under 2019 vill vi ta ett steg till och fördjupa 
samarbetet med studenterna och lärarkåren.  

Genom att arbeta för öppen tillgång till vetenskaplig information och 
forskningsdata möjliggör biblioteket en bred tillgång till SLU:s 
kunskapsproduktion.  Vår projektrapport Öppen vetenskap vid SLU visar på 
möjligheterna till en långsiktig strategi för öppen vetenskap inom SLU. Rapporten 
redogör för en positiv inställning bland forskarna, något som ytterligare förstärker 
möjligheterna för SLU att kommunicera sin unika profil inriktad på de globala 
samhällsutmaningarna. 

Inte minst i arbetet med öppen data finns det potential för SLU att ytterligare 
profilera sig. Genom uppdraget för fortlöpande miljöanalys produceras stora 
mängder data av hög kvalitet. Enheterna Miljödatastöd och DCU (Data Curation 
Unit), som båda är placerade vid biblioteket, kommer under 2019 att samordna 
stödet till forskare och miljöanalytiker i arbetet med att kvalitetssäkra, arkivera och 
öppet publicera sin data vilket kan bidra till stor samhällsnytta. SLU satsar även 
framåt på medborgarforskning och vi ser stor potential för biblioteket att vara med 
och utveckla det området.  

Att leda och arbeta i avdelningar och projekt digitalt är i vår ortsövergripande 
organisation en självklar del av vardagen. Vi vill under 2019 utveckla vårt 
arbetssätt ytterligare för att möjliggöra mer kreativa och effektiva digitala möten. 
Vi kommer också att implementera en projektmodell och stöd i projektarbete i hela 
organisationen. För att kunna erbjuda relevanta tjänster vill vi under 2019 fortsätta 
utveckla användningen av användarcentrerade metoder så att dessa blir en naturlig 
del i verksamhetsutvecklingen.  

SLU är det första universitetet i Sverige med det uttalade målet att vara 
klimatneutralt 2027. För oss på biblioteket är det därför naturligt att under 2019 
utarbeta en miljö- och klimatpolicy för att bidra till måluppfyllelsen.  

SLU-bibliotekets verksamhet 

Publika miljöer, support och informationsresurser 
Verksamheten inom bibliotekets publika miljöer i Umeå, Uppsala, Alnarp och 
Skinnskatteberg innebär att stötta studenter i studierna och utveckla lärmiljön. 
Dessutom bemannar bibliotekets personal kundtjänst i Uppsala, Service Center i 
Alnarp och Umeå samt arrangerar evenemang och hanterar tryckt material, 
inklusive lån och fjärrlån. Den digitala kundtjänsten ger support via e-post, telefon 
och chatt. Detta kompletterar de fysiska kundtjänstdiskarna och innebär att även 
personer som inte befinner sig på något av SLU:s campus kan få stöd från 
biblioteket.  
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Biblioteket arbetar fortlöpande med att säkerställa och utveckla SLU:s tillgång till 
ett brett utbud av vetenskapliga information. Det sker genom att köpa in och 
prenumerera på tidskrifter, böcker och databaser. Nya informationsresurser 
införskaffas inom ramen för budget då behovet uppstår. Utvärdering av befintliga 
prenumerationer samt analys av inköp sker kontinuerligt i syfte att säkerställa att 
kvalitet och pris står i relation till den nytta SLU:s forskning och utbildning har av 
de vetenskapliga informationsresurser som införskaffas. Ett fortlöpande arbete är 
också att utveckla och hantera tryckta samlingar samt göra dem tillgängliga.   

Övergången till open access har accelererat under senare år. Regeringen fastställde 
i forskningspropositionen 2016 målbilden ”att en omställning till öppen tillgång till 
forskningsresultat inklusive vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och 
forskningsdata bör vara genomförd fullt ut senast inom tio år”. 6 Inför 2019 
omförhandlas flera stora avtal med målet att inkludera open access-publicering. 
Kostnadsbilden för avtalen är därför osäkra inför 2019. Biblioteket kommer därför 
noga att följa, analysera och kommunicera den utveckling som sker inom öppen 
tillgång till vetenskaplig information och prenumerationsmodeller, med särskilt 
fokus på SLU:s publiceringsmönster och kostnaderna för SLU totalt. 

Stöd till utbildning 
Biblioteket verkar för att SLU:s studenter skall få goda kunskaper och färdigheter i 
att söka, källkritiskt granska, och använda information för sina studier och i det 
kommande yrkeslivet. Exempel på moment som kan ingå i undervisningen är 
sökstrategi, fusk och plagiering, referenshantering och upphovsrätt samt 
akademiskt språk i form av till exempel vetenskapligt skrivande och muntlig 
presentationsteknik. Bibliotekets moment är integrerade i många av SLU:s program 
och vi träffar studenterna flera gånger under deras utbildning. I detta arbete 
samarbetar vi med programstudierektorer, kursansvariga, enskilda lärare samt 
deltar i programnämnder. Biblioteket erbjuder även stöd i Språkverkstaden samt 
tjänsten Boka en bibliotekarie där studenter har möjlighet att boka bibliotekets 
personal för individuell handledning, liksom återkommande workshops och drop-in 
verksamhet. 
 
Biblioteket ger doktorandkursen Information Retrieval and Methods for Scientific 
Communication (3 hp) som från och med 2016 är helt webbaserad. Kursen är 
tillgänglig för alla SLU:s doktorander oavsett utbildningsort och ämnesområde. 
Stöd till doktoranderna sker också genom att synliggöra bibliotekets resurser och 
möjlighet till vidare rådgivning genom tjänsten Boka bibliotekarie.  

                                                      
6 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2016/11/prop.-20161750/  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2016/11/prop.-20161750/
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Stöd till forskning  
Biblioteket verkar som ett stöd genom hela forskningsprocessen från 
informationsstrategier, omvärldsbevakning, referenshantering, 
publiceringsstrategier till frågor om öppen vetenskap och vi utvecklar vårt 
användarstöd fortlöpande. Vi håller oss också uppdaterade på vad som händer inom 
dessa områden såväl nationellt som internationellt så att vi ligger i linje med det 
som efterfrågas, och medverkar också till att driva utvecklingen i dessa frågor 
framåt. 

Vi arbetar kontinuerligt med publikationsdatabasen SLUpub och det öppna arkivet 
Epsilon med granskning och registrering av publikationsposter. Vi arbetar 
fortlöpande med att erbjuda stabila användarvänliga system som uppgraderas och 
utvecklas kontinuerligt. Funktioner och gränssnitt utvecklas i linje med 
användarnas prioriterade behov och önskemål för att kunna erbjuda en effektiv 
validering och publicering av allt som registreras.  
 

SLU-bibliotekets övergripande mål7 
 

Samarbete och användarcentrering  
SLU-bibliotekets medarbetare skapar med sin kompetens värde och höjer 
kvaliteten på SLU:s forskning och utbildning. En förutsättning för detta är att de 
behov som SLU:s studenter, forskare, lärare och övriga anställda har möts, och att 
biblioteket kan prioritera sin verksamhet. För att uppnå detta behöver biblioteket 
arbeta aktivt med användarcentrerad metodik och initiera och odla samarbeten 
inom SLU. Det är viktigt att alla medarbetare känner delaktighet och engagemang i 
utvecklingen av SLU:s verksamhet. Under strategiperioden avser vi därför att satsa 
på två övergripande områden som ska genomsyra hela vår verksamhet:  
  

                                                      
7 SLU-bibliotekets strategi 2017-20, kapitel 5. 
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År 2020: 

Arbetar SLU-biblioteket strategiskt med användarcentrerade metoder för att skapa 
relevanta, sammanhängande och enhetliga tjänster. 

Under 2019 kommer vi att: 

• Etablera ett flexibelt och ändamålsenligt metodstöd för att 
användarcentrerat arbetssätt ska bli en naturlig del i bibliotekets 
verksamhetsutveckling i såväl projekt som förvaltning, för att utveckla 
stödet till bibliotekets användare och tillgodose SLU:s behov. 

• Ta fram och implementera gemensamma kriterier för våra externa digitala 
tjänster för att de ska bli enhetliga, sammanhängande och användarvänliga 
och i linje med SLU:s innehållsstrategi för webbplatser. 
 

Ansvarig: Avdelningen verksamhetsstöd 

 

 

År 2020: 

Är SLU-biblioteket en efterfrågad samarbetspartner inom SLU. 

Under 2019 kommer vi att: 

• Aktivt följa SLU-initiativ för att hitta potentiella samarbetsmöjligheter och 
initiera kontakter. 
 

Ansvarig: Ledningsgruppen samt alla avdelningar 

 

• Fokusera på internationaliseringsfrågor genom att samarbeta med relevanta 
grupperingar på SLU, till exempel för att förbättra mottagandet av 
internationella studenter. 

• Undersöka potentiella framtida studenters behov, gärna i samarbete med 
till exempel kommunikationsavdelningen, SLUSS, utbildningsavdelningen 
och planeringsavdelningen. 
 

Ansvarig: Avdelningarna utbildningsstöd, biblioteksrummet och support och 
verksamhetsstöd 
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Medarbetare 
SLU är en attraktiv och stimulerande arbetsplats för nuvarande och framtida 
medarbetare. 

Universitetsbiblioteken genomgår generellt stora förändringsprocesser, och för att 
möta de behov som uppstår krävs ett strategiskt grepp kring kompetensutveckling. 
Biblioteket har sedan flera år tillbaka arbetat med medarbetar- och medledarskap 
med gott resultat och vill fördjupa och hålla detta arbete vid liv.  

 

 

År 2020:  

Arbetar SLU-biblioteket systematiskt med kompetensutveckling utifrån 
verksamhetens behov, vilket leder till både individens och organisationens 
utveckling. 

Under 2019 kommer vi att: 

• Fortsätta med årlig kompetensinventering och analys samt genomföra 
kompetensutvecklingsinsatser på såväl individ- som gruppnivå.  
 

Ansvarig: Ledningsgruppen 
 

 
År 2020: 

Har SLU-biblioteket ett ledarskap som kännetecknas av engagemang, tydlighet och 
närvaro.  

Under 2019 kommer vi att: 

• Identifiera aktuella teman kring ledarskapsfrågor och i workshop-form med 
ledningsgruppen kombinera teori och praktik för att fördjupa chefernas 
kompetens och kunskap. 
 

Ansvarig: Ledningsgruppen 
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År 2020: 

Är alla SLU-bibliotekets medarbetare delaktiga i och tar ansvar för att 
verksamheten ska nå uppsatta mål. 

Under 2019 kommer vi att: 

• Fortsätta med de workshopar kring hållbart arbetsliv som påbörjats under 
2018 samt arbeta med individuella och organisatoriska värderingar som ett 
led i utvecklingen av medarbetarskapet. 

• Arbeta aktivt med att skapa engagemang hos medarbetarna genom att 
genomföra en gemensam posterutställning över verksamheten.  

• Ta fram en miljöpolicy för biblioteket för att bidra till att uppnå SLU:s 
miljömål. 

Ansvarig: Ledningsgruppen 

 

Studenter och utbildning  
SLU är ett attraktivt lärosäte för studenter och har utbildningar med hög kvalitet 
och samhällsrelevans.  

Nationellt såväl som internationellt minskar behovet av utrymme för bibliotekens 
tryckta samlingar i takt med ökad digitalisering. Samtidigt är biblioteksrummet en 
central lärandemiljö och en del av universitetets visuella varumärke. Det har 
utkristalliserat sig en tydlig trend där flera universitet satsar på nybyggda bibliotek 
med attraktiva miljöer som möjliggör möten mellan forskning och utbildning.  

Idag sker inköp av litteratur oftast i digital form, men SLU-biblioteket har stora 
samlingar av tryckt material att hantera. Som en del av ett internationellt 
biblioteksnätverk är det viktigt med långsiktigt bevarande och att kunna ge tillgång 
till äldre material för att visa på den vetenskapliga utveckling som skett inom 
SLU:s områden. SLU-biblioteket utvecklar och stödjer studenternas 
informationskompetens genom studentaktiverande och studentcentrerat stöd. Det 
pedagogiska stödet anpassas utifrån behov och nya undervisningsformer. I dialog 
och samverkan med programstudierektorer, kursansvariga, enskilda lärare och 
aktivt deltagande i flera programnämnder stärker biblioteket relationerna på 
lärosätet och bidrar med uppdraget att stärka kvaliteten i SLU:s forskning och 
utbildning. 

I Inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017–2020 
betonas att det nätbaserade lärandet bör utvecklas vid SLU.8 Vikten av flexibla 

                                                      
8 Planeringsavdelningen (2016). Inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017-2020. Uppsala: Sveriges 

lantbruksuniversitet. (Dnr SLU ua 2016.1.1.1-3768),  s. 4. 
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undervisningsformer som kan genomföras oberoende av tid och rum kommer att 
öka, och där ser biblioteket stora möjligheter till samarbeten inom SLU.  

 

År 2020: 

Erbjuder SLU-biblioteket ett inspirerande och väl använt biblioteksrum. 

Under 2019 kommer vi att: 

• Fortsätta arbetet med att skapa ett hållbart modernt bibliotek för framtiden  
på Campus Ultuna.  

• Delta i planeringen av framtida Campus Alnarp.  
• Delta i utformningen av lärmiljöerna på alla campus.  
• Utveckla biblioteksrummen som en arena för samlande evenemang, och 

som en mötesplats för alla på campus.  
• Delta aktivt i diskussionerna kring potentiellt fördubblat antal studenter 

 
Ansvariga: Avdelningarna biblioteksrummet och support och utbildningsstöd 

 

 
 

År 2020: 

Är SLU-bibliotekets undervisning väl integrerad i utbildningarna och bygger på 
flexibla och studentcentrerade undervisnings- och lärandeformer.  

 
Under 2019 kommer vi att: 

• Analysera behov och efterfrågan kring Språkverkstaden, samt hur den 
tillsammans med bibliotekets övriga undervisning kan implementeras för 
ett mer omfattande stöd. 

• Utveckla webbstödet i akademiskt skrivande. 
• Fortsätta utveckla undervisningsformerna med fokus på studentcentrerat 

och aktivt lärande med hjälp av digitala verktyg, inklusive de generella 
kompetensmodulerna.  

• Fortsätta arbeta för en tydlig progression mellan kurserna genom att 
implementera delar eller helhet av ramverket PLOG för att integrera 
undervisningen i generella kompetenser till en helhet med pedagogik, 
arbetssätt och användning av tillgängliga informationsresurser. 

• Publicera delar av doktorandkursen som fri resurs. 
 

Ansvarig: Avdelningen utbildningsstöd 
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År 2020: 
Arbeta aktivt för att erbjuda tillgängliga och efterfrågade informationsresurser för 
såväl utbildning som forskning. 
 
Under 2019 kommer vi att: 

• Genomföra en översyn och en analys av inköp av e-böcker i syfte att 
säkerställa att kvalitet och pris står i relation till den nytta SLU:s forskning 
och utbildning har av de e-böcker som införskaffas. 

• Identifiera kriterier för utvärdering av databaser samt bilda en 
databasgrupp som stöd för inköp och utvärdering av de databaser 
biblioteket prenumererar på samt för att öka kunskapen om och 
användningen av databaserna bland forskare och studenter. 
 

 Ansvariga: Avdelningen verksamhetsstöd  

• Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten av relevanta tryckta 
resurser för hela SLU. 
 

Ansvariga: Avdelningen biblioteksrummet och support 

 

Forskningsinfrastruktur 
SLU:s forskare har god tillgång till forskningsinfrastruktur som ger möjlighet 
till nydanande, excellent forskning. 

SLU arbetar kontinuerligt med att utveckla förutsättningarna för nydanande, 
excellent forskning med målet att SLU ska vara internationellt framstående inom 
dessa områden och förse samhället med relevant kunskap. Tillgång till infrastruktur 
av hög standard är en förutsättning för forskningens kvalitet och konkurrenskraft. I 
denna infrastruktur inräknas SLU-bibliotekets tillgång till vetenskaplig information 
och synliggörande av SLU:s publicering och forskningsdata, samt analysunderlag i 
form av bibliometriska analyser och visualiseringar, omvärldsanalyser och stöd för 
systematiska översikter. 

SLU:s forskning rör sig på en global arena och SLU-biblioteket vill därför bidra till 
en global, öppen och transparent forskningsinfrastruktur med fri tillgång till 
forskningsresultat och underliggande data för att gynna samarbete och excellent 
forskning. Vi kommer särskilt att fokusera på utvecklingen av infrastruktur för 
forskningsdata. 
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År 2020: 

Är SLU-bibliotekets system för informationssökning och publicering 
användarvänliga och resurseffektiva.  

Under 2019 kommer vi att: 

• Förbättra webbplatsens tillgänglighet för att den ska vara användbar för 
alla och för att möta de ökade krav på tillgänglighet som ställs i EU:s 
tillgänglighetsdirektiv. 
 

Ansvariga: Avdelningen verksamhetsstöd   

• Utveckla DCU:s webbsida så att den innehåller användbar information om 
hantering av forskningsdata innan och under pågående projekt, samt om 
arkivering och publicering av forskningsdata.  
 

Ansvariga: DCU  

• Färdigställa implementeringen av det nya bibliotekssystemet ALMA. 
  

Ansvariga: Avdelningen verksamhetsstöd samt biblioteksrummet och support 

• Genomföra arbetet med samordnad registrering och validering för SLU:s 
publikationer samt utarbeta en policy för publikationsdatabasen och det 
öppna arkivet.  

• Utveckla stöd för användning av dataset som informationsresurs för att 
underlätta för forskare att hitta och använda andras publicerade dataset. 

• Samordna relevanta delar av publikationsdatabasen SLUpub och systemet 
för forskningsdata, Tilda. 
 

Ansvarig: Avdelningen forskningsstöd  
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År 2020: 

Erbjuder SLU-biblioteket kvalificerat stöd i forskningsprocessen som möjliggör 
forskning med hög vetenskaplig kvalitet. 

Under 2019 kommer vi att:  

• Etablera DCU som stödfunktion för alla anställda med behov av hjälp eller 
rådgivning inom forskningsdatahantering.   

• Bistå med råd och stöd för datakurering så att forskare vid SLU innan de 
levererar sina dataset till arkivet själva kan kontrollera dessa med avseende 
på exempelvis format, metadata och principerna för ramverket FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) data. 

• Ge råd och stöd till forskare och forskarstuderande vid skapandet av 
datahanteringsplaner.   
 

Ansvarig: DCU  

• Arbeta vidare med resultaten från projektet Öppen vetenskap vid SLU 
utifrån SLU:s beslut och prioriteringar, med målet att verka för en 
långsiktig strategi för öppen vetenskap samt genom att fortsatt stödja 
SLU:s forskare inom området.  

• Fortsatt utveckla stödet för systematiska översikter, både vad gäller 
konsultation och utförande.   
 

Ansvarig: Avdelningen forskningsstöd 

• Följa, analysera och kommunicera den utveckling som sker inom öppen 
tillgång till vetenskaplig information och prenumerationsmodeller, med 
särskilt fokus på SLU:s publiceringsmönster och kostnaderna för SLU 
totalt. 
 

Ansvarig: Avdelningen forskningsstöd och verksamhetsstöd 

 

År 2020: 

Är Tilda-systemet för arkivering och publicering av miljö- och forskningsdata ett 
självklart val inom SLU och del av en nationell och internationell infrastruktur.   
 
Under 2019 kommer vi att:  

• Utvärdera Tilda-konceptet för att komma fram till en effektiv lösning för 
arkivering och publicering av forskningsdata. 
 

Ansvarig: DCU 
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År 2020: 

Analyserar och visualiserar SLU-biblioteket universitetets publicering utifrån olika 
perspektiv och tillhandahåller regelbundet rapporter. 

 
Under 2019 kommer vi att: 

• Skapa en applikation för ge tillgång till årliga bibliometriska analyser på 
institutions- och fakultetsnivå, gärna i samverkan med andra SLU-aktörer.  

Ansvarig: Avdelningen forskningsstöd  

 

 

Samverkan med omgivande samhälle 

SLU:s samverkan skapar samhällsnytta och uppskattas av intressenterna 
samtidigt som kvaliteten på vår utbildning, forskning och fortlöpande 
miljöanalys höjs. 

För att bidra till en god samverkan med samhället krävs att SLU-biblioteket har en 
stark samverkan inom SLU och att det är tydligt vad biblioteket kan bidra med i 
form av analysunderlag. Biblioteket tillhandahåller en publiceringsplattform där 
bland annat SLU:s rapporter görs öppet tillgängliga för samhället.  

Utvecklingen inom SLU:s fortlöpande miljöanalys går mot öppen data i 
kombination med långsiktigt bevarande. Synergieffekter kan uppnås genom 
samordning med den kompetens som byggs upp inom biblioteket för arkivering 
och publicering av forskningsdata.  

 

År 2020:  
 
Är SLU-biblioteket en självklar del i universitetets interna samverkansorganisation 
av effektiva interna stödfunktioner för samverkan och strukturerade arbetsformer. 
 
Under 2019 kommer vi att: 

• Bidra till stödet för överblick över forskningen vid SLU genom att i 
samarbete med relevanta enheter samla och synliggöra SLU:s 
forskningsprojekt. 

• Etablera fördjupat stöd för ansökningsprocessen genom samarbete med 
Grants Office. 
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• Delta i SLU Globals EU-projekt FNSSA (Food and Nutrition Security and 
Sustainable Agriculture) genom att bland annat genomföra en kartläggning 
av pågående forskningsprojekt och program inom området. 

• Implementera Altmetric för SLU:s publicering och utveckla användningen 
av Altmetric-data samt informera och sprida kunskap om detta. 

 

Ansvarig: Avdelningen forskningsstöd 

• Delta som aktiv part i Rwanda-projektet (SIDA: Research Capacity 
Building Partnership Program) i form av att utveckla digital kundtjänst och 
doktorandkurs i informationssökning och vetenskaplig kommunikation på 
University of Rwanda. 
 

Ansvarig: Avdelningen utbildningsstöd och biblioteksrummet och support   

 
 
År 2020: 

Nyttjar universitetet SLU-bibliotekets kompetens inom omvärldsanalys och uttag av 
publiceringsdata. 

 
Under 2019 kommer vi att: 

• Inom ramen för befintliga och kommande uppdrag och samarbeten 
utveckla utbudet av visualisering och övriga relevanta analyser. 
 

Ansvarig: Avdelningen forskningsstöd 

 

 
År 2020: 

Erbjuder SLU-biblioteket en attraktiv publiceringsplattform för att göra SLU:s 
forsknings- och utbildningsresultat fritt tillgängliga. 

 
Under 2019 kommer vi att: 

• Utveckla sökmöjligheterna och sökupplevelsen för SLU-publikationer, för 
såväl anställda och studenter vid SLU som externa användare. 
 

Ansvarig: Avdelningen forskningsstöd 
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År 2020: 

Är en stor del av SLU:s forsknings- och miljöanalysdata arkiverad, sökbar, 
tillgänglig och återanvändbar. 

Under 2019 kommer vi att: 

• Utvärdera Tilda-konceptet för att komma fram till en effektiv lösning för 
arkivering och publicering av forskningsdata. 
 

Ansvarig:  DCU 

 

Vårt gemensamma SLU 
Medarbetare och studenter har kunskap om och känner engagemang för SLU:s 
verksamhet, samt tar gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten. 

SLU har i strategin formulerat ett delmål till ovanstående övergripande mål: 
Samarbetet mellan olika orter och organisatoriska delar inom SLU har ökat9 SLU-
biblioteket har sedan flera år tillbaka framgångsrikt arbetat som ett samlat bibliotek 
såväl organisatoriskt som praktiskt, och vi vill under 2017–2020 vässa oss 
ytterligare genom att utveckla våra arbetsmetoder och verktyg.  

 

År 2020:  

Arbetar SLU-biblioteket tillsammans från norr till söder med effektiva och flexibla 
arbetsmetoder och verktyg. 

Under 2019 kommer vi att: 

• Införa och vidareutveckla en projektmodell som ett stöd i bibliotekets 
verksamhetsutveckling i såväl större projekt som löpande arbete.  

• Utvärdera och införa digitala verktyg för att möjliggöra mer kreativa och 
effektiva digitala möten samt bidra till SLU:s miljömål att öka antalet IT-
resor. 

Ansvarig: Avdelningen verksamhetsstöd 

 

 

 

                                                      
9 Sveriges lantbruksuniversitet (2016). SLU:s strategi 2017-2020. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Dnr SLU ua 2015.1.1.1-409), s. 

21. 
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År 2020: 

Är SLU-bibliotekets medarbetare väl förtrogna med universitetets verksamhet och 
roll i forskning, utbildning och samhälle.  

Under 2019 kommer vi att: 

• Fortsätta bjuda in SLU-kollegor till bibliotekets personalmöten och 
personaldagar för att få en djupare inblick i SLU:s verksamhet.  

 
Ansvarig: Ledningsgruppen 

  



SLU-bibliotekets verksamhetsplan 2019 
 

21/21 
 

Budget 2019 
P g a att det högskolegemensamma avtalet för tillgång till Elseviers tidskrifter 
sades upp 30 juni 2018, beräknar vi ett överskott för 2019. Detta överskott kommer 
att användas till ökade mediakostnader. Tilldelning och budget har diskuterats i 
Biblioteksrådet.  
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