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SLU-bibliotekets verksamhetsplan 2022 

SLU-bibliotekets verksamhetsplan för 2022 beskriver bibliotekets prioriteringar för 
att uppfylla målen i SLU-bibliotekets strategi 2021–20251. Verksamhetsplanen 
följer strategins uppdelning med två tematiska avsnitt: ”Samarbete och kvalitet för 
ett SLU” och ”Kunskap för framtidens behov”. Avsnitten inleds med en kort 
beskrivning av temat utifrån de underrubriker som finns i strategin. Därefter följer 
de strategimål som vi avser arbeta mot under 2022 följt av planerade aktiviteter och 
åtgärder.  

Vi har inför 2022 valt att lyfta fram tre fokusområden för att få tydligare riktning 
under nästa års arbete: öppen vetenskap, lika villkor med fokus på inkluderande 
förhållningssätt samt kommunikation och samarbete inom biblioteket. 

1. Öppen vetenskap som företeelse har stor påverkan på universitetets 
verksamhet och därmed också biblioteket. Under senare år har 
utvecklingen accelererat vad gäller till exempel övergången till öppen 
publicering och fokuseringen på hanteringen och tillgängliggörande av 
forsknings- och miljöanalysdata, bland annat utifrån de krav som politiken 
och finansiärerna ställer.  
 
SLU lyfter i sin strategi för 2021–2025 fram öppen vetenskap som en del 
av digitaliseringen och våra användare (forskare, doktorander och 
studenter) efterfrågar i allt större utsträckning stöd och råd i frågor kring 
öppen vetenskap. Öppen vetenskap är en övergripande fråga som kan 

                                                      
1 https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/planering-utveckling/verksamhetsplanering-
budget-strategi/slu-bibliotekets-strategi-2021-2025.pdf 

https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/planering-utveckling/verksamhetsplanering-budget-strategi/slu-bibliotekets-strategi-2021-2025.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/org-styr/planering-utveckling/verksamhetsplanering-budget-strategi/slu-bibliotekets-strategi-2021-2025.pdf
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engagera alla delar av verksamhet med långtgående effekter för i stort sett 
hela vår verksamhet. Vi har också inom biblioteket under 2021 haft ett 
avdelningsövergripande projekt kring kommunikation av öppen vetenskap 
som resulterat i ett antal möjliga steg framåt. 
   

2. SLU eftersträvar mångfald, vilket innebär att alla vid SLU ska behandlas 
och bedömas ovidkommande hänsyn till kön, bakgrund, kultur, social och 
etnisk tillhörighet, religion, ålder, sexuell läggning och funktionshinder. 
Mångfaldens möjligheter och olikheter är en tillgång och en kvalitetsfaktor 
för verksamheten.  
 
Baserat på de sju diskrimineringsgrunderna kan vi med ett systematiskt 
arbete ha en aktiv roll i att beakta normer och skapa delaktighet. Arbetet 
med lika villkor ska vara en integrerad del i hela verksamheten och präglas 
av öppenhet och respekt. 
 
Vi vill bidra till att utveckla kunskap och kompetens i frågorna. Att aktivt 
arbeta för mångfald främjar allas lika möjligheter och rättigheter samt 
välkomnar olikheter. Vi vill arbeta mer förebyggande och långsiktigt med 
inkluderande arbets- och studiemiljöer.  
 

3. Att arbeta med att sätta sättet vi arbetar på och kommunicerar tillsammans 
under lupp är alltid värdefullt och en del av det organisatoriska och sociala 
arbetsmiljöarbetet. Efter pandemin är detta också extra prioriterat och 
motiverat. Under pandemin blev det uppenbart att man träffade kollegor 
som jobbar med helt andra saker än man själv i betydligt mindre 
utsträckning än tidigare. Då vi även fortsättningsvis kommer jobba en del 
hemifrån är det angeläget att fokusera på samarbete och kommunikation 
kollegor och verksamheter emellan.  Detta för att bibehålla en helhetssyn, 
stärka vår samarbetskultur och förstärka kopplingar mellan eget och andras 
arbete.  

Aktiviteter som knyter an till dessa tre fokusområden är markerade med följande 

symbol:  
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Samarbete och kvalitet för ett SLU 
SLU:s strategi uttrycker tydligt behovet att stärka och underlätta samarbeten inom 
universitetet. Biblioteket verkar för att utveckla hållbara och kvalitativa samarbets-
former mellan enheter, personer och intresseområden. Genom resurser, tjänster och 
medarbetarnas kompetens kan biblioteket utgöra en kreativ drivkraft med möjlighet 
att såväl effektivisera processer och arbetsmetoder som att stärka nytänkande inom 
universitetet, till exempel genom att facilitera förändringsarbete.  

Samarbete över gränser 
År 2025  
har biblioteket starka samarbeten över organisatoriska gränser och ingår i 
relevanta nätverk inom SLU  
  
Vi arbetar för att fördjupa befintliga samarbeten samt identifiera, underlätta och 
etablera nya samarbeten med andra aktörer på SLU. Vi vill stärka ett proaktivt 
förhållningssätt för att identifiera potentiella samarbeten. Vi vill stärka samarbete 
över avdelningsgränserna inom biblioteket genom att bland annat tydliggöra 
sammanhang och interpersonella beroenden.  

Under 2022 kommer vi att:  

• verka för ett SLU-övergripande sammanhang för förankring av evenemang 
av kulturell och informativ karaktär.  

• arbeta för att skapa en ingång för datahanteringsfrågor vid SLU där Data 
management support (DMS) utgör navet.  

• utveckla samarbetet med avdelningen för lärande och digitalisering.  
• utveckla och genomföra en doktorandkurs i vetenskapligt skrivande 

tillsammans med planeringsavdelningen och EPU.  
• utvärdera och utveckla vår kommunikation inom biblioteket.  

 
År 2025  
har biblioteket beredskap och kunskap för att utveckla och nyttja 
digitaliseringens möjligheter och bidrar genom system, teknik och 
kompetenser till SLU:s gemensamma forskningsinfrastruktur  
 
För att nå målet behöver vi identifiera vilka behov SLU:s dataproducenter har av 
stöd från SLU centralt och vilken typ av infrastruktur som behöver prioriteras och 
utvecklas. Vi arbetar för att underlätta tillgängliggörande av forsknings- och 
miljöanalysdata. Processer och arbetsuppgifter ska digitaliseras för ökad 
effektivitet och skapa förutsättningar för att arbeta mer tvärfunktionellt och 
användarorienterat. Vi behöver undersöka och kompetensutveckla oss kring 
bibliotekets möjligheter att nyttja artificiell intelligens (AI) för att anpassa vår 
verksamhet för framtiden.  
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Under 2022 kommer vi att:  

• i samband med färdigställandet av SLU:s policy för datahantering 
identifiera vilka typer av stöd och infrastrukturer som behöver utvecklas 
för att möjliggöra att dataproducenter kan följa policyn, samt ta fram 
aktiviteter såsom webbinarier, institutionsbesök och workshops för att 
underlätta lanseringen.  

• bygga en gemensam webbingång för att samla beskrivningar av 
miljöanalysdata från SLU på ett ställe.  

• ta fram en “verktygslåda” för att underlätta tillgängliggörande och kurering 
av data för såväl dataproducenter som supportpersonal.  

• arbeta med att anpassa Svensk Nationell Datatjänsts (SND) 
forskningsdatakatalog för miljöanalysens behov och bidra till utvecklingen 
av katalogens metadataprofiler.  

• göra en översyn av SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) med avseende på 
arbetsflöden och systemlösningar i syfte att utifrån bibehållen eller ökad 
kvalitet öka automatiseringen.  

• införa en reviderad och kvalitetssäkrad systemförvaltningsmodell.  
 

År 2025  
är biblioteket en etablerad aktör inom hanteringen av forsknings- 
och miljöanalysdata inom SLU 

 

Vi arbetar för att öka kunskapen om vikten av god datahantering hos 
dataproducenter vid SLU och därmed medverka till att forskningsresultat uppfyller 
FAIR-kriterierna. Vi bedriver också kompetensutveckling och vidareutveckling av 
personal inom datahantering. 

Under 2022 kommer vi att: 

• utveckla webbinarier och kurser om datahantering, FAIR data, öppna data 
och liknande för doktorander, forskare och studenter.  

• lansera konceptet “data date”- en tjänst där dataproducenter kan få hjälp 
med frågor relaterade till datahantering.  

• omarbeta och omforma Kvalitetsguiden, miljöanalysens styrdokument för 
hantering av miljödata, till att även gälla forskningsdata.  
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År 2025 
erbjuder biblioteket en plattform för analyser av SLU:s forskningsoutput med 
tillgång till analysunderlag  
 

Under 2022 kommer vi att:  

• vidareutveckla plattformen för analyser avseende funktionalitet och 
innehåll i samråd med relevanta aktörer inom SLU.  

 
År 2025 
har biblioteket en etablerad roll i campusutvecklingen  
 
Vi arbetar aktivt för att skapa så attraktiva bibliotekslokaler som möjligt och verkar 
för att biblioteket och andra enheter arbetar integrerat för att skapa attraktivare 
campusområden. 

Under 2022 kommer vi att:  

• påbörja ombyggnationen av Ultuna-biblioteket.  
• tillsammans med Akademiska hus genomföra ett projekt för bättre 

belysning i biblioteket i Alnarp.  

Kvalitetsutveckling med användaren i fokus 
År 2025 
är biblioteket ett nav för SLU:s arbete med användarcentrerade metoder och 
genomsyras av ett förhållningssätt som sätter användarens perspektiv i fokus  
 
Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med användarcentrerade metoder i såväl projekt 
som förvaltning för att säkerställa kompetens samt avsätter tillräckliga resurser för 
att göra detta.  

Under 2022 kommer vi att: 
 

• erbjuda anpassade utbildningstillfällen inom user experience (UX)-metodik 
för bibliotekskollegor och bjuda in andra SLU-anställda.  
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År 2025 
har biblioteket ett tydligt internationellt perspektiv och tillvaratar 
internationaliseringens möjligheter  
 

Vi vill öka förståelsen för hur internationalisering påverkar vetenskapliga praktiker 
och identifiera vilka möjligheter och utmaningar internationaliseringen ger för vår 
verksamhet. 

Under 2022 kommer vi att:  

• bidra till kunskap inom SLU om hur till exempel språkklyftor och ekonomi 
påverkar jämlika publiceringsmöjligheter och kunskapsutveckling globalt 
genom deltagande i SLU Global workshops.  

• sträva efter att synliggöra forskning och utveckling från flera världsdelar 
genom att till exempel lyfta ett internationellt representativt urval av 
referensdatabaser.  
 

År 2025 
har biblioteket en reflekterande gemensam pedagogisk grundsyn 
och ett tydligt normkritiskt och inkluderande förhållningssätt  

Vi arbetar för att kontinuerligt genomföra kompetensutveckling om förhållningssätt 
som ger möjligheter till fördjupad dialog. Vi vill driva frågor om digital 
undervisning, som kräver ett nytt sätt att se på etablerad praktiker och relationer 
mellan student och undervisare. 

Under 2022 kommer vi att:  

• fördjupa våra grundläggande kunskaper om de olika diskrimineringsgrunderna.  
• fortsätta utveckla undervisningen för internationella studenter. 
• utveckla vårt kritiska förhållningssätt genom att utvärdera olika pedagogiska 

metoder och arbetssätt. 
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Hållbar utveckling 
År 2025 
präglas biblioteksorganisationen av hög handlingsberedskap kring miljö- och 
klimatfrågor och utvärderar kontinuerligt verksamheten utifrån ett miljö- och 
klimatperspektiv  
 
Vi arbetar för att underlätta klimatsmarta resor, möten och konferenser. Vi vill 
bidra till att öka medvetenheten bland anställda och studenter om miljö- och 
klimatfrågor. Hållbarhet och miljö är prioriterade aspekter i planering av om- och 
nybyggnationer. 
 
Under 2022 kommer vi att: 
 

• i planering av ombyggnation av biblioteket i Ultuna arbeta för att 
återanvända och restaurera inredning i den mån det är möjligt. 

 

År 2025 
prioriterar biblioteket verksamhet som sprider och möjliggör nyttiggörande 
av SLU:s forskning inom hållbar utveckling  
 
Vi arbetar aktivt för att sprida och möjliggöra nyttiggörande av SLU:s forskning 
inom hållbar utveckling samt synliggöra forskningsoutput som är kopplad till 
hållbar utveckling. 

Under 2022 kommer vi att:  

• synliggöra SDG-märkningen av publikationer i alla publika 
publikationslistor enligt FN:s globala mål. 

 
År 2025 
är biblioteket en föregångare inom hållbart arbetsliv, med särskilt 
fokus på digitala miljöer  
 

Vi utvecklar medarbetarskapet i hela organisationen och arbetar kontinuerligt med 
arbetsmiljöfrågor utifrån olika perspektiv som till exempel digitalisering, 
värderingar, ergonomi och psykosociala faktorer. Vi vill ge förutsättningar för 
systematiskt arbete med kompetensutveckling för individen utifrån verksamhetens 
behov.   
 
Under 2022 kommer vi att:  

• utvärdera och följa upp värderingsarbetet från 2019. 
• arbeta med att fördjupa och stärka vår samarbetskultur. 
• omarbeta processen för introduktion av nyanställda. 
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Kunskap för framtidens behov 
Biblioteket som organisation hanterar kunskap i vid bemärkelse: från hantering av 
metadata till kunskapsutvecklande aktiviteter och främjande av innovation genom 
användning av SLU:s forskningsresultat. Inom biblioteket finns kompetens och 
nätverk för att underlätta forsknings- och studieprocessen och erbjuda användarna 
relevanta digitala verktyg som stöd för till exempel analys, kommunikation och 
informationshantering. Biblioteket ger också studenter och anställda vägledning i 
förhållande till riktlinjer, policyer och rekommendationer.  

SLU:s utbildningar ska förse samhället med relevant kompetens för framtiden. 
Biblioteket medverkar på en majoritet av universitetets program med uppdrag att 
stötta utvecklingen av de icke-ämnesspecifika färdigheter som behövs för ett 
framgångsrikt yrkesliv, så kallade generella kompetenser. Detta begrepp är 
föränderligt, inte minst i relation till den snabba digitala utvecklingen i samhället.   

En viktig fråga för forskarsamhället är omställningen till öppen vetenskap, där 
biblioteket har erfarenhet och kompetens att stötta utvecklingen inom SLU. 
Omvärlden såväl som forskarna själva har till exempel redan nu höga krav på 
öppen tillgång till forskningsresultat, både vad gäller forskningspublikationer och 
data. Detsamma gäller på många sätt också miljöanalysdata. En viktig del av 
bibliotekets verksamhet är därför synliggörandet av publikationer, data och projekt 
för att öka samhällsnyttan och möjliggöra nya samarbeten, något som också ökar 
SLU:s synlighet och konkurrenskraft.  

Tillgängliggörande av kunskap 
År 2025 
inspirerar och stimulerar biblioteksrummet till kunskapssökande och används 
för att presentera och sprida SLU:s forskning  
 
Vi arbetar för att fördjupa kunskapen inom UX-metodik för att förstärka ett 
undersökande arbetssätt baserat på behov hos användare. Vi vill använda 
föreläsningsserier och disputationer som inspiration. 

Under 2022 kommer vi att: 

• fortsätta arbeta för att ”Värt att veta” skall bli lika etablerat och nåbart på 
alla orter. 

År 2025 
har SLU gemensamma och väl nyttjade ingångar till universitetets 
forskningsinformation och samverkan där biblioteket bidrar med 
resurser, teknik och kompetens  
 

Vi arbetar mot ett gemensamt ramverk för att skapa en sömlös, konsekvent och 
sammanhållen användarupplevelse vad gäller såväl form som innehåll. Vi vill 
utveckla stödet för forskningsinformation för ökad synlighet och spridning av 
forskningsoutput, samarbeta för en gemensam syn på SLU:s egen utgivning.   
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Under 2022 kommer vi att:  

• arbeta för en mer enhetlig design gällande bibliotekets digitala tjänster.  
• synliggöra output i form av publikationslistor och analyser för till exempel 

framtidsplattformar och tvärvetenskapliga projekt. 
• stärka synlighet av forskare, publikationer och forskningsdata genom att få 

in fler författaridentifikatorer (ORCID), mer data om OA, samt 
implementera kategorin (metadata för) dataset i SLU:s publikationsdatabas 
(SLUpub). 

• se över hanteringen av studentarbeten och effektivisera såväl arbetsflöde 
som systemlösning. 

• lansera en ny söktjänst för SLU-publikationer och fortsätta utveckla den 
baserat på användarbehov. 

• införa Digital Object Identifiers (DOI:er) för SLU-utgivna publikationer. 
• stödja användningen av Creative Commons (CC-licenser) för SLU-utgivna 

publikationer. 
 

År 2025 
erbjuder biblioteket flexibel och lättanvänd digital tillgång till efterfrågade 
informationsresurser, samt en kompletterande och väl använd fysisk samling  
 
Vi genomför en systematisk översyn och utvärdering av medieresursbeståndet i 
syfte att hålla samlingen relevant och aktuell samt gör kontinuerliga 
användningstester för att säkra snabb och enkel åtkomst till de informationsresurser 
våra målgrupper behöver. Vi vill också utarbeta effektiva rutiner för digitisering av 
äldre SLU-publicerade forskningsresultat samt effektivisera och resurskoncentrera 
rutiner kring tryckt material. 

Under 2022 kommer vi att:  

• genomföra en större gallringsgenomgång i biblioteket i Alnarp. 
• ta fram en plan för övergång till nytt klassifikationssystem som 

utgångspunkt för ämnesord, katalogisering och uppställning. 

Kunskapsutveckling 
År 2025 
utgör biblioteket en etablerad arena för interaktion och kreativa möten 
mellan verksamheter, människor och vetenskapsområden  
 
Vi strävar mot att arbeta systematiskt med att undersöka behov, analysera och 
implementera olika typer av verksamheter och evenemang. 
 
Under 2022 kommer vi att: 

• utvärdera och utveckla Makerspace-konceptet med till exempel 
programverksamhet. 
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År 2025 
bidrar biblioteket till global kunskapsutveckling, med fokus på ökat 
deltagande i internationella projekt  
 
Under 2022 kommer vi att:  

• genomföra en utbildning av bibliotekarier som skall utbilda doktorander i 
Rwanda (SIDA Research Capacity Building Partnership Program). 

Samhällsnytta 
År 2025 
har biblioteket genom fokuserade insatser bidragit till att SLU:s 
forskare följer principerna för öppen vetenskap  
 

Vi vill ge möjlighet till och utrymme för att skapa dialog, kunskap och 
engagemang för öppen vetenskap på SLU. Vi följer, analyserar och kommunicerar 
den utveckling som sker inom öppen tillgång till vetenskaplig information och 
prenumerationsmodeller med särskilt fokus på SLU:s publiceringsmönster och 
totalkostnaderna för SLU.  

Under 2022 kommer vi att: 

• producera minst 3 avsnitt av Öppen Vetenskap-podden som verktyg för 
dialog med forskare. 

• skapa ökad samordning för det avdelningsövergripande arbetet med öppen 
vetenskap, till exempel i frågor som datalitteracitet eller en samlad ingång 
för öppen vetenskap. 

• arrangera event (till exempel webbinarier, drop in, “Open data day”) kring 
öppen vetenskap. 

• vidareutveckla och förvalta den öppna modulen om "Open science" i 
Canvas. 

• undersöka möjligheten att utarbeta ett stöd för SLU-alumners 
informationshantering efter examen. 

• lyfta fram resurser med öppna data i bibliotekets utbildning för att främja 
studenters datalitteracitet. 

• ta fram fördjupade analyser av open access-publiceringen och 
publiceringskostnaderna för SLU. 

utveckla stödet för användning av Wikipedia som ett verktyg för 
forskningskommunikation 
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