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SLU-bibliotekets verksamhetsplan 2023 

SLU-bibliotekets verksamhetsplan för 2023 beskriver bibliotekets prioriteringar för 
att uppfylla målen i SLU-bibliotekets strategi 2021–2025.1 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 och därefter 
följer de strategimål som vi arbetar mot under 2023, följt av planerade aktiviteter 
och åtgärder.  

Under 2023 fokuserar vi särskilt på att verksamma inom SLU ska ha kännedom om 
vilket stöd som erbjuds genom biblioteket. Vi kommer också att satsa på att skapa 
och utveckla relationer till andra delar av universitetet och omvärlden samt 
fördjupa förståelsen av våra användares behov och beteenden. Detta återspeglar sig 
i en rad aktiviteter i denna verksamhetsplan. 

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 
samarbetsformer 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 stärka 
nytänkande inom universitetet, till exempel genom att facilitera förändringsarbete. 

                                                      
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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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 och stärka samarbete över 
avdelningsgränserna. 

Under 2023 kommer vi att:  

• Utveckla stödet till universitetets forskarstuderande genom att kombinera 
information om publicering, datahantering och skrivande.  

• Stötta SLU:s kvalitetssäkringsarbete av forskning med särskild hänsyn till 
ett kommande nationellt kvalitetssystem.  
 

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.  

Under 2023 kommer vi att:  

• I samverkan med enheten för juridik, AIR, IT och Grants Office sätta upp 
en front desk/back office-modell och se över kontaktvägar och tillgänglig 
information för datahanteringsärenden.2  

• Utreda möjligheten att automatisera sökning och screening med AI-verktyg 
inom systematiska sökningar.  

• Utveckla automatisering av bland annat import, , registrering, och 
validering av poster i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) samt testa AI-
metoder för att tagga publikationer.  

• Vidareutveckla datainfrastrukturen för analys av SLU:s publicering för att 
utöka kapaciteten och leverera datadrivna analyser av högre kvalitet.  
 

 
 

                                                      
2 Detta genomförs inom projektet “Utvecklingsprogram för hantering och 
tillgängliggörande av forsknings- och miljödata i syfte att stödja SLU:s strategiska mål 
inom digitalisering” (SLU.ua.2022.1.1.1.-669). 
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År 2025 
är biblioteket en etablerad aktör inom hanteringen av forsknings- och 
miljöanalysdata inom SLU  
 
Vi arbetar för att öka kunskapen om god datahantering hos dataproducenter vid 
SLU och därmed medverka till att forskningsresultat är FAIR. Vi bedriver också 
kompetensutveckling av SLU:s medarbetare inom datahantering. 

Under 2023 kommer vi att: 

• Undersöka hur beständiga identifierare (eng. persistent identifier) kan 
tillämpas på miljöanalysens dynamiska dataset så att dessa kan leva upp till 
FAIR-principerna.3  

• Medverka till att dataset från SLU kvalitetsgranskas innan de 
tillgängliggörs i ett utökat antal publika repositorier. 
 

År 2025 
erbjuder biblioteket en plattform för analyser av SLU:s forskningsoutput med 
tillgång till analysunderlag  
 
Under 2023 kommer vi att:  

• Utveckla en bibliometrisk databas i samråd med aktörer inom SLU för att 
säkerställa relevant funktionalitet och innehåll och arbeta fram nya 
processer för att höja underliggande datas kvalitet och få fram tillförlitliga 
analyser.   
 

År 2025 
har biblioteket en etablerad roll i campusutvecklingen  
 
SLU:s campus utvecklas ständigt och inom de närmaste åren kommer stora 
ombyggnationer som påverkar biblioteket både direkt och indirekt påbörjas både i 
Uppsala och Alnarp. Biblioteket arbetar integrerat med andra enheter inom SLU 
för att skapa attraktiva campusområden. Som ett led i detta arbete har biblioteket 
sedan 2022 också ansvar för SLU:s konstfunktion.  

Under 2023 kommer vi att:  

• Förbereda för ombyggnationen av biblioteket i Ultuna. 
• Vidareutveckla rutiner för inventering och administration av SLU:s 

konstsamling samt uppmärksamma den offentliga konsten för anställda och 
studenter på alla campus. 

                                                      
3 FAIR-principerna beskriver målsättningen att vetenskapliga data ska vara Findable, 
Accesible, Interoperable och Reusable.   
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Kvalitetsutveckling med användaren i fokus 
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 2023 kommer vi att:  

• Vidareutveckla våra rutiner och systemstöd för att utveckla kartläggningen 
av SLU:s internationella sampublicering.    

• Fortsatt närvaro i ”Rwanda Research Capacity”, en del av det 
Sidafinansierade samarbetet mellan SLU och University of Rwanda. 

Hållbar utveckling 
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. Biblioteket arbetar för att synliggöra SLU:s forskning 
inom hållbar utveckling för att den ska komma till praktisk användning, både inom 
universitetet och utanför.  

Under 2023 kommer vi att:  

• Vidareutveckla analys och visualiseringar av SLU-forskning relaterat till 
FN:s globala mål.  

• Ta en mer aktiv roll i SLU:s samordningsgrupp för Agenda 2030 genom att 
till exempel utarbeta en informations- och marknadsföringsaktivitet för 
SLU angående bevakningen av publikationer relaterade till FN:s 
hållbarhetsmål. 

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-bibliotekets verksamhetsplan 2023 
 

5/8 
 

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 
har SLU gemensamma och väl nyttjade ingångar till universitetets 
forskningsinformation och samverkan där biblioteket bidrar med resurser, 
teknik och kompetens  
 
Biblioteket ger stöd till universitetets forskningsinformation för att öka synligheten 
och spridningen av forskningsoutput. Vi vill skapa en sömlös, konsekvent och 
sammanhållen användarupplevelse både vad gäller form och innehåll, till exempel 
genom ökad samarbete kring  SLU:s egen utgivning.  
  
Under 2023 kommer vi att:  
 

• Utveckla SLU:s publikationsdatabas genom att implementera metadata för 
dataset och säkerställa att sökgränssnittet möter användarnas behov. 

• Vidareutveckla applikationer och webbaserade tjänster genom den tekniska 
plattformen SLUbar samt ta fram en förvaltningsmodell.  

• Utveckla en enhetlig design för bibliotekets digitala tjänster.  
 
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 och gör kontinuerliga 
användningstester för att säkra snabb och enkel åtkomst till de informationsresurser 
våra målgrupper behöver. Vi vill också effektivisera och resurskoncentrera rutiner 
kring tryckt material. 
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Under 2023 kommer vi att: 

• Införa ett nytt gemensamt hylluppställningssystem i Umeå, Uppsala och
Alnarp.

• Genomföra en översyn av samlingarna i Alnarp för att skapa attraktiva
bibliotekslokaler.

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 2023 kommer vi att: 

• Fortsätta utveckla bibliotekets utbud av evenemang i samarbete med SLU:s
studenter, forskare och en intresserad allmänhet samt anpassa
marknadsföring utifrån användares beteenden.

• Vidareutveckla de kreativa miljöerna i bibliotekens lokaler.
• Utifrån en behovsanalys utveckla riktade aktiviteter till forskare för att

tydliggöra tjänster och säkerställa att vårt stöd gör nytta för universitets
kärnverksamhet.

• Upprätta en kommunikationsplan för bibliotekets forskningsstöd och
erbjuda webbinarier utifrån återkommande frågor och önskemål.

År 2025 
erbjuder biblioteket ett jämlikt stöd genom flexibla lösningar med digitalt 
fokus för att möta ett ökat antal studenter med olika behov 

Under 2023 kommer vi att: 

• Utvärdera bibliotekets digitala kundtjänst.
• Säkerställa att biblioteket har en tydlig undervisningsnärvaro i Umeå.

År 2025 
stärker biblioteket universitetets utbildningar genom didaktiska insatser för 
utveckling och progression av generella kompetenser 

Under 2023 kommer vi att: 

• Uppdatera befintligt stöd och uppdatera utifrån användarnas behov.
Undersöka studenters behov av stöd i generella kompetenser genom
utbildningen och om de får med sig den kunskap som krävs för kommande
yrkespraktiker.
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• Utveckla forum för levande pedagogiska samtal och öka 
forskningsförankringen i undervisningen för bibliotekets undervisande 
personal. 

• Undersöka SLU:s behov av språkstöd i ett brett perspektiv med fokus på 
universitetet som helhet och utbildningarnas ansvar. 

 
 
År 2025  
bidrar biblioteket till global kunskapsutveckling med fokus på ökat 
deltagande i internationella projekt   
 
Under 2023 kommer vi att: 
 

• Delta i projektet Long-term Europé-Africa Research and Innovation 
Partnership för Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture:s 
(LEAP4FNSSA) nästa fas. 

• Tillgängliggöra en lista över relevanta avgiftsfria resurser som möjliggör 
informationssökning med global täckning för undervisning inom de olika 
internationella projekt där biblioteket ingår. 

Samhällsnytta 
År 2025 
har biblioteket genom fokuserade insatser bidragit till att SLU:s forskare 
följer principerna för öppen vetenskap  
 
Vi vill skapa dialog, kunskap och engagemang hos SLU för öppen vetenskap. Vi 
följer, analysera och kommunicera den utveckling som sker inom öppen tillgång 
till vetenskaplig information och prenumerationsmodeller, med särskilt fokus på 
SLU:s publiceringsmönster och totalkostnaderna för SLU.  

Under 2023 kommer vi att 

• Sprida kunskap om innehållet i den nyligen antagna datahanteringspolicyn 
och genom riktade insatser underlätta för dataproducenter inom forskning 
och miljöanalys att uppfylla de nya kraven. 

• Initiera en diskussion med övriga bibliotekssverige kring möjligheten att 
nå 100 % öppen tillgång. 

• Undersöka möjligheten att ge stöd till öppen tillgång till artiklar där SLU-
forskare inte innehar rollen som "corresponding author". 

• Utreda stöd till öppen tillgång för publikationstyperna monografi och 
bokkapitel.  

• Utveckla och erbjuda stöd kring kravuppfyllelse i enlighet med Plan S för 
de forskare som beviljats medel till projekt av finansiärer som stödjer 
denna plan.  

• Bevaka arbetet med den nationella policyn för öppen vetenskap och 
fortsätta översynen av SLU:s policy för vetenskaplig publicering, i samsyn 
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med datahanteringspolicyn. 
 

 
 
År 2025 
är främjande av datalitteracitet en självklar del av bibliotekets verksamhet 

Under 2023 kommer vi att 

• Ta fram underlag till och påbörja etableringen av en kurs i datahantering 
som inkluderar bl.a. FAIR data, datahanteringsplaner, tillgängliggörande 
och arkivering av forskningsdata.  

• Främja studenters datalitteracitet genom att lyfta fram resurser med öppna 
data i bibliotekets undervisning. 
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