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genom en ändamålsenlig organisation, ett aktivt 
ledarskap och stärkt delaktighet för medarbe-
tare och studenter på alla nivåer. Lika villkor, 
förutsättningar och möjligheter är självklara 
utgångspunkter för en god arbetsmiljö. 
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Mål för Göteborgs universitet 
år 2020 ur Vision 2020 

...har internationellt ledande forskningsmiljöer 
inom samtliga vetenskapsområden. Vår forsk
ning är nyskapande och präglas av mångveten
skapligt samarbete. Den är utbildningsanknuten 
och i nära kontakt med omvärlden. 

...att utbildningen vid Göteborgs universitet år 
2020 kännetecknas av hög vetenskaplig och 
konstnärlig kvalitet, med pedagogisk excellens 
och en uttalad internationell profil. Parallellt 
med utvecklingen av utbildningsprogram 
ska universitetet ta ansvar för utbildning och 
livslångt lärande genom ett brett utbud av 
fristående kurser. 

...ska ha ökat sin attraktivitet som arbetsplats 

www.ub.gu.se 

http:www.ub.gu.se


 

 

  

 

 
 

  

 

 

 
  

 

  

 

  

  

 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

	 

	

	

	

	

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 
	 

	 

	 

	 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS VISION 
OCH UPPDRAG 

Vår vision för Göteborgs universitets 
bibliotek är att utifrån vår kompetens och 
samlade erfarenheter bidra till ett kvalitets
drivet universitet med uttalat samhälls
ansvar och globalt engagemang i en 
inspirerande arbetsmiljö. 

Vårt kärnuppdrag är informationsför- 
sörjning. Till detta kommer att vårda och 
tillgängliggöra kulturarvet, att erbjuda 
publiceringsstöd samt service i form av 
informationstjänst, forskarservice, läs-
service, undervisning och öppna miljöer 
för studier och möten. 

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 

Fem viktiga principer för att lyckas med 
vårt arbete 

•	 Vi ska bedriva en verksamhet av hög 
kvalitet som upplevs som relevant av 
våra målgrupper 

• 	 Vi ska göra tjänster och service  
välkända och tillgängliga för alla
användare 

• 	 Vår verksamhetsutveckling ska ha 
starkt fokus på våra användares behov 

• 	 Vi ska öka vår samverkan och synlighet 
inom och utanför universitetet 

• 	 Vi ska vara en attraktiv arbetsplats med 
en god studie- och arbetsmiljö 

STRATEGIER 

För att stödja visionen och infria 
uppdraget ska vi 

•	 Utveckla och tillgängliggöra
bibliotekets samlingar och kulturarv
till gagn för forskning och utbildning 

•	 Tillhandahålla högkvalitativ, efterfrågad 
och effektiv användarservice  

•	 Tillhandahålla öppna, tillgängliga
lokaler och studiemiljöer 

•	 Bidra till biblioteksutvecklingen
nationellt och internationellt 

•	 Främja kreativitet, effektivitet och  
samarbete för utveckling av 
verksamheten 

Utveckla och tillgängliggöra bibliotekets 
samlingar och kulturarv till gagn för forskning 
och utbildning genom att 
•	 anpassa bibliotekets förvärv utifrån användarnas 

behov 
•	 göra dolda samlingar mer tillgängliga 
•	 stärka verksamheten kopplad till 

bibliotekets unika samlingar 
•	 digitalisera efterfrågat och ömtåligt material 

Tillhandahålla högkvalitativ, efterfrågad och 
effektiv användarservice genom att 
•	 erbjuda en öppen och tillgänglig fysisk och 

digital informationstjänst som utvecklas 
utifrån analyser av användarnas behov 

•	 erbjuda kompetensutveckling för personalens 
bas- och specialistkompetenser 

•	 fortsätta att utveckla efterfrågade och 
relevanta tjänster för forskare 

•	 fortsätta att utveckla vår lässervice för 
studenter och personal med särskilda behov 

•	 fortsätta att tillsammans med universitetets 
•	 institutioner och andra aktörer bedriva och ut

veckla relevant och välintegrerad undervisning 
•	 erbjuda en webbplats som gör bibliotekets 

informationsresurser och tjänster användbara, 
begripliga och tillgängliga för alla 

Tillhandahålla öppna, tillgängliga lokaler och 
studiemiljöer genom att 
•	 erbjuda stimulerande miljöer för olika typer av 

lärande 
•	 erbjuda intressanta mötesplatser för 

universitet och allmänhet 

Bidra till biblioteksutvecklingen nationellt och 
internationellt genom att 
•	 delta i samarbeten för att skapa gemensamma 

och öppna infrastrukturella IT-lösningar 
•	 samarbeta med relevanta aktörer för att 

utveckla bibliotekets stöd kring tillgänglig
görande av universitetets vetenskapliga publika
tioner, konstnärliga verk och forskningsdata 

•	 fortsätta utveckla tjänster inom vetenskaplig och 
konstnärlig publicering 

•	 synliggöra verksamheten och sprida våra 
erfarenheter genom att publicera och delta i 
konferenser 

Främja kreativitet, effektivitet och samarbete 
för utveckling av verksamheten genom att 
•	 undersöka, utvärdera och förbättra våra interna 

processer för att kvalitetssäkra verksamheten 
och öka värdet för användarna 

•	 satsa på arbetssätt och metoder som ger oss 
direkta kunskaper om våra användares behov, 
beteenden och upplevelser 

•	 omvärldsbevaka, gemensamt analysera och låta 
oss inspireras av utvecklingen 

•	 stärka den interna kommunikationen och 
delatigheten för att tillsammans utveckla vårt 
bibliotek 




