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Ett universitet för världen  

Göteborgs universitetsbiblioteks mål: 

Göteborgs universitetsbibliotek (UB) ska, genom att utgöra ett välintegrerat stöd till GU:s 

verksamhet, verka för universitetets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar 

ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. 

Göteborgs universitetsbibliotek ska bedriva en verksamhet av hög kvalitet relevant för 

bibliotekets målgrupper: studenter, anställda vid Göteborgs universitet och allmänhet 

 

Det innefattar att: 

- ansvara för vetenskaplig och konstnärlig informationsförsörjning i form av fysiska och 

digitala medier  

- erbjuda goda studiemiljöer 

- stärka våra målgruppers informationskompetens: förmågan att söka, värdera och 

hantera information 

- erbjuda publiceringsstöd, bibliometri och andra tjänster inom ramen för bibliotekets 

forskarservice 

- samla, förvalta och tillgängliggöra kulturarvet 

- tillhandahålla en professionell och tillgänglig användarservice 

- erbjuda särskilt stöd till personer med läsnedsättning 

 

Externa krav och förutsättningar av vikt för fakultetens verksamhet 

En förutsättning för att uppnå dessa mål är att de ekonomiska ramarna för UB är givna och 

stabila. UB saknar möjlighet att påverka dessa enligt nuvarande modell. 

Förändrade kostnadsströmmar har uppstått p.g.a. övergången till öppen vetenskap, där 

biblioteket har övertagit publiceringskostnader från fakulteter och institutioner, vilket har 

inneburit att UB får ett budgetunderskott. 

Övergången till öppen vetenskap är ett uppdrag från regeringen till Sveriges lärosäten och 

oaktat problematiken med att kostnader flyttar inom lärosätet så är UB en central resurs i att 

ge universitetsledningen underlag för de strategiska vägval och beslut som krävs för att driva 

genomförandet av denna förändring. 

Under 2021 genomförs en utredning av UB:s styr- och finansieringsmodell som kan komma 

att påverka verksamhetens inriktning och omfattning. 
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Utmaningar och risker under strategiperioden 

Göteborgs universitetsbibliotek står inför stora utmaningar under åren 2022-2024.  

Västlänken, byggprojekt och evakueringar  

Byggnationen av Västlänkens båda stationer får en stark påverkan på 
Universitetsbibliotekets verksamheter under flera år framåt. Även andra stora byggprojekt i 
anslutning till biblioteken kommer att påverka verksamheten.  

Under Samhällsvetenskapliga biblioteket (Vasagatan 2A) byggs station Haga, med en 
planerad uppgång i den nya delen av Handelshögskolan.  

Det planeras också en grundförstärkning under Samhällsvetenskapliga biblioteket med 
start i december 2021, vilket medför evakuering av biblioteket och enheten Digitala tjänster.  

Konstnärliga fakulteten ska samlokaliseras i Nya Konst, medförande rivning och 
nybyggnation som innebär att Biblioteket för musik och dramatik behöver evakueras under 
sommaren 2022. Biblioteket kommer inte heller att flytta tillbaka utan planeras att inrymmas i 
det nya biblioteket vid Näckrosdammen. 

Under Humanistiska biblioteket (Renströmsgatan 4) byggs station Korsvägen med en 
planerad uppgång i Nya konst.  

När Västlänkens störningar går mot sitt slut under 2023, planeras rivandet av 50-talsdelen av 
Humanistiska biblioteket, för att ge plats för det nya biblioteket som planeras stå färdigt 
2028.  

Även Biomedicinska biblioteket och dess verksamhet kan komma att påverkas av 
rivningsarbeten, sprängningar och byggnationer i samband med genomförandet av 
Sahlgrenska Life, med planerad start för dessa arbeten under 2023. 

Dessa störningar innebär att stora delar av bibliotekens verksamhet och samlingar behöver 
evakueras, en omfattande och resurskrävande verksamhet. Vi ser därför att det viktigaste 
målet under dessa år är att upprätthålla en så god service som möjligt under rådande 
förutsättningar.  

IT och digital omställning  

Den pågående snabba digitala utvecklingen i samhället och den högre utbildningen ställer 
krav på anpassningar av UB:s verksamhet för att möta nya behov och ta tillvara 
möjligheterna med digitala kommunikationskanaler. Detta innebär konsekvenser för såväl 
undervisning som sökhandledning och annan användarservice, och påverkar UB:s behov 
avseende exempelvis lokaler, kompetens och IT-system. 

Ytterligare en utmaning är att många av bibliotekets egna databaser och system idag finns i 
en föråldrad IT-miljö som behöver bytas ut. Detta kräver insatser inte bara från IT-personal 
utan även från andra delar av biblioteksverksamheten. 
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Statlig utredning om pliktmaterial  

Förslag har under våren 2021 presenterats i pliktmaterialutredningen (SOU 2021:32) om att 
begränsa antalet pliktexemplar av svenskt tryck i landet från dagens sju till endast två, med 
följd att Göteborgs UB inte längre skulle tilldelas något pliktexemplar. Beslut har ännu inte 
fattats i frågan, men skulle få betydande negativa konsekvenser för UB:s förvärv av svenskt 
tryckt material och för vilka resurser, personella och ekonomiska, som kommer att krävas för 
att säkra en god tillgång till materialet på både kort och lång sikt.  

 

Process för beredning och beslut 

Beslut om strategier för Göteborgs universitetsbibliotek fattas av Överbibliotekarien, med 
stöd av UB:s ledningsgrupp och en fakultetsövergripande biblioteksnämnd 

Strategierna har dessförinnan diskuterats och förankrats i team och grupper bland 
bibliotekets medarbetare. 
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Utbildning och forskning av högsta kvalitet 

Göteborgs universitet ska utveckla internationellt framstående 

utbildning och forskning inom samtliga vetenskapsområden för att 

bidra till kunskapsutvecklingen och stärka sin konkurrenskraft.  

 

Strategi 2022–2024:  

• Göteborgs universitetsbibliotek ska  

o utveckla samarbetet med fakulteter och institutioner för att främja studenters och 

doktoranders lärande och utveckling; genom att systematiskt närvara i 

utbildningarnas olika faser utgör UB en kvalitetsresurs för GU:s verksamhet 

o i samverkan med fakulteter, institutioner och lärosäten förvärva, förvalta och 

tillgängliggöra fysiska och digitala medier i syfte att stödja lärosätets 

utbildning och forskning. 

o förvalta och tillgängliggöra kulturarvsmaterial till gagn för forskning och studier 

o stärka förutsättningarna för öppen vetenskap genom att erbjuda tjänster i form av 

digitalisering och stöd inom publicering och forskningsdata. 

o arbeta nära fakulteterna för att fortsatt kunna erbjuda och utveckla relevant 

biblioteksservice till universitetets forskare 

o vidareutveckla professionella och tillgängliga informationstjänster 
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Hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling 

Göteborgs universitet ska stärka sin relevans som samhällsaktör 

och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen 

och bidra till de globala utvecklingsmålen.    

Universitetsgemensamma mål 2021–2024 

• Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sin position som ett ledande 

universitet inom hållbar utveckling. 

• Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 framträder som en given 

samverkanspartner för en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling. 

 

Strategi 2022–2024:  

• Göteborgs universitetsbibliotek ska 

o i enlighet med Mål 13 i Agenda 2030 – Bekämpa klimatförändringarna 

o i enlighet med Mål §4.5 i Agenda 2030 arbeta aktivt med tillgänglighetsfrågor i 

alla delar av verksamheten för att så långt som möjligt erbjuda alla studenter 

samma villkor för studier, samt att erbjuda särskild service för studenter med 

läsnedsättningar 

o bidra till universitetets arbete med breddad rekrytering och likabehandling 

o i samverkan med fakulteterna integrera UB:s undervisning som en 

kvalitetsresurs, så att lärosätets studenter får bästa möjliga förutsättningar att 

utveckla förmågan att söka och kritiskt värdera information, samt att öka sina 

kunskaper i vetenskaplig kommunikation och publicering 

o medverka till den pågående övergången till öppen vetenskap 

o bidra till livslångt lärande genom att samverka med andra lärosäten för att 

utveckla stödet till studenter på distansutbildningar  

o samverka med andra aktörer inom utbildningsområdet såväl regionalt som 

nationellt 
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Sammanhållen organisation, attraktiv arbetsplats 
och studiemiljö 

Göteborgs universitet ska utvecklas som en sammanhållen 

organisation, attraktiv arbetsplats och studiemiljö för att stärka 

utbildningens och forskningens kvalitet och relevans. 

Universitetsgemensamma mål 2021–2024 

• Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sin förmåga att rekrytera och 

utveckla medarbetare som bidrar till utbildning och forskning av högsta kvalitet. 

• Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 utmärks för sin utveckling av 

ändamålsenliga och långsiktigt hållbara fysiska, digitala miljöer som möter 

verksamhetens behov. 

• Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sitt arbete med att främja en 

hållbar arbets- och studiemiljö. 

• Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har lednings- och styrningsprocesser 

som är anpassade till visionen Ett universitet för världen. 

Strategi 2022–2024:  

• Göteborgs universitetsbibliotek ska 

o utveckla former för erfarenhetsutbyte mellan UB:s personal som bidrar till 

såväl UB:s som den enskilde medarbetarens utveckling  

o främja kreativitet, effektivitet och samarbete för utveckling av verksamheten 

o ta tillvara digitaliseringens möjligheter och utveckla nya arbetssätt  

o etablera UB som en aktivt använd resurs i planering, utveckling och 

dimensionering av GU:s studiemiljöer  

o inom UB utveckla välfungerande lärmiljöer som möter utvecklingen inom 

universitetets utbildningsverksamhet.  

o förbereda för ett nytt universitetsbibliotek för att täcka behovet av nya för 

verksamheten anpassade och yteffektiva lokaler, med en långsiktig 

anpassning till förutsebara marknadshyror 

o vidareutveckla arbetssätt inom UB:s ledning som bidrar till 

verksamhetsutveckling och en ökad dialog mellan ledning och medarbetare  

o bidra till biblioteksutvecklingen nationellt och internationellt 


