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Verksamhetsberättelse för 2015
1. Organisation
Från och med den 1 september 2015 delar Anneli sin tid mellan UB och UF för att vara
projektledare för Kundmötet i studenthus Valla. Under 2015 har Eva delat sin tjänst på LiU med
Kungl. biblioteket och arbetat 50% inom SwePub‐projektet.
1.1 Information för biblioteksanställda
Samtliga anställda på Publiceringens Infrastruktur (PI) medverkade i ett seminarium för
LiUB:s anställda – ”Vad gör PI?” – där vi bl.a. informerade om våra arbetsuppgifter men även
om pågående och kommande projekt, nationella och internationella kontakter m.m.

2 LiU E-Press
2.1 Publikationer i fulltext
Under 2015 skedde en ökning av antalet fulltexter och on‐line‐material på E‐Press. Nedan
redovisas antalet publikationer totalt fram till 2015‐12‐31.
Tabell 1. Antal publicerade publikationer i fulltext
Publikationstyp
Antal
Studentuppsatser
11663
Doktorsavhandlingar
1764
Licentiatavhandlingar
604
Forskningsartiklar
6995
Böcker/antologier
179
Kapitel
346
Rapporter
2042
Antalet nedladdade pdf‐filer från DiVA 2015 var 2 158 875, återigen den högsta siffran inom
DiVA‐konsortiet.
2.2 Tidskrifter
The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA)
publicerade 12 artiklar; International Journal of Ageing and Later Life 7 artiklar; Culture
Unbound 36 artiklar; Confero 6 artiklar; De Ethica 11 artiklar; Hygiea Internationalis 8
artiklar; Valuation Studies 9 artiklar samt den nya tidskriften för 2015 Nordic Journal of
Vocational Education and Training (NJVET) publicerade 4 artiklar. Introduktioner och
bokrecensioner är inte medräknade i antalet publicerade artiklar.
Flera av tidskrifterna är indexerade i olika internationella databaser och ambitionen är att
alla tidskrifter ska indexeras i de mest kända internationella databaserna. Målet är först och
främst indexering i DOAJ (doaj.org) som endast indexerar tidskrifter som publicerar Open
Access.
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2.3 Konferensartiklar, proceedings och serier
2.3.1. Conference Proceedings och konferensartiklar
Ingångssidan till konferenssidan, svensk och engelsk version, uppdaterades med ytterligare
två flikar innehållande utförligare information om publiceringsetik och tydligare information
för konferensorganisatörer vid leverans av konferensmaterialet inför publiceringen.
Under 2015 publicerades 9 Conference Proceedings med artiklar och några proceedings
publicerades retroaktivt för åren 2013 till 2015.
Ny grafisk formgivning är under arbete som lanseras våren 2016.
2.3.2. Serier
De flesta institutioner publicerar en eller flera institutionella serier, oftast kopplad till ett
specifikt forskningsämne. Vi fokuserar på att så många som möjligt av dessa serier ska finnas
i DiVA. I den mån det är möjligt ska samtliga fulltexter till serierna också publiceras online.
Utöver serierna registreras i DiVA även verksamhets‐ och årsberättelser samt LiU Magasinet.
2.4 Webben
Synlighet är ett viktigt mål för avdelningen. I detta arbete fyller LiU E‐Press webbsidor en
viktig funktion för den elektroniska publiceringen med tydliga instruktioner hur och vad som
ska publiceras samt information om upphovsrätt. Publiceringsmallarna uppdaterades och
utökades
En ny webbtjänst lanserades under året. Genom att klistra in en artikels abstract eller
ISSN i ett webbformulär, visar tjänsten lämpliga nationella ämneskategorier på nivå två eller
tre. Nivå är också valbart.
Flera webbsidor uppdaterades under året bl.a. genom att sidor dels togs bort helt och
hållet och/eller slå samman två webbsidor till en. En minskning av antalet sidor och samla
viktig information på en sida istället för att sprida den på flera sidor gör webben mer
överskådlig och effektiv ur informationssynpunkt.
2.5 Publiceringssystemet DiVA
Linköpings universitet är medlem i DiVA‐konsortiet och DiVA är ett publiceringssystem för
forskningspublikationer och studentuppsatser samt ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring
av publikationer i fulltext. DiVA‐konsortiet hade 2015 36 medlemmar, spridda över hela
Sverige.
2.5.1 Möten inom DiVA-konsortiet
De två årliga DiVA‐specialistmötena ägde rum vid Uppsala universitet i april med 69 anmälda
deltagare och i oktober i Gävle med 54 anmälda deltagare. Systemägargruppens möte ägde
rum i Uppsala 2015‐11‐18.
På specialistmötena diskuterades flera frågor och bland de viktigaste var:






Automatisk leverans av e‐pliktigt material till Kungl. biblioteket.
Förkortat responstiden för statistiksökning
Förbättrad visning av metadata på postsida och träfflista
Förbättrad sökfunktionalitet för avancerade sökningar
Stabilisering av sök/drift (dirigerat om trafikflöden, uppdaterad programvara,
begränsat indexeringstakten)
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Individualiserade funktioner/inställningar via administrationsgränssnittet
Påbörjat arbetet med gemensamma poster
Påbörjat arbetet med personposter
Förberett för SwePub‐anpassningar
Rättning av buggar
Anpassningar av sök‐ och registreringssidorna för enskilda medlemmar.

Nya medlemmar som kom till under 2015 är fem stycken: Kungl. Konsthögskolan, RISE –
Research Institutes of Sweden, Stockholms konstnärliga högskola, Havs‐ och
vattenmyndigheten och Luleå Tekniska universitet.
2.5.2 Ny publikationstyp i DiVA
För närvarande finns ingen passande publikationstyp i DiVA för registrering av konstnärliga
arbeten och forskning. Hittills har publikationstypen Övrigt används för registrering men
uppfyller inte behovet av bl.a. flera fält speciellt avsedda för konstnärliga arbeten och
forskning. Våren 2015 tog därför LiU initiativ till ett möte i Norrköping för diskussion kring den
nya publikationstypen Konstnärlig output i DiVA. Närvarande var bl.a. konstnärer och lärare
från ISAK, representant från Göteborgs universitet samt konstfack. Den nya publikationstypen
beräknas vara i bruk till sommaren 2016.
2.5.3. Strategigrupp
Strategigruppen arbetade under året med att ta fram underlag för en rapport om DiVAs
framtid. Gruppen initierade behovet av ny avtalstext mellan systemägarna dvs.
medlemmarna i konsortiet och Uppsala universitetsbibliotek. Avtalet är föråldrat och
behöver därför ses över. Strategigruppen fick fortsatt förtroende för åren 2017‐2018 och ska
även göra en risk‐ och sårbarhetsanalys och fungera som beredande organ för
förvaltningsplanen.
2.6 Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet med posterna i DiVA utgör en mycket viktig del av vår verksamhet och sker
fortlöpande. För att underlätta arbetet används egenutvecklad programvara för kontroller
av metadata och kontinuerlig uppdatering av programvaran sker fortlöpande. Alla
registrerade publikationer kontrolleras och korrigeras för att hålla hög kvalité. Även
punktinsatser görs och en utförlig kontroll av poster med status In Press, Epub ahead of
print, Accepted och Manuskript genomfördes under året och poster som ändrat status från
ovan nämnda till Published uppdaterades i DiVA.
2.6.1. Instruktioner/manualer
Istället för att använda de permanenta länkarna i DiVA används ofta webbadressen från
webbläsarens adressfönster som länk till träfflista eller en post i DiVA. En sådan länk är inte
beständig. För att undvika brutna länkar i mail och på webbsidor framställdes en instruktion
hur man länkar till träfflistan och till en enskild post i DiVA.
Möjligheten att exportera poster från andra databassystem och importera dessa poster i
DiVA, minskar drastiskt antalet fel. Mycket av metadata, som ofta saknas vid manuell
registrering, följer automatiskt med vid import. En instruktion togs fram hur exportera
poster från t.ex. Libris‐katalogen och olika vetenskapliga tidskrifter, för vidare import i DiVA.
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2.7 Databaser
En ny databas introducerades under året: Statens Offentliga utredningar (SOU). Materialet
består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOUer för åren 1922–1996 samt Riksdagens
öppna data 1997–2016 (till 2016:30). Materialet är OCR‐behandlat, vilket gör möjligt att
fritextsöka även i pdf‐filerna. Fulltexterna och omslagsbilderna är lagrade på KBs hemsida
och Riksdagens öppna data medan sökgränssnitt, programvara och indexeringen är lagrade
på LiU.
2.8. E-plikt
Arbetet med e‐plikten fortgår och LiU är ett av de lärosäten som kommer att använda DiVA
för automatisk leverans av e‐pliktigt material till Kungl. biblioteket. Under året fördes även
diskussioner att använda LiU:s nya webbsystem Citecore för automatisk leverans av e‐
pliktiga hemsidor till KB.

3. Bibliometri
Den årliga uppdateringen av bibliometriska analyser för LiU har gjorts (institutions‐ och
avdelningsnivå). Institutionsanalyserna har ingått i rektors underlag inför
institutionsdialogerna 2015‐16.
På uppdrag från universitetsledningen har även publiceringsanalyser på individnivå gjorts
‐ uppföljning av kontraktsprofessorerna och LiU research fellows.
Inom ramen för vårt uppdrag att analysera rankningslistor med fokus på LiUs position, har
ett antal rapporter tagits fram och levererats till universitetsledningen.
I det kontinuerliga utvecklingen av analysarbetet, har vi vidareutvecklat användningen av
IF‐ranking som ett komplement till övriga indikatorer.
Bibliometrigruppen har liksom tidigare år medverkat i doktorandkurser på Tekniska (IFM)
och Medicinska fakulteten. Under våren hade vi ett projekt för att förbättra kontakterna
med fakulteterna för att på så vis nå ut till fler doktorander. Projektet gav omedelbart
resultat, och under hösten har vi medverkat i ett antal doktorandkurser på samtliga
fakulteter.
På nationell nivå har PI en representant i SUHF:s arbetsgrupp för bibliometri, och har även
medverkat i den bibliometrikurs som arrangeras av arbetsgruppen.

4. Studiebesök
Under året gjordes ett flertal studiebesök på LiU:






Södertörns Högskola för att studera hur vi arbetar med bibliometri.
Södertörns högskola angående CORAL.
Workshop på SPARQL för SwePub (KB).
Beate Eellend, handläggare för KB:s rörande open access och publiceringsfrågor.
Ett flertal besök av EBSCO rörande UniSearch‐systemet.

5. Externa aktiviteter
5.1 Konferenser 2015
 Mötesplats OA: Använda OA data, (Malmö),
 Seminarium om klassificering av forskningspublikationer, (KTH, Stockholm),
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20th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy, (Oslo).
Workshop om publikationshantering, (SLU, Uppsala).
Intern kunskapsutveckling: programmering för bibliotekarier
Forskningsstöd och utveckling, SUB, (Stockholm).
Föreläsning & workshop för Ekonomikums personal, (Stockholm).
Föreläsning & workshop på bibliotekschefskonferens, (Värmdö).
Presentation av SOU databasen på Kulturarvet som ettor och nollor, Del 2: #SOUhack
(KB).
Ledare av EDS och forskarna EDS Nordic User Group, (Lund).
2nd Altmetrics Conference, (Amsterdam).
ChALS 2015 ”Make your mark” (Chalmers, Göteborg).
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