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Det växande biblioteket 
Södertörns högskolebibliotek – de första tio åren 

Marjatta Styrud & Greta Linder 

Att ett bibliotek tar lång tid att bygga upp vet alla som är verksamma inom 
området. Samlingarna skall förvärvas och katalogiseras, lokalerna skall inre-
das på ett funktionellt sätt, besökarna skall hitta dit och finna sig till rätta. Ett 
högskolebibliotek har dessutom en viktig pedagogisk roll, det lärande biblio-
teket, något som går att läsa mer om i ett annat avsnitt i denna bok.1 Här vill 
vi beskriva bibliotekets fysiska utveckling, det växande biblioteket. 

Verksamheten vid Södertörns högskolebibliotek har genom åren varit or-
ganiserad på olika sätt. Ett samarbete med Karolinska institutet påbörjades 
1996 och har sedan fortskridit bland annat genom det gemensamma biblio-
tekssystemet Millennium. Samarbete med Kungliga Tekniska högskolan 
pågick under filialernas tid 2000-2008. Det har funnits totalt tre filialer: Fitt-
ja gård, Campus Telge och Campus Haninge, men det har aldrig varit fler än 
två filialer samtidigt. Sedan sommaren 2008 är verksamheten koncentrerad 
till Flemingsberg och filialernas epok är slut. 

Fler verksamheter har efterhand knutits till biblioteket: här kan nämnas 
Enheten för distansutbildning och högskolans publiceringsverksamhet. 
Hjälpdisken, det vill säga högskolans IT-support till studenter och personal, 
var under fyra år förlagd i biblioteket i nära samarbete med lånedisken. Stu-
dieverkstan flyttade in i biblioteket 2007, men är endast en hyresgäst med 
verksamhet som bedrivs av ämnena svenska, retorik och journalistik. 

Samlingarna2

En besökare på Södertörns högskolebibliotek mötte i begynnelsen gapande 
hyllor. De 457 helårsstudenterna3 hade dock sin kurslitteratur och snart skul-
le hyllorna fyllas på med ännu fler kursböcker samt fördjupningslitteratur 
och referensverk. I slutet av år 2007 innehöll biblioteket 101 050 volymer 
och 63 procent av de disponibla hyllorna var fyllda (diagram 1 och 2). Det 
innebär att det ännu finns mycket utrymme för expansion, något som inte är 

1 Se Inger Humlesjös och Jan Hjalmarssons bidrag. 
2 All statistik är från Södertörns högskolebiblioteks internt sammanställda material 
3 Årsredovisning för Södertörns högskola 1998
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alla bibliotek förunnat. Under perioden 2002-2003 fick verksamheten tränga 
ihop sig något och antalet hyllmeter minskade, eftersom delar av huset måste 
rivas för att ge plats åt det nya bibliotekshuset, men inte ens då, i det så kal-
lade ”mellanbiblioteket”, var hyllorna fyllda.  
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Diagram 1. Antal böcker 1996-2007. 
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Diagram 2. Utnyttjade hyllor 1996-2007. 

Biblioteket har redan från starten använt sig av ett användarstyrt förvärv. Det 
innebär att det är bibliotekets användare, lärarna, forskarna och studenterna, 
som med sina inköpsförslag styr innehållet i samlingarna. Resultatet har 
blivit en samling som byggts upp runt den på högskolan aktuella forskning-
en. Detta har i sin tur gett samlingarna, liksom högskolans forskning, en klar 
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östersjöprofil. Något som också har bidragit till inriktningen på förvärvet är 
högskolans målsättning att i sin utbildning och forskning vara mångveten-
skaplig, mångkulturell och syfta till medborgerlig bildning. 

Forskarnas och studenternas samlingar 
För forskarna är biblioteket en viktig resurs, därför är också forskarna vikti-
ga för biblioteket. Redan från början anställdes två forskarbibliotekarier som 
tillsammans med högskolans forskare skulle bygga upp bibliotekets sam-
lingar gällande Östersjöregionen och Östeuropa. De skulle även medverka i 
forskningsprojekt som informationsspecialister. Senare inrättades ytterligare 
forskningsbibliotekstjänster, utan östersjöanknytning. 

Södertörns högskolas studenter har haft och har alltjämt generös tillgång 
till kurslitteratur. Det är och har genomgående varit bibliotekets ambition att 
förse studenterna med relevant kurslitteratur och det inskaffas en kursbok 
per var tionde student (max 10 exemplar). Möjligheten att låna kurslitteratu-
ren kan vara ett sätt att underlätta steget in i den akademiska världen för 
ungdomar från studieovana miljöer, det vill säga en av högskolans målgrup-
per. Dessutom finns en kursreferenssamling som endast tillåter dagslån och 
därmed ger studenterna daglig tillgång till kursböckerna. 

Både kursböcker och fördjupningslitteratur görs snabbt tillgängliga ge-
nom att det är samma person som förvärvar och katalogiserar. I och med 
detta kommer böckerna ut i biblioteket ganska omgående och de eventuella 
restantier som finns på biblioteket består av donationer.  

Donationer – en samling för sig? 
Donationer var mycket viktiga de första åren; till exempel växte samlingarna 
1998 med 14 000 objekt, var av 4 000 var från donationer4. Detta har varit ett 
sätt att få äldre mer svåranskaffat material till bibliotekets samlingar. En 
nackdel med donationer är att de är tidskrävande att ta hand om. Till att börja 
med måste man få en överblick över innehållet och sedan måste man göra ett 
urval och dubblettkontrollera och först därefter blir det dags att katalogisera 
och färdigställa materialet för utlån. 

I samband med att Fredrika Bremer-förbundet flyttade till mindre lokaler 
1999 fick Södertörns högskola hela dess bibliotek. 52 hyllmeter böcker och 
tidskrifter mottogs 2 februari 2000 under festliga former i närvaro av hög-
skolans rektor och representanter för genusforskningen. Donationen har nu 
integrerats i bibliotekets samlingar, och är därigenom till glädje för högsko-
lans forskning och tillgänglig för allmänhet på ett bättre sätt än tidigare.

Den donation som biblioteket fick från Nordiska museet 2003 är den enda 
som står sammanhållen. Det är en samling med 1600-, 1700- och 1800-tals 

4 Årsredovisning för Södertörns högskola 1998 
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dissertationer från universiteten i Uppsala, Lund, Åbo, Greifswald med flera 
lärosäten. Totalt ingår enligt högskolans beräkningar kanske 14 000 titlar. 
De flesta avhandlingarna är på latin, men även grekiska, hebreiska och 
svenska förekommer. Genom finansiering med projektmedel blev det 2006 
möjligt att påbörja arbetet med att katalogisera dissertationerna i LIBRIS och 
bibliotekets lokala katalog Miks, och därigenom synliggöra dem för forskare 
i hela Sverige. Inför Linnéjubiléet 2007 prioriterades de dissertationer över 
vilka Linné presiderade (sammanlagt 196 objekt bundna i sex volymer),
samt Linnés egen doktorsavhandling från 1735, framlagd vid universitetet i 
Harderwijk.5

Vid utgången av 2008 var cirka 3 500 av avhandlingarna katalogiserade. 
Dessutom har under hösten 2008 titelblad och planscher från 190 av Thun-
bergs avhandlingar fotograferats och digitaliserats.6

Den virtuella samlingen – hybridbiblioteket 
I början av 2000-talet gjorde de elektroniska samlingarna sitt intåg. Från att 
ha varit ett bibliotek med växande tryckt material blev det nu ett hybridbibli-
otek med tryckta böcker och tidskrifter, e-böcker, e-tidskrifter och databaser. 
De tryckta böckerna ökar ännu i dagens läge men de tryckta tidskrifterna blir 
allt färre (tabell 1). 

Numera förekommer även e-böcker på kurslistorna vilket i framtiden kan 
ge oanade konsekvenser för kursboksförvärvet. Många studenter föredrar 
dock alltjämt den traditionella boken med papperssidor, de har ännu inte 
tillgång till lämpliga läsplattformar och utskrivningsmöjligheterna för e-
böckerna är begränsade. Men även om e-böckerna ännu inte slagit igenom 
som kursböcker kan man i statistiken se en stor ökning av användningen av 
e-böcker totalt. 2004 visar statistiken på 2 411 framtagna fulltextdokument 
och 2007 är siffran 11 321, en ökning med nästan 80 procent. 

Tabell 1 visar en minskning av antalet inköpta databaser. Minskningen 
beror inte på lägre anslag, utan på att olika definitioner av databaser har an-
vänts vid statistikredovisningen. 

Tabell 1. Antal databaser 1996-2007 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tidskrifter, titlar 150 309 600 776 820 912 633 598 574 404 376 379 

Databaser 25 40 60 70 90 90 85 95 102 102 86 79 

Elektroniska
fulltexttidskrifter 

       5 926 6 622 7 046 8 671 9 363 

5 Philipson, Joakim (2007) Slutrapport Accessprojektet dissertationssamlingen 
6 Se vidare Peter Sjökvists bidrag till denna skrift. 
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Fjärrlån
Samlingarna var små till en början och förvärvarna hann inte tillgodose alla 
inköpsförslag vilket innebar att fjärrlåneverksamheten blev omfattande. Var-
je fjärrlånebeställning betraktas fortfarande idag som ett inköpsförslag, men 
nu gäller sådana beställningar oftast litteratur utgiven de senaste åren. Sedan 
några år tillbaka lånar biblioteket ut mer än det lånar in. Till det finns två 
förklaringar. Den första är att bibliotekets egna samlingar nu kan tillfredstäl-
la behovet hos de flesta användarna. Den andra förklaringen är att samling-
arna, med sin östersjöprofil, innehåller material som är intressant för använ-
dare i hela Sverige och även i andra länder runt Östersjön. 
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Diagram 3. Fjärrlån 1996-2007. 

Besökarna
Biblioteket har inte bara vuxit då det gäller samlingarna. Allt eftersom hög-
skolan har fått fler studenter, har också antalet biblioteksbesökare och boklån 
ökat (diagram 4 och 5). Det nybyggda bibliotekshuset öppnade i augusti 
2004 och blev genast mycket populärt. Lånen ökade under hösten med 23 
procent, vilket motsvarade 2 000 fler lån/dag7, och antalet besökare ökade 
med i genomsnitt med 500 besökare/dag (18 %). 

7 Årsredovisning för Södertörns högskola 2004 
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Diagram 4. Lokala lån 1996-2007. 

Både antalet lån och besökare har minskat de senaste åren, vilket delvis är en 
följd av att antalet studenter på högskolan minskat något. En annan anled-
ning kan vara att studenter och forskare i allt högre grad använder bibliote-
kets elektroniska resurser hemifrån eller från tjänsterummet. Detta är en 
grupp besökare som inte syns i biblioteket, men som är lika viktig som de 
besökare som tillbringar hela dagen där. 
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Diagram 5. Besökare per dag under terminstid 1996-2007. 

Vad tycker då besökarna om Södertörns högskolebibliotek? Är det en bra 
studiemiljö? Finns rätt böcker och tidskrifter? Är personalen trevlig och 
hjälpsam? Har biblioteket blivit bättre eller sämre? Det finns flera sätt att få 
veta vad besökarna tycker om biblioteket. Ett sätt är att ha en anslagstavla, 
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fysisk eller elektronisk, där besökarna kan tycka till om biblioteket. Här ges 
både ris och ros. Besökarna reagerar ofta på aktuella händelser: de framför 
klagomål på en oförrätt de nyligen råkat ut för eller uttrycker sin glädje över 
att ha fått hjälp med ett problem. 

Att ha en synlig bibliotekschef som dagligen går runt i biblioteket och är 
mottaglig för synpunkter, är ett annat sätt att få veta vad besökarna tycker. 
Bibliotekschefen har även möjlighet att diskutera frågor med representanter 
för besökarna genom Biblioteksrådet, en grupp bestående av studenter, dok-
torander och lärare. I rådet diskuteras verksamhetens planerade förändringar 
och nya idéer. Därigenom kan många värdefulla synpunkter från besökar-
representanterna tillföras det fortsatta arbetet. 

Enkäter
För att mer systematiskt få veta vad besökarna tycker, måste man helt enkelt 
fråga dem, till exempel genom att dela ut enkäter. Det har gjorts flera gånger 
på Södertörns högskolebibliotek. Från den första gången 1998 och fram till 
och med 2005 innehöll enkäten samma frågor. De flesta är utformade som 
påståenden med en sjugradig svarsskala från Stämmer mycket dåligt till 
Stämmer mycket bra. Enkäterna delades ut i biblioteket och varje enkät be-
svarades av cirka 200 besökare. 2008 gjordes frågorna om och skalan blev 
sexgradig, från Instämmer inte alls till Instämmer helt. En annan förändring 
var att enkäten skickades ut elektroniskt till den e-postadress studenterna 
angivit i låntagarregistret. Om de tidigare enkäterna var besöksundersök-
ningar, blev den nya en studentundersökning. Nu fick även de studenter som 
mest använder det virtuella biblioteket en möjlighet att vara med i undersök-
ningen. Denna gång besvarades enkäten av 740 personer. 8

För att se om besökarnas inställning till biblioteket förändrats över tiden 
är det framför allt tre undersökningar som är intressanta att titta närmare på: 
den första enkäten 1998, den första enkäten i det nya bibliotekshuset 2005 
och den senaste enkäten 2008. De är inte helt jämförbara eftersom frågorna 
inte är identiska och svarsskalan har ändrats från sju till sex steg. De två 
tidigare undersökningarna var dessutom besöksenkäter som delades ut i bib-
lioteket till besökare, oavsett om de var studenter eller ej. Men eftersom den 
största andelen respondenter var studerande vid Södertörns högskola, 86 
procent (1998) respektive 94 procent (2005), kan enkäterna ändå anses speg-
la studenternas åsikter. Svaren från de andra besöksgrupperna har inte på-
verkat resultatet i så hög grad. Trots de olika urvalsmetoderna ger därför alla 

8 Sammanställningar av enkäterna finns i Söderlund, Magnus & Strandqvist, Kristoffer, 
(1998). Besökarnas nöjdhet med Södertörns högskolebibliotek våren 1998. och i Säll, Johan-
na, (2007). Besökarnas nöjdhet med Södertörns högskolebibliotek våren 2005. Undersökning-
en från 2008 är ännu ej sammanställt i rapportform.  
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tre undersökningarna en bild av inställningen till biblioteket hos högskolans 
studenter.

För att få ett helhetsbetyg fick respondenterna ta ställning till följande på-
stående: Södertörns högskolebibliotek uppfyller de krav som jag tycker att 
det är rimligt att ställa. Svarens medelbetyg ökade från 5,01 (1998) till 5,79 
(2005) då biblioteket fick nya lokaler. I den senaste undersökningen (2008) 
blev medel 5,10, men då med den sexgradiga skalan. Även på frågan om 
biblioteket tillgodoser besökarens behov av bibliotekstjänster ökade medel, 
från 4,90 (1998) till 5,86 (2005). I den senaste undersökningen blev medel 
5,07. Att ett nytt hus, byggt för sitt ändamål, gör besökarna mer positiva är 
kanske inte så förvånande. De hade nu tillgång till en dubbelt så stor lokalyta 
med mer än dubbelt så många läsplatser och datorer. Upplevde besökarna att 
allt blev bättre i och med det nya huset? Det verkar som om tidskrifterna 
blev svårare att hitta. Den tidskrift jag söker finns vanligtvis på biblioteket. 
Här sjönk medel från 3,95 (1998) till 2,49 (2005). Under samma period hade 
antalet tryckta tidskrifter på biblioteket sjunkit från 600 titlar till 404. Att 
biblioteket dessutom hade 7 046 titlar som e-tidskrifter verkar inte besökarna 
varit helt medvetna om. I undersökningen 2008 löd motsvarande påstående 
Den tidskrift jag söker finns som regel i papper eller elektronisk form. Med-
let på svaren blev 5,43, vilket kan tyda på att högskolans studenter nu är 
medvetna om att de flesta tidskrifter endast är tillgängliga elektroniskt. Det 
var dock många respondenter som valde att inte svara på den fråga. 

På frågan om de eftersökta böckerna finns, märks ingen större förändring 
över åren: 4,1 (1998), 4,18 (2005) samt 4,47 (2008) med den sexgradiga 
skalan. Något som ofta framkommer på bibliotekets anslagstavla och i enkä-
ternas öppna fråga är att studenterna önskar sig fler exemplar av titlar som är 
kurslitteratur. För många studenter är det först i samband med uppsatsskri-
vandet på C-nivån de har ett mer uttalat behov av att söka efter litteratur. 
Undervisningen i informationssökning, som biblioteket ger i många uppsats-
kurser, öppnar ibland en helt ny värld för studenterna. Bibliotekarien berättar 
att Google och kurslitteraturen inte behöver ge alla svaren, utan böcker går 
att låna in från andra bibliotek och artiklar från 1920-talet kan finnas elek-
troniskt. Det är först då studenterna tagit till sig denna information som de på 
allvar kan börja sätta bibliotekets samlingar på prov. 

Biblioteket är inte enbart en plats dit besökarna går för att söka informa-
tion eller låna böcker. För många studenter är det en arbetsplats där de till-
bringar större delen av dagen, sysselsatta med självstudier eller grupparbe-
ten. Ibland kan besökarnas olika förväntningar på studiemiljön vara svåra att 
förena. Några vill ha ett helt tyst bibliotek där bibliotekschefens klapprande 
klackar blir ett störande inslag, medan andra gärna har högljudda diskussio-
ner om studier och studentliv. I de tidigare enkäterna löd ett påstående: Bib-
liotekets lokaler är väl anpassade för läsning på plats. Svarens medel var 
5,29 (1998) och 5,38 (2005). Den senaste enkäten hade fyra delfrågor Biblio-
tekets lokaler är bra för: enskilda studier, grupparbeten, arbete vid dator, 
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tyst läsning. Medel på hela frågan blev 4,85. Det sämsta betyget fick arbete 
vid dator. Det nya biblioteket inreddes med tanke på besökarnas behov av 
olika typer av studieplatser, även olika typer av datorarbetsplatser, men för-
sök till förbättringar görs hela tiden. Hur studiemiljön i biblioteket bör se ut 
påverkas inte enbart den enskilde studentens önskemål, utan även av högsko-
lans undervisning och val av examinationssätt. En student som har en en-
skild inlämningsuppgift väljer troligen en annan del av biblioteket än en som 
skall läsa till en salstentamen eller några som vill göra grupparbeten. Vissa 
perioder önskar sig studenterna fler tysta läseplatser, andra perioder är 
grupparbetsplatserna en bristvara. 

Vad tycker studenterna är viktigt att kunna göra på biblioteket? 1998 var 
det tre viktigaste skälen till att besöka biblioteket: att läsa medtaget material, 
att kopiera samt att arbeta i biblioteket. 2005 var de tre viktigaste skälen 
istället: att kopiera, att läsa medtaget material samt att låna böcker. I den 
senaste undersökningen ansåg respondenterna att det viktigaste med biblio-
teket var: att låna böcker, att kopiera eller skriva ut samt att läsa bibliotekets 
material eller använda databaser. 

Enligt undersökningarna har studenterna en ganska traditionell syn på 
biblioteket och dess verksamhet. Kommer även framtida undersökningar 
visa det? 

********

Södertörns högskolebibliotek kommer att fortsätta växa. De elektroniska 
samlingarna kommer att utökas, både när det gäller tidskrifter och böcker. 
Men trots detta överges inte den tryckta boken och även det fysiska bibliote-
ket med hyllor och besökare kommer att finnas kvar, även om de inte ökar i 
samma utsträckning som under de första tio åren. Biblioteket har inte enbart 
vuxit för att högskolan gjort det. Det har även varit ett målmedvetet arbete 
från bibliotekschefen, som gjort att biblioteket fått en så central roll i hög-
skolans verksamhet. 
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