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Forskarnas bibliotek – Vision och verklighet 
på Södertörn 

Jag kan inte tänka mig att forska utan ett bibliotek. 
Hellre utan dator i så fall. (Professor, humaniora)  

Michal Bron Jr & John Maule 

Kan man tala om Södertörns högskolebibliotek som ett ”forskarnas biblio-
tek” trots att biblioteket kanske ger det mesta av sina resurser till undervis-
ningen och studenterna? I denna artikel vill vi pröva om Södertörns högsko-
lebibliotek ändå lever upp till de krav som man i ett europeiskt perspektiv 
kan ställa på ett bibliotek i forskarnas tjänst. Vi försöker därför renodla fors-
karnas syn på biblioteket. 

Det europeiska perspektivet får representeras av brittisk bok som har ti-
teln Providing Effective Library Services for Research.1 I slutet av boken gör 
författarna en sammanfattning i form av tio huvudprinciper för hur man kan 
ge bästa möjliga biblioteksservice till forskare. Vi ska ta upp dessa principer 
och pröva i vilken grad de mål som dessa brittiska bibliotekarier formulerat 
för servicen till forskare överensstämmer med hur forskarna på Södertörns 
högskola uppfattar sitt bibliotek.  

Under senare år har det tillkommit flera nya högskole- och universitets-
bibliotek i vårt land och i synnerhet vid dessa bibliotek har alltmer fokus 
lagts på att hitta nya organisatoriska lösningar och former för forskarservice.
Södertörns högskolebibliotek har valt en ”forskarbibliotekariemodell”. Fors-
karbibliotekariernas uppgifter är bland annat att hjälpa forskare att hitta det 
material de behöver, visa relevanta elektroniska resurser, underlätta bevak-
ning av ny litteratur samt bistå med språkkunskaper och kontakter i Öster-
sjöområdet. Ett sådant samarbete bygger mycket på personlig kontakt. Ut-
vecklingen har gått från två tjänster 1997 till fyra (i praktiken sex) år 2008.

För att få en bild av hur forskarna själva ser på biblioteket, dess roll i 
forskningsprocessen och vilka förväntningar de har, bad vi i september 2008 
ett antal forskare vid Södertörns högskola att svara på några frågor. (Under-
sökningen presenteras utförligare i bilaga 1.) De tillhörde olika akademiska 
discipliner, en del gav svar på alla frågorna, andra på några. Av 62 tillfråga-
de personer svarade 46. Bland dem som svarade fanns 13 professorer, 12 

1 Webb, Jo, Gannon-Leary, Pat & Bent, Moira: Providing effective library services for re-
search, London 2007    
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docenter, 11 doktorer samt 10 doktorander. (Utförligare uppgifter om fors-
karna ges i bilaga 2.) 

Svaren på undersökningen ska vi nu ”konfrontera” med några av huvud-
principerna i den ovannämnda brittiska boken. Lever biblioteket vid Söder-
törns högskola upp till de krav man i ett större perspektiv ställer på ett bra 
forskningsbibliotek? 

Forskare om sitt bibliotek 

A service based on assumptions and suppositions, rather than real under-
standing, can only be mediocre. (Webb, Gannon-Leary & Bent 2008, p. 210)

Vi formulerade helt förutsättningslöst sex frågor och först när vi fått in sva-
ren på dem såg vi att de ganska väl överensstämde med de huvudprinciper 
som framställs av de brittiska författarna. Vi ska närmare presentera de olika 
principerna i samband med att vi analyserar forskarnas svar, men först vill vi 
ge en översikt genom att här helt kort ange rubrikerna på engelska: 

Key principle 1.  Know your users 
Key principle 2:  Understand the research environment and demonstrate 

where the library fits into it 
Key principle 3:  Provide a transparent research portal – collections mat-

ter, but access is key 
Key principle 4:  Develop your professional practice and expertise 
Key principle 5:  Monitor and evaluate what you do 
Key principle 6:  The whole service counts 
Key principle 7:  Support the development of information literacy 
Key principle 8:  Embrace change - four yourself and your research 

community 
Key principle 9:  Become an advocate, especially for scholarly communi-

cation
Key principle 10:  Become a researcher 

Några av principerna har samband med varandra. Forskarnas svar på vår 
undersökning är av olika omfång. En del svar behandlar bara en huvudprin-
cip, medan de mer utförliga svaren tar upp flera av huvudprinciperna. 

Den första huvudprincipen är mycket koncis: Know your users. Författar-
na ställer i anknytning till den uppmaningen två frågor: 

– Hur bra förstår du dig på det akademiska arbetet som utförs av forskare 
och deras medarbetare vid din institution?  
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– Vad vet du om dem som enskilda forskare snarare än som en kollektiv 
grupp?  

De brittiska författarna föreslår att bibliotekarierna ska odla personliga kon-
takter med forskningsenheter och forskare och som komplement dessutom 
använda formella undersökningar och andra möjligheter till feedback. (När 
det gäller det sistnämnda är det just en formell undersökning som redovisas i 
denna artikel). 

Hur är det med bibliotekariernas förståelse av forskarnas arbete vid Sö-
dertörns högskola? De tillfrågade forskarna på Södertörns högskola uttrycker 
sin uppskattning i olika grad: 

… forskaren drar fördel av den specialkunskap bibliotekarien har. Att kunna 
lita på den är guld värt (jag har själv upplevt det hos er). Sedan skulle det 
vara en idé (och även det har hänt ibland) att bibliotekarien vet vad ’hans’ 
forskare håller på med och då bidrar med extra tips. (Fil. dr, humaniora)2

… Inte minst att kunna ha en kontinuerlig dialog med personalen och ha bib-
liotekarier som känner till ens forskningsintressen och då också hål-
ler ögonen öppna för nytt material inom området har varit mycket värdefullt. 
Även om forskning ofta innebär att man blir någorlunda kompetent på att 
söka information, litteratur och material på egen hand så är det ovärderligt att 
ha människor som, av naturliga skäl, har en överlägsen kunskap om sökvä-
gar, etc. och också har en bättre överblick över den litteratur som finns och 
som är på väg. (Fil. dr, samhällsvetenskap)

Service-mässigt skulle jag säga att vi har just den typen av bibliotekarier som 
också har en överblick av den forskning som bedrivs (i alla fall gällande min 
forskning...) och därmed fyller just funktionen att själva ta initiativ till att 
skaffa material inom det området. (Fil. dr, samhällsvetenskap)

Jag har även uppskattat bibliotekets initiativ att följa och hålla mig informe-
rad om litteratur som finns inom mitt forskningsområde. (Docent, samhälls-
vetenskap)

Personalen bör förstå sig på forskningens villkor och bör kunna bidra med 
tips, både när det gäller att söka rätt information på rätt ställe och vara uppda-
terad om nya böcker inom forskarens område. Slutligen, det absolut viktigas-
te, är tillgång till så många artiklar och vetenskapliga tidskrifter som möjligt 
via nätet. (Doktorand, samhällsvetenskap) 

Den andra huvudprincipen hänger ihop med den första och lyder: Under-
stand the research environment and demonstrate where the library fits into 
it.

2 Svaren var, med ett undantag, avfattade på svenska fast långt ifrån alla respondenter har 
svenska som modersmål. I de citat som förekommer i vår text har vi korrigerat språkliga 
brister.  
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I den vidare utvecklingen av denna huvudprincip råder man biblioteka-
rierna att engagera sig i forskningsverksamheten genom att gå på möten i 
forskargrupper eller liknande samt att även tala med nyckelpersoner på tu 
man hand. Detta sker redan på Södertörn och uppskattas av högskolans fors-
kare:

Att ha bibliotekspersonal som är inriktad på, insatt i och följer den produk-
tion som kommer ut på marknaden är av stor betydelse för en forskare då det 
kan vara svårt att själv ta del av all den nyproduktion som sker, även inom 
sitt eget men också angränsande forskningsfält. (Fil. dr, samhällsvetenskap)

… biblioteket är en väl fungerande samarbetspartner just nu i alla dessa av-
seenden. (Professor, humaniora)

Personalen är inte bara responsiv, den är kreativ – på ett mycket välinforme-
rat sätt. (Docent, humaniora)

Det gäller också att förstå forskningens mikromiljö. Vilka är de dagliga fru-
strationerna eller huvudangelägenheterna för en forskare? Viktigt är också 
att se helheten och bibliotekets roll i denna. Om man till exempel arbetar 
med att ge stöd till forskare är det viktigt att få sina kollegor att förstå forsk-
ningsmiljön och att få forskarna att förstå vad bibliotek kan erbjuda. När det 
gäller att besöka forskargrupper, seminarier och liknande får bibliotekarierna 
på Södertörn goda vitsord: 

Här på BEEGS [forskarskola vid Södertörns högskola] är bibliotekarierna 
ofta synliga på seminarier, möten, disputationer och fikaraster vilket både bi-
drar till en mer formell och informell meningsutveckling mellan forskare och 
bibliotekarierna. … Hur man löser det verkar vara olika på olika bibliotek, 
men här på SH fungerar det utmärkt. (Doktorand, humaniora)

Jag har märkt att när jag har presenterat min forskning vid tillfällen när bib-
liotekarier varit närvarande har det lett till att jag sedan fått flera tips från en 
åhörare rörande nyinköp inom området. Det är alltså mycket bra när bibliote-
karier känner till vad jag är intresserad av. (Professor, humaniora)

… och det att man ofta träffas i olika sammanhang gör att ni vet vad vi håller 
på med, vilket jag inte har hört att man gör andra ställen. (Doktorand, huma-
niora).

När det gäller att direkt knyta en bibliotekarie till ett forskningsprojekt, vil-
ket torde ge bästa möjliga kännedom om forskningen, framkommer det där-
emot något blandade synpunkter. Två professorer i humaniora ser stora vins-
ter i ett sådant samarbete mellan forskargrupperingen och biblioteket. En av 
dem har redan egna erfarenheter av en sådan resurs. Han ser fördelar i det 
och anser att man borde utnyttja dem bättre. En annan professor påpekar att 
få en bibliotekarie knuten till forskningsprojekt eller forskningsenhet ger 
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”mer personlig kontakt och ger bibliotekarien en mer aktiv funktion i att 
föreslå litteratur, sökvägar med mera”.  

Doktoranderna har, med sin mer begränsade erfarenhet av bibliotek och 
informationssökning, naturligt nog störst behov av en bibliotekarie som 
stödperson och de är övervägande positiva: 

Förutom att det underlättar själva informationssökande skapar anknytningen 
ett samarbetsklimat som får biblioteket att framstå som nära, tillgängligt, in-
satt och kunnigt. Östeuropaförståelsen hos de BEEGS-affilierade biblioteka-
rierna hjälper enormt. (Doktorand, humaniora) 

Då kan en bibliotekarie under projektets gång skolas in att möta de specifika 
krav som forskningen ställer, och på så sätt bli delaktig i forskningen, själv 
komma med förslag på böcker som kunde vara intressanta för projektet. 
(Doktorand, humaniora) 

Bibliotekarierna, som ju har helt andra bakgrunder, skulle kunna bibringa 
hela forskningsprocessen en del annorlunda insikter. Dessutom, forskare blir 
lätt begränsade av sitt eget forskningsämne och sin egen disciplin. Bandet 
mellan bibliotekarier och forskare skulle kunna öppna disciplinernas svarta 
boxar på nytt.3 (Doktorand, samhällsvetenskap) 

Bra idé. Det gör det mycket enklare om det finns en specifik person som man 
kan vända sig till med sina frågor. Dock tror jag att det kräver att biblioteka-
rien dels är med vid projektets initiering, dels följer det under projektcykelns 
gång och påminner forskarna om att han/hon finns. (Doktorand, samhällsve-
tenskap)  

En del invändningar framförs också. Bibliotekarien borde snarare ”ha ansvar 
för vissa bitar av litteraturen/discipliner” (professor, samhällsvetenskap).
Framförallt skymtar en oro för att projektbibliotekarietjänster ska finansieras 
med forskningsmedel:  

Så länge det inte går ut över annan verksamhet, det vill säga service till fors-
kare och studenter, har jag inte något att invända. (Professor, naturvetenskap)  

Det kan de väl vara för min del, beroende på hur finansieringen sköts, tvek-
samt om centrala resurser ska används för enstaka forskningsprojekt. (Do-
cent, naturvetenskap)

Det finns naturligtvis fördelar med denna typ av specialisering inom vissa fo-
kusområden. Däremot skulle jag invända mot att en allt för stor del av OH-
medel på externa projekt användes för detta ändamål. Alltså specialiserade 
bibliotekarier kan vara mycket bra men bör finansieras med 'öronmärkta' me-
del. (Docent, naturvetenskap) 

3 Svaret översatt från engelska. 
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Trots invändningarna kan man kanske sammanfatta attityden till biblioteka-
riernas deltagande i forskningsprojekt med följande ord: ”Det ger forsk-
ningsgruppen respektive forskningsprojektet en ovärderlig resurs och berikar 
bibliotekariernas arbete” (Doktorand, samhällsvetenskap).  

Ett område där de brittiska författarna menar att biblioteket kan utöka sin 
forskarservice är vetenskaplig kommunikation. Deras huvudprincip nummer 
9 tar upp bibliotekets hjälp med publicering samt synliggörande av forsk-
ningsresultat. Framförallt kan bibliotekarierna ha en opinionsbildande roll i 
kraft av sin förmedlande position och sitt professionella kunnande. De kan 
ge forskarna råd om till exempel copyright, vetenskaplig kommunikation, 
open access publishing (fritt tillgänglig elektronisk publicering) med mera. 
En del av Södertörns forskare håller med: 

Det är egentligen bara synliggörandet av vår forskning som borde förbättras. 
Annars är jag mycket nöjd. (Professor, samhällsvetenskap) 

En tanke skulle möjligtvis vara att ha några seminarier om ”How to get pub-
lished”,4 men det kanske är för ämnesspecifikt för att hållas på biblioteket 
och skulle snarare finnas på institutionsnivå? Men hela academic-writing-
biten är, tycker jag, lite underskattad här på Södertörn. Minst 80 procent av 
studenterna skulle också behöva hjälp med att lära sig skriva (akademiska) 
texter. (Doktorand, samhällsvetenskap)  

En av frågorna i vår enkät gällde elektronisk publicering och bibliometri:5

Kan, bör, bibliotek hjälpa till med elektronisk publicering av högskolans 
forskning? Eller med bibliometrisk utvärdering och synliggörande i olika 
databaser av högskolans forskning?  

Det visade sig vara en fråga som de flesta endast hade korta svar på. De 
mest utförliga kom från doktorander och de mest initierade kom från natur-
vetare, alltså de forskare som har mest egna erfarenheter av såväl elektronisk 
publicering som att använda sig av eller bli granskade med hjälp av biblio-
metri.

Många svarade kort och koncist ”ja”, ”absolut”, ”javisst”, ”ja, på båda 
frågorna”, ”Ja, tack, till båda sakerna”. En del av dem erkände ”vet inte alla 

4 Här vill vi tillägga att sådana kurser faktiskt givits (hösten 2007 och våren 2008) i samarbete 
mellan biblioteket, avdelningen för personal- och kompetensförsörjning samt högskolans 
publikationskommitté (för den sistnämnda, se Erland Janssons bidrag till denna volym).  
5 Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek ger följande definition: Bibliometri är en samling 
metoder för statistisk analys av publikationer: vetenskaplig produktivitet (antal publikationer) 
samt vetenskapligt genomslag (antal citeringar). Bibliometriska analyser kan användas för att 
studera samarbetsmönster (sampublicering och citering mellan forskare, ämnesområden, 
organisationer, länder); för att göra medieanalyser (vilka tidskrifter läser forskare, var citerar 
och publicerar sig forskare); för att studera forskningstrender; som komplement till fack-
granskning (peer review); som redskap för sakkunniga bedömare; i verksamhetsuppföljning;
som beslutsstöd [nedladdad den 12e november 2008 från: 
http://www.bib.slu.se/kurser/sss/bibliometri/bibliometri.html?print=1]  
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för- och nackdelar”, ”Vet jag för litet om för att besvara”, ”har inte funderat 
på det, men det låter som en jättebra idé”.  

Forskare som svarade mer utförligt representerar olika uppfattningar om 
e-publicering och om den eventuella roll som biblioteket kan ha. En del 
forskare är klart positiva: 

Ja, jag kan tycka att det i alla fall bör finnas en genomarbetad struktur, för hur 
elektronisk publicering skall ske (malldokument, instruktioner för hur publi-
cering skall ske, lättarbetade hemsidor där publiceringen sker, någon form av 
enkel granskning innan publicering sker, kan kanske också vara en idé. (Do-
cent, naturvetenskap)  

Det skulle inte vara så dumt tror jag. Överhuvudtaget att kunna få hjälp med 
frågor som rör publicering (var, när, hur, etc.) skulle åtminstone jag uppfatta 
som positivt. Att ha möjlighet att publicera sig elektroniskt på lärosätet skulle 
vara ett sätt att få ut sin forskning, åtminstone fram till dess att man blir pub-
licerad i tryckt form i exempelvis en tidskrift. (Fil. dr, samhällsvetenskap)  

Det finns dock en del forskare som är oroade för att om biblioteket tar ansvar 
för e-publicering blir andra uppgifter lidande:  

det vore bra – men jag vet inte vilken arbetsbörda det skulle innebära för bib-
lioteket. (Doktorand, humaniora)  

Jag tycker det vore jättebra om biblioteket hade möjlighet att hjälpa till med 
elektronisk publicering och synliggörande i databaser, men det förutsätter 
självklart att ni har kapacitet till att göra det. (Doktorand, humaniora)  

Det vore trevligt. Jag vet inte riktigt under vilka former, premisser etc. men 
visst skulle det vara bra. (Fil. dr, samhällsvetenskap)  

… varför inte, om detta inte lägger beslag på befintliga resurser och därmed 
försämrar delar av existerande arbete. (Doktorand, humaniora).  

En invändning gentemot elektronisk publicering överhuvudtaget var: 

Beträffande detta, vet jag inte, kanske för avhandlingar eller böcker, för jag 
tror inte att det behöver publiceras om det bara är några working papers – så-
dant räknas över huvud taget inte som publikationer.6 (Fil. dr, samhällsveten-
skap) 

En liknande invändning gäller kvalitetsbedömningen: 

Publiceringen inom biologi går till stor del via tidskrifter med referee-system. 
Vet inte hur det skulle gå till via biblioteket. (Professor, naturvetenskap) 

6 Översatt från engelska. 
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En del forskare visar stort förtroende för biblioteket som en väl fungerande 
enhet inom hela högskolan och som kan klara extra uppgifter: 

Om inte biblioteket gör det, så blir det OGJORT här på högskolan. Ni har 
verkligen hjälpt till när det gäller att lansera nya böcker, att publicera dessa, 
samt – hör och häpna! – att sälja dem till allmänheten. Utan er, skulle våra in-
ternpublikationer försvinna spårlöst. Med er, får de publicitet och spridning. 
(Docent, humaniora) 

Obetingat ja. Hjälp av det slaget kan man som enskild forskare inte få nog av. 
Också av stort värde att högskolans forskning blir synlig. Det har varit och 
kanske fortfarande är en ganska svag punkt på högskolan i allmänhet. (Pro-
fessor, humaniora)  

Någon måste ta tag i det på skolan, då vi brister på den punkten. Om biblio-
teket har resurser och kunskap om hur detta kan göras tycker jag det borde 
göra det. (Doktorand, samhällsvetenskap)  

Samarbete mellan forskare, som är experter inom ett ämne, och biblioteka-
rier, som är experter på allmänna frågor rörande publikationer och biblioteks-
system skulle kunna vara fruktbart för att främja forskningen vid SH mer ak-
tivt.7 (Doktorand, samhällsvetenskap) 

Ja, elektronisk publicering är ett område jag är väldigt dålig på, och därför 
uppskattar jag all hjälp … Södertörn har inte lyckats med synliggörandet av 
vår forskning, och där borde biblioteket och informationsfolket tillsammans 
göra något. (Professor, samhällsvetenskap).  

När det gäller bibliometri motsätter sig några forskare bibliotekets inbland-
ning i sådana mätningar:  

Normalt utförs även bibliometriska utvärderingar av tidskrifterna själva och 
det finns andra institut. Med stor sannolikhet införs snart rankningssystem i 
Sverige som kommer att utvärdera vår forskning. Därför tycker jag inte att vi 
skall lägga ner resurser utan satsa på mer litteratur, bredare tillgång till data-
baser, mer utbildning för forskare (i informationssökning, referenssystem, 
o.s.v.). (Docent, samhällsvetenskap) 

Andra ser det som en viktig uppgift för högskolan, en där kanske biblioteket 
bör ges en roll: 

Bibliometrisk utvärdering blir naturligtvis (tyvärr kanske man ska säga) van-
ligare och mer betydelsefull. Jag tycker att högskolan behöver redovisa pub-
licering, citering etc. varje år inom ramen för de årliga verksamhetsbeskriv-
ningarna. Om detta skall ske via biblioteket eller via institutionerna är en öp-
pen fråga, men någon form av centraliserad tjänst/stöd till nämnderna tror jag 
absolut vore bra. (Docent, naturvetenskap) 

7 Översatt från engelska. 
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Några ser bibliometri som ett nödvändigt ont: 

Bibliometrisk utvärdering är enligt mig ett förfärligt sätt att förhålla sig till 
forskarens produktivitet – men visst borde biblioteket hjälpa med detta om 
detta måste göras. (Docent, humaniora)  

Den bibliometriska utvärderingen har ju kritiserats men i dagens forskarsam-
hälle är den väl oundviklig och då behövs sakkunskap. (Professor, samhälls-
vetenskap).  

Eller är helt ointresserade: 

Bibliometri är jag inte så intresserad av. (Professor, samhällsvetenskap) 

Bibliometrisk utvärdering – njae. Jag är inte så imponerad. (Fil. dr, samhälls-
vetenskap) 

Ställningstagandet till bibliotekets roll i e-publicering och bibliometri kan 
sammanfattas genom följande välavvägda citat: 

Finns kompetensen hos biblioteket? Jag kan se att det kräver ett annat sätt att 
arbeta då det snarare blir tal om förlags- än renodlat biblioteksarbete. Å andra 
sidan, vilken institution på högskolan skulle vara bättre rustad att ta på sig en 
sådan uppgift? Mitt svar får alltså bli, biblioteket om det mäktar med både 
resurs- och personalmässigt. (Doktorand, samhällsvetenskap) 

Den tionde och sista huvudprincipen kan nästan ses som ett slags kulmen: 
Become a researcher. Författarna uppmanar bibliotekarierna att forska själ-
va, vilket inte nödvändigtvis måste leda till en doktorsexamen, men egen 
erfarenhet av metodik och forskningstänkande gör att man förstår forskarna 
och deras behov. 

Att det finns forskarutbildade bibliotekarier8 på Södertörns högskola upp-
skattas av forskarna: 

Det låter som en mycket bra idé. Som forskare kan man bara önska sig att 
bibliotekarier har egen erfarenhet av forskning och därmed förstår våra be-
hov. En bibliotekarie som kan våra ämnen, är à jour med alla debatter etc. är 
en drömbibliotekarie… (Doktorand, samhällsvetenskap)

… att ha forskarbibliotekarier som också på eget initiativ och kontinuerligt 
följer den utveckling som sker inom de olika forskningsområden som finns 
representerade på ett lärosäte ser jag som en enorm resurs som både kan spara 
en forskare mycken tid men också ge ny input till den forskning som bedrivs. 
Om biblioteket dessutom kan fungera som en resurs som kan underlätta pro-

8 Hösten 2008 finns bland bibliotekspersonalen (anställda i varierande omfattning av tjänst): 
en docent i samhällsvetenskap samt tre fil. dr i humaniora. De är verksamma vid olika enheter 
– förvärv och forskarservice, publikationsverksamhet samt interaktiv lärande.  



92 

cessen som leder fram till olika former av publicering är detta förstås också 
av stor vikt. (Fil. dr, samhällsvetenskap)

Slutsatser
Vi har undersökt hur ett antal forskare på Södertörns högskola uppfattar sitt 
bibliotek och ställt deras svar i relation till den vision som framförs i en brit-
tisk bok. Även om forskarna inte utgör någon statistisk representativ grupp 
ger ändå deras antal, akademisk disciplintillhörighet och spridning över olika 
forskarkategorier underlag för en hygglig bild av hur Södertörns forskare 
uppfattar sitt bibliotek. 

I den brittiska boken framställs ett antal huvudprinciper för de biblioteka-
rier, som särskilt ägnar sig åt forskarna och deras behov. Trots att Södertörns 
högskolebibliotek inte tillhör de stora forskningsbiblioteken, i ett nationellt 
och internationellt perspektiv, lever det i de flesta avseenden väl upp till 
huvudprinciperna när det gäller sådant som traditionellt uppfattas som bib-
lioteksverksamhet.  

I undersökningen framkommer också att det under senare tid har till-
kommit en del områden, där biblioteket skulle kunna göra mer. När det gäll-
er synliggörandet av högskolans forskning skulle biblioteket kunna göra en 
större insats. Det gäller i synnerhet elektronisk publicering, medan inställ-
ningen till bibliometri är mera blandad.  
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Bilaga 1. Frågor 

(a) Din syn på bibliotekets betydelse/roll i en forskningsprocess. Vilka är de vikti-
gaste uppgifterna för ett bibliotek att hjälpa en forskare med?  

(b) Hur viktigt är biblioteket i Ditt eget forskningsarbete? 

(c) Tillgodoser SHs bibliotek Dina forskningsbehov – angående bestånd, e-resurser, 
service, med mer? 

(d) Vad anser Du om att bibliotekarier är knutna till forskningsprojekt eller forsk-
ningsgrupperingar?  

(e) Kan, bör, biblioteket hjälpa med elektronisk publicering av högskolans forsk-
ning? Eller med bibliometrisk utvärdering och synliggörande i olika databaser av 
högskolans forskning?  

(f) Vad, om något, skulle Du vilja ändra i SHs bibliotek – dess arbetssätt, utbud, 
service? Hur föreställer du Dig ditt ideala bibliotek? 

Bilaga 2. Svarande redovisade efter ämnestillhörighet 

Ämne Professor Docent Fil. dr Doktorand Totalt 

Etnologi 1 1 1 1 4 
Filosofi 1  1 1 3 
Företagsekonomi   2 2 4 
Genusvetenskap   1  1 
Historia 3 5 1  9 
Konstvetenskap   1  1 
Kulturgeografi 1    1 
Cultural Studies 1    1 
Livsvetenskap 1 2   3 
MKV    1 1 
Retorik    1 1 
Sociologi 2  2 1 5 
Statsvetenskap 2 4 2 3 11 
Tyska 1    1 
Totalt 13 12 11 10 46 

Anmärkning: 24 av de svarande var kvinnor och 22 män. Från fyra ämnen saknas 
svar.
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Bilaga 3. Inte utan mitt bibliotek 

The library is the starting point for all research – no matter how practical oriented 
the research is. (Doktorand, samhällsvetenskap) 

it's an essential part of the research process. (Fil. dr, samhällsvetenskap) 

Jag tycker att biblioteket är helt oumbärligt för forskarlivet. (Professor, humaniora) 

Biblioteket skall vara ingången för forskaren. (Professor, samhällsvetenskap) 

Biblioteket är en oumbärlig förutsättning för all forskning. (Fil. dr, humaniora) 

Bibliotekets betydelse/roll i en forskningsprocess kan inte överskattas. (Doktorand, 
humaniora) 

Biblioteket är av största möjliga vikt för forskningsprocessen när det gäller att leta 
reda på källor och litteratur. (Docent, humaniora) 

Vi vill gärna tro att kunskapsproduktion är kumulativ (bygger vidare på tidigare 
forskning). Därför har biblioteket en avgörande roll i forskningsprocessen och kvali-
teten. (Docent, samhällsvetenskap) 

I min forskning är biblioteket absolut nödvändigt. (Professor, samhällsvetenskap) 

Biblioteket är helt enkelt allt för mitt forskningsarbete. (Professor, humaniora) 

Biblioteket - på nätet och fysiskt - är avgörande. (Professor, samhällsvetenskap) 

Jag anser att Södertörns bibliotek är den enskilda institutionen, och att engagerade 
bibliotekarier och forskningsassistenter [SHs forskarbibliotekarier] är den enskilda 
gruppen, som har – förutom den institution som bidragit med forskningspengarna, 
samt mina akademiska kollegor – störst betydelse för mina framgångar som forska-
re. (Docent, humaniora) 
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