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1 Inledning 

 
Vad skulle du göra om förutsättningarna för din utbildning, ditt yrkesval och ditt arbete 
totalt förändrades? Om samhället genomgick en förändring som i grunden förändrade 
hela din yrkesroll? Skulle du känna uppgivenhet och vidareutbilda dig inom någonting 
annat eller skulle du leta efter nya och annorlunda arbetsuppgifter? Bibliotek och dess 
verksamhet har genom tiderna handlat om den fysiska platsen - biblioteksbyggnaden, 
full av fysiska böcker, med fysiska besökare som träffar fysiska bibliotekarier. Men i 
och med digitaliseringen av samhället och, i det här sammanhanget, biblioteken så har 
förutsättningarna för bibliotekarieyrket, och vad biblioteken kan erbjuda för tjänster till 
sina användare, radikalt förändrats. Den grupp som tidigare varit en av 
forskningsbibliotekens huvudsakliga användare, forskarna, behöver inte längre fysiskt 
ta sig till biblioteket för att få hjälp med sin informationssökning utan klarar detta själva 
via databaser och digitaliserade tidskrifter. De kan sitta på sina kontor och på några 
sekunder leta upp senaste artikeln från en kollega i USA eller hitta resultaten från en 
studie i Indien. Att forskarna så enkelt och obehindrat kan söka sin egen information får 
naturligtvis konsekvenser för forskningsbiblioteken och bibliotekarierna där. Hur 
kommer morgondagens forskningsbibliotekarie att se ut? Vilka arbetsuppgifter kommer 
ingå i yrket? Vilka arbetsuppgifter försvinner och vilka tillkommer? 

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i digitaliseringen av samhället och hur det har 
påverkat forskningsbiblioteken. Uppsatsen handlar mer specifikt om forskares 
informationsbehov och informationsvanor och deras behov av forskarstöd från 
biblioteket i en specifik institutionell kontext, nämligen Institutionen för biomedicin vid 
Göteborgs universitet. Något utförligare kan man säga att det som undersöks är framför 
allt vilket informationsbehov forskarna har men också hur de söker efter den 
information som är nödvändig för deras forskning samt hur de väljer att publicera sin 
forskning. Dessutom undersöks om forskarna upplever att de vill ha, eller behöver, mer 
forskarstöd från Biomedicinska biblioteket än vad biblioteket just nu erbjuder. 

På Institutionen för biomedicin arbetar jag som samordnare för forskarutbildningen och 
det är i den rollen som jag började fundera över vad forskarna har för 
informationsbehov och vilket forskarstöd som Göteborgs universitetsbibliotek erbjuder 
och vad forskarna egentligen vill ha för stöd. Anledningen till att jag har valt att studera 
min egen arbetsplats är möjligheten till access och att en person som är känd sedan 
tidigare av gruppen lättare kan bli accepterad och därigenom få ärligare och mer 
utvecklade svar på intervjufrågorna. En annan fördel är också att de intervjuade 
personerna kan referera till personer och saker utan att behöva ge en explicit förklaring 
till återkommande ord/termer/personer (Patel and Davidson, 2011). Som Fangen och 
Nordli menar, kan denna närhet till det sociala sammanhanget göra att mina 
respondenter inte känner sig obekväma med mina frågor. På grund av att det är min 
egen arbetsplats har jag mer kunskap om deras arbetssituation och deras verklighet 
vilket kan förbättra min förståelse för deras svar och synpunkter (Fangen and Nordli, 
2005). 
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1.1 Biblioteken och digitaliseringen  
 
Digitaliseringen av samhället handlar inte bara om smarta telefoner och Facebook utan 
den kommer att förändra vårt samhälle i grunden och genomsyrar det redan nu. Både 
arbetsmarknaden, vården och utbildning genomgår en digitalisering som vi kanske inte 
ser helt tydligt ännu. Datorer och internet är nu det viktigaste arbetsredskapet inom 
många branscher och ju mer ny teknik som uppfinns desto snabbare ökar hastigheten i 
omvandlingen. Den så kallade delningsekonomin skapar tjänster inom handeln och 
datorernas förmåga att bearbeta stora mängder data kan ge nya svar och upptäckter både 
till forskare och företag (Heyman et al., 2016). Digitaliseringen kommer att påverka de 
flesta yrken men det behöver inte nödvändigtvis leda till massarbetslöshet pga. robotar 
som tar över allt mer av arbetsmomenten utan det kan istället bidra till att nya 
yrkeskategorier skapas. Experter tror således att även om flera yrken både kommer att 
förändras och försvinna, så kommer antagligen lika många genomgå förändringar, och 
nya yrken och arbetstillfällen tillkomma.1 

Bibliotekarieyrket är ett av alla yrken som förändrats i och med digitaliseringen. Rick 
Anderson (2011) menar i sin artikel The Crisis in Research Librarianship att själva 
grunden för bibliotekets existens har förändrats genom att mycket information nu inte 
behöver gå via ett bibliotek eller en bibliotekarie för att nå sin användare. Anderson 
visar på att antalet referensfrågor har minskat med hälften sedan 1995 enligt statistik 
från ARL:s (Association of Research Libraries) bibliotek (Anderson, 2011). Biblioteken 
har fått förändrade förutsättningar i och med den globala digitaliseringen, och frågan är 
nu vad det kommer innebära för både användarna och bibliotekarierna.  

När Erna Roos 1989 gjorde sin stora undersökning om användningen av Göteborgs 
universitetsbibliotek var den främsta tjänsten som forskare och doktorander efterfrågade 
stora samlingar av böcker och tidskrifter (Roos, 1989). Då fanns inte tekniken för att 
”flytta in” biblioteket i forskarens arbetsrum utan då var biblioteket till viss del 
forskarens arbetsrum. Här fanns då alla tidskifter, här gjorde man sina fjärrlån, speciella 
forskarrum fanns där de kunde sitta och läsa. Det tryckta materialet var det viktigaste 
och biblioteket var en naturlig mötesplats där forskaren och bibliotekarien möttes. 
Institutionen för biomedicin och Biomedicinska biblioteket ligger på var sin sida om 
Medicinaregatan och tidigare var närheten till biblioteket av stor vikt, men med tanke på 
den numera utbyggda onlineservicen är närheten inte lika viktig längre. Forskarna sitter 
kvar på sina kontor och använder databaser som de kommer åt via sina datorer och de 
går sällan eller aldrig ner till Biomedicinska biblioteket längre. 

Göteborgs universitetsbibliotek har under de senaste årtiondena gjort satsningar på 
forskarna som framför allt är kopplade till den tekniska förändringen som skedde 
genom att bibliotekskatalogen blev digitaliserad, att databaserna gjordes mer 
lättillgängliga för användarna och att omfattningen av tidskrifter i fulltext ökade 
väsentligt. Redan i början av 2000-talet började dessutom forskningsbiblioteken 
förbereda sig för ”egenpublicering” av sina forskares forskningsresultat. Databaser 
skapades för att forskningsartiklarna skulle parallellpubliceras i ett öppet arkiv.  

Biomedicinska biblioteket som var ett ”tidskriftstungt” bibliotek märkte tydligt att 
forskarna slutade komma till biblioteket då tidskrifterna började finnas tillgängliga via 
                                                      
1 Framtidens digitalisering <http://www.forskning.se/2016/04/12digitaliseringen-forandrar-hela-var-
varld/> 
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de digitala tjänsterna. Informationsbehovet hos forskarna är lika stort som tidigare, men 
den tekniska utvecklingen har bidragit till att forskaren söker sin information på sin 
egen dator stället för att gå till biblioteket och därmed har bibliotekarierna gjort sig 
själva osynliga. Biblioteken märker istället av att forskarna behöver stöd med nya frågor 
som gäller t.ex. open access, publikationsregistrering och bibliometri (Aspengren, 
2014).  
 

1.2 Problembeskrivning  

 
Forskare producerar kunskap, och som vid all produktionsverksamhet ställer det vissa 
krav på omgivningen. För att forskning ska kunna bedrivas på hög nivå behövs så kallad 
”infrastruktur” i form av laboratorier, tekniker, administrativ personal och sist, men 
absolut inte minst, effektiv tillgång till biblioteket och dess resurser (Mohrman et al., 
2008). Då biblioteks- och informationsvetenskap handlar om hur individer och grupper 
söker och använder information och hur information lagras och sprids har jag funderat 
på hur forskare på Institutionen för biomedicin använder bibliotekets resurser samt om 
det stämmer att forskarna och bibliotekarierna har distanserat sig från varandra och 
sällan möts.  Hur ser informationsbehovet ut hos en forskare under hela 
forskningsprocessen och vilken typ av information och stöd behöver de för att klara av 
att producera ny kunskap? Fokus ligger på att få en generell bild av hur en forskare vid 
en medicinsk fakultet resonerar kring informationssökning från start av ett nytt projekt 
och hela vägen fram till publicering av forskningsartiklar och val av publiceringskälla. 
Hur väljer och värderar forskarna olika informationskällor? Då Biomedicinska 
biblioteket tillhandahåller information till forskarna undersöks vad forskarna anser om 
det befintliga forskarstödet hos Biomedicinska biblioteket och hur de värderar det. Då 
förutsättningarna för biblioteksarbetet har förändrats genom digitaliseringen är jag 
också intresserad av hur den i förlängningen kommer att påverka och förändra 
bibliotekarieyrket och bibliotekets uppgifter.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att få kunskap och förståelse om forskares 
informationsbehov, som de själva ger uttryck för. Forskarna som intervjuas tillhör den 
medicinska fakulteten och Institutionen för biomedicin och har en stor bredd på sin 
forskning. Förutom kunskapen om forskarnas åsikter om sitt informationsbehov 
diskuteras även vilka eventuella konsekvenser forskarnas förändrade informationsbehov 
kan ha för framtida biblioteksarbete. Studiens forskningsfrågor är: 

• Vilka informationsbehov har forskarna och hur upplever de att 
universitetsbiblioteket och bibliotekarierna uppfyller dessa behov? 

• Vilka behov av annat stöd har forskarna och hur upplever de att 
universitetsbiblioteket uppfyller dessa behov?  

• Hur beskriver forskarna på Institutionen för biomedicin att deras 
informationsbehov har förändrats genom bibliotekets digitalisering och vad får 
det för konsekvenser för forskningsbiblioteken och dess bibliotekarier? 
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2. Bakgrund: Institutionen för biomedicin och 
biomedicinska biblioteket   
Här beskriver jag Institutionen för biomedicin och Biomedicinska biblioteket samt även 
något om publicering och open access eftersom en av forskarens viktigaste uppgifter är 
att publicera sina forskningsresultat. 
 

2.1 Institutionen för biomedicin 
 

Avsnittet beskriver institutionen organisatoriskt och hur verksamheten ser ut för en 
forskare. Beskrivningen bygger på information från Göteborgs universitets hemsida och 
forskarnas egna beskrivningar av sin arbetsplats och sitt arbete.  

Göteborgs universitet är en statlig myndighet med krav på effektivt resursutnyttjande 
samt en rättssäker handläggning av ärenden. Kvalitet och utveckling ska genomsyra 
besluten och kärnverksamheten, forskning och utbildning, ska tillåtas växa. Det högsta 
organet är universitetsstyrelsen och den ansvarar inför regeringen att verksamheten som 
universitetet bedriver är i enlighet med gällande rätt. Verkställandet av styrelsens beslut 
går genom rektor2.  

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet bildades 2005 då man slog samman de 
tre existerande fakulteterna; den medicinska, den odontologiska och den 
vårdvetenskapliga3. Sahlgrenska akademin består av 6 institutioner: institutionerna för 
biomedicin, kliniska vetenskaper, medicin, neurovetenskap och fysiologi, odontologi 
samt vårdvetenskap och hälsa. Institutionen för biomedicin är uppdelad i 6 avdelningar 
som har sin respektive avdelningschef med prefekt som högsta chef och här arbetar ca 
220 personer samt ca 110 forskarstudenter. Institutionen har dessutom ansvaret för ett 
flertal av kurserna både på läkarprogrammet och på apotekarprogrammet där hundratals 
grundkursstudenter passerar varje termin4.   

På Institutionen för biomedicin finns 75 forskningsledare med egna forskargrupper5. En 
forskningsledare är inte alltid en professor, men oftast åtminstone docent och gruppen 
kan bestå av från några få personer upp till 25. Grupperna kan bestå av 
forskningsledare, doktorander, postdoc, biträdande forskare och laboratorieassistenter. 
Det som oftast skapar en ”grupp” är att de har en geografisk närhet med gemensamt 
ämnesområde, frågeställning eller teknikarsenal.  

 

 

 

 

                                                      
2 Arbetsordning vid Göteborgs universitet 
<http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1516/1516201_ny-arbetsordning-2015-12-03.pdf> 
3 Sahlgrenska akademin <http://sahlgrenska.gu.se/om-fakulteten/historik> 
4 Institutionen för biomedicin <http://biomedicine.gu.se/> 
5 Forskare vid institutionen för biomedicin <http://biomedicine.gu.se/forskning/forskare> 
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För att få en bild av storleken på institutionen och dess publikationsmängd kommer 
nedan är en jämförelse (2015) med andra institutioner vid Göteborgs universitet vad 
gäller publicerade och registrerade artiklar i GUP (Göteborgs universitets 
publikationer)6.  
 
Institutionen för biomedicin: 353 
Institutionen för medicin: 692 
Institutionen för kliniska vetenskaper: 708 
Institutionen för juridiska institutionen: 68 
Psykologiska institutionen: 266 
 

2.2 Biomedicinska biblioteket 
 
Det här avsnittet beskriver Biomedicinska biblioteket och dess organisatoriska 
uppbyggnad i relation till de övriga delarna av Göteborgs universitetsbibliotek. 
Dessutom beskrivs kort den obligatoriska doktorandkursen och vad som ingår i den. 
Utöver detta beskriver jag utveckling och uppbyggnad av publicering i open access. 

Vid Göteborgs universitet finns ett universitetsbibliotek vars uppdrag är att stödja 
vetenskaplig forskning och utveckling, undervisning och högre studier och biblioteket 
har en särskilt roll i att förse universitetet med kvalitetssäkrad vetenskaplig information. 
Universitetsbibliotekets stöd till universitets forskning kan sammanfattas i den strategi 
som man utarbetat med anledning av universitetets visionsdokument Vision 2020. 
Enligt Göteborgs universitetsbibliotek innehåller deras vision och strategiska plan vad 
gäller forskarstöd för åren 2013-2015 bl.a. att: 

• Ge högkvalitativt stöd till universitetets forskare 
• Ge forskarstöd nära användarna 
• Förbättra bibliotekets forskarspecifika tjänster 7  

 

Universitetsbiblioteket finns på nio olika platser i Göteborg där varje bibliotek ger 
service till sin fakultet. Biomedicinska biblioteket ger service främst till Sahlgrenska 
akademin samt till delar av den naturvetenskapliga fakulteten. Bibliotekshuset byggdes 
på 1950-talet i nära anslutning till den medicinska fakulteten och dess utbildningar 
eftersom närheten ansågs och fortfarande anses som en mycket viktig aspekt för de 
medicinska utbildningarna och den medicinska forskningen. 

Biomedicinska biblioteket och Karolinska institutets bibliotek är de två främsta 
medicinska biblioteken i Sverige. I magasin finns tryckta tidskrifter i tusental vilka 
tidigare, innan fulltexttidskrifter fanns, var en mycket viktig del för forskarna vid den 
medicinska fakulteten då hundratals artiklar kopierades varje dag och skickades till 
forskarna. Idag utgör olika medicinska och vårdvetenskapliga databaser och 
fulltexttidskrifter istället de viktigaste informationskällorna. 

Biblioteket har sedan 1970-talet genomfört utbildning i informationssökning för 
doktorander. Idag är kursen en obligatorisk del i den doktorandkurs som alla 
doktorander som antas till forskarutbildningen måste gå. I kursen ingår, förutom allmän 
                                                      
6 Göteborgs universitets publikationer <http://gup.ub.gu.se/> 
7 Vision, strategi och värderingar  <http://www.ub.gu.se/info/vision/> 
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information om hur doktoranden kan hitta information, en presentation av 
universitetsbibliotekets resurser som t.ex. databaser, e-böcker, ToC-alerts, EndNote 
samt söktekniker och sökstrategier8. Bibliotekets ambition är att framtida forskare 
kommer vara bättre rustade för de krav som ställs på att söka vetenskaplig information.  

Idag finns en enhet vid Göteborgs universitetsbibliotek - Digitala tjänster - som arbetar 
med e-publicering, open access, publikationsregistrering i GUP (Göteborgs universitets 
publikationer) och GUPEA (Göteborgs universitets publikationer elektroniskt arkiv) 
samt bibliometri. Ansvaret för att utveckla webbplatsen för forskarstöd ligger här9.  
 

2.2.1 Publicering 
 
I början på 2000-talet började de svenska forskningsbiblioteken driva frågan om 
publiceringsdatabaser på respektive universitet/högskola som ett led i att stödja 
forskarna. I Sverige undertecknade Sveriges Universitets- och högskoleförbund 
(SUHF), Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket den s.k. Berlindeklarationen som 
innebär att forskningsresultat ska publiceras på internet så att man fritt kan läsa, citera, 
ladda ner och skriva ut vetenskapliga artiklar s.k. open access10. Många av 
finansiärerna, både svenska och utländska, ställer numera ofta krav på att 
forskningsresultat ska publiceras open access.  

I januari 2015 lämnade Vetenskapsrådet in ett nytt förslag om nationella riktlinjer om 
open access till regeringen. Förslaget innebär att forskning som finansieras av offentliga 
medel också ska komma samhället till del. Publikationer och data ska finnas öppet 
tillgängliga och spridas på internet och dessutom öka nyttan av forskningen i samhället. 
Det är också en demokratifråga då det är skattepengar som finansierar forskningen. 
Förslaget anger en målbild för 2025 där alla vetenskapliga publikationer och 
konstnärliga verk som är ett resultat av forskning finansierad av offentliga medel ska 
publiceras omedelbart öppet och tillgängligt via internet11. 

Publicering i open access kan ske antingen via en publiceringsdatabas skapad vid ett 
universitet/högskola eller via tidskrifter som tillämpar open access. Fördelen att 
publicera i en open access-tidskrift är att upphovsrätten finns hos författaren till skillnad 
från att publicera sig i en annan tidskrift där författaren överför upphovsrätten till 
förlaget. En publiceringsdatabas där alla som är verksamma vid ett lärosäte registrerar 
sina publicerade artiklar, bokkapitel, böcker, rapporter m.m. finns numera vid de flesta 
universitet och högskolor. Man kan där se universitetets totala publicering och 
informationen kan användas som underlag för bibliometrisk analysverksamhet samt i 
beredning för olika typer av beslut. Med bibliometri menas vanligen studiet av 
vetenskaplig kommunikation och då framförallt med avseende på naturvetenskap och 
matematik.  

                                                      
8 Doktorandportalen 
<http://www.sahlgrenska.gu.se/doktorandportalen/doktor_fran_start_till_mal/kurser/obligatorisk-
doktorandkurs/> 
9 Forskarstöd <http://www.ub.gu.se/help/forskare/litteratur/> 
10 Berlindeklarationen <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration> 
11 Fri tillgänglighet till forskningsresultat – open access 
<http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsallmannavillkor/fritillganglighetop
enaccess.4.1d4cbbbb11a00d342b0800021800.html> 
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3 Teoriram: Det förändrade informationsbehovet och 
dess konsekvenser för biblioteksyrket 
 
Här diskuteras tidigare forskning och de termer och begrepp som jag anser vara 
relevanta för uppsatsen. Avsnittet inleds med en redovisning av begreppen 
informationsbehov och forskarstöd/forskarservice. Det finns en skillnad i definitionen 
av forskarstöd och forskarservice som behöver redas ut. Utöver detta redovisas ett urval 
av artiklar, rapporter och studier som anknyter till undersökningens frågeställningar. 
Nolin (2013) och Shumaker (2012b) är de två främsta analysredskapen och presenteras 
sist i kapitlet. 

Som nämnts tidigare har digitaliseringen i samhället lett till stora förändringar på många 
plan och kommer (antagligen) leda till ännu fler. En del yrken kommer sannolikt 
försvinna medan vissa kommer genomgå en förändring samtidigt som en hel del nya 
yrken säkerligen kommer skapas. Bibliotekarieyrket har redan förändrats i och med 
digitaliseringen då många av arbetsuppgifterna för en bibliotekarie har varit att vara 
informationsspecialisten som kan bidra med informationssökningen som forskarna inte 
kan göra själv.   
 

3.1 Informationsbehov 
 
 
Det är svårt att diskutera begreppet informationsbehov utan att ta in Taylors (1962) och 
Wilsons (1981) tankar och teorier om människors behov av information. Taylor var den 
förste som försökte formulera begreppet informationsbehov. Han menar att en person 
kan uppleva ett informationsbehov innan individen är medveten om det eller kan 
uttrycka det. Hans teori om informationsbehov behandlar kommunikationen mellan 
bibliotekarien och biblioteksanvändaren. Enligt Taylor fungerar bibliotekarien som en 
mellanhand mellan användaren och informationssystemet och bibliotekariens roll är att 
hjälpa användaren att förstå sitt informationsbehov. Problemet är oftast att användaren 
inte vet vad hen vill ha och då kan det vara svårt för bibliotekarien att vara behjälplig. 
Taylor har identifierat fyra nivåer av informationsbehov.  Dessa är: ett medvetet eller 
omedvetet informationsbehov som inte att går att uttrycka med ord (The visceral need), 
behovet är medvetet och finns i tankarna, men kan inte uttryckas i ord (The conscious 
need), ett uttryckligt behov (The formalized need) och ett modifierat behov (A 
compromised need) (Taylor, 1962).  

Wilsons modell om informationssökning presenterades första gången 1981 och har 
sedan utvecklats ett flertal gånger. Modellens första antagande innebär att 
informationsbehovet inte är ett primärt behov utan ett sekundärt behov och har uppstått 
till följd av andra basbehov som han definierar som fysiologiska, kognitiva och 
känslomässiga behov. Modellens andra antagande innebär att man måste se till den 
kontext individen befinner sig i och inte enbart till de basbehov som modellens första 
antagande refererar till (Wilson, 1999).  I hans senare modeller har han även separerat 
informationsbehov från motivation. Detta innebär att en individ med ett 
informationsbehov inte alltid tar steget till att söka efter behövd information på grund av 
att individen saknar motivation att gå vidare i sin informationssökning. Inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen har man länge studerat individers informationsbehov men 
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det finns fortfarande många frågeställningar som rör just sambandet mellan 
informationsbehov och motivation (Naumer and Fisher, 2009). 

Höglund & Persson (1985) menar att information är fakta eller externa argument som 
aktören, dvs. den som behöver och söker information, ännu inte har. Det finns en 
ansenlig mängd problemlösningssituationer där information är en strategisk tillgång och 
där informationsbehovet är stort. De menar också att det är svårt att mäta 
informationsbehov, men man kan ta hänsyn till s.k. objektiva och subjektiva behov. De 
objektiva behoven är de som man utifrån skulle anse som nödvändiga och rimliga för att 
lösa uppgiften, medan de subjektiva är de behov som ”informationssökaren” själv anser 
sig ha. De subjektiva behoven är beroende av vad ”informationssökaren” redan har för 
kunskaper, dennes preferenser och arbetssätt. De menar också att man kan skilja på 
behov som är tillfälliga och de som är regelbundna. Vissa gånger krävs det att 
”informationssökaren” gör en större informationssökning för att få en bredare kunskap 
om ett speciellt ämne eller problem dvs. ett tillfälligt behov. Om man t.ex. behöver följa 
utvecklingen inom ett område under en längre tid tillhör det kategorin regelbundna 
behov. Dessutom menar Höglund och Persson att informationsbehovet också kan 
beskrivas genom ämnesinnehåll, tillgänglighet, svårighetsgrad, tillförlitlighet och 
bearbetningsnivå vilket gör att man ”behöver arbeta med relativt komplexa och 
mångfacetterade beskrivningar av informationsbehov för att kunna anpassa 
informationssystem till de målgrupper som skall betjänas.” (Höglund & Persson, 1985 
s. 43-45). De fastställer därför att det inte alltid är lätt att mäta någons 
informationsbehov då det kan sägas vara ett uttryck för vissa egenskaper hos 
problemsituationer och aktörer. Beroende på de variabler som man ändå kan se, t.ex. att 
forskare behöver tillgång till databaser, facklitteratur, bibliografier etc. går det ändå att i 
grova drag mäta omfattningen och karaktären av informationsbehovet (Höglund and 
Persson, 1985). 
 

3.2 Forskarstöd och forskarservice 
 
 
I rapporter och undersökningar används både orden forskarstöd respektive 
forskarservice.  Enligt Voog et al (2013) kan man kortfattat förklara det som att 
forskarstöd innebär att bibliotekarien hjälper forskaren genom att hen själv blir bättre på 
att söka, samla och använda information.  Medan forskarservice innebär att 
bibliotekarien gör sökandet, insamlandet och organiserandet av informationen. 
Dessutom behövs ett klargörande för begreppen proaktivt respektive reaktivt stöd. 
Bibliotekarierna kan erbjuda en proaktiv service ”anticipatory services” och agerar 
innan behovet uppstår till skillnad mot en reaktiv service ”reactive services” som 
handlar om att bibliotekarierna agerar på direkta behov. Skillnaden mellan dessa två 
termer handlar enligt Voog et al mycket om kompetens hos bibliotekarierna. När det 
handlar om de direkta behoven är det viktigt att visa att man är ”villig att hjälpa till” 
medan den proaktiva servicen kräver ”djupare kunskap om och förståelse för forskarnas 
arbete för att kunna förutse behoven och ta egna initiativ” (Voog et al., 2013, s. 9). 
Även Shumaker betonar i sin definition av embedded librarian att det proaktiva 
arbetssättet är den enda framkomliga vägen för ett framgångsrikt forskarstöd 
(Shumaker, 2012b).  
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Fortsättningsvis används begreppet forskarstöd, och inte forskarservice, då jag anser 
som Voog et al att begreppet forskarstöd innebär att bibliotekarien arbetar mer 
självständigt och proaktivt. Bibliotekariens informationskompetens är ju en 
professionell specialisering som skall användas för att stödja olika brukargrupper i 
informations- och kunskapsprocesser och därför ställs det högre krav på denna 
kompetens i detta sammanhang. En bibliotekarie som arbetar mot forskarna måste, för 
att kunna ge rätt stöd, behärska tekniker och känna till de informationsresurser som 
biblioteket har, d.v.s. bibliotekarien ska vara informationskompetent. Att vara 
informationskompetent innebär att man har kunskap om information. Det innebär också 
att man har förmågan att hitta, utvärdera och använda informationen på ett effektivt sätt 
(Lanning, 2012). Informationskompetens kan beskrivas som förmågan att inse när man 
behöver information, identifiera möjliga informationskällor, formulera lämpliga 
sökstrategier, effektivt söka information, kritiskt utvärdera och välja information, tolka, 
analysera och organisera information och därigenom lösa en uppgift.12  
 

3.3 Studier av forskares informationsbehov och forskarstöd 

 
De studier som jag har valt att fokusera på i uppsatsen blev naturligt nog till en början 
den rapport som nyligen gjorts på Göteborgs universitetsbibliotek (Aspengren, 2014). 
Det ledde mig också in på de två rapporter som gjorts vid Malmö högskola (Aquilonius 
et al., 2008) respektive Lunds universitetsbibliotek (Voog et al., 2013). Efter läsning av 
Nolins (2013) artikel fokuserade jag på artiklar om hur ett utökat forskarstöd kan se ut 
och har då valt att koncentrera mig på rapporter och studier från Storbritannien, Kanada 
och USA, då det i denna kontext är naturligt att de stora universitetsbiblioteken har 
börjat se över hur de bäst kan stödja sina forskare. Vid dessa litteraturstudier kan man se 
att det är stort fokus på bibliotekens stöd till forskaren samt att en ny yrkesroll för 
bibliotekarien träder fram. 

Till att börja med kan man konstatera att en forskares informationsbehov skiljer sig åt 
väldigt mycket beroende på vad hen forskar om, om hen är forskarstudent, post doc eller 
en senior forskare och att öva upp sin färdighet att söka efter relevant information kan 
vara både svårt och ta lång tid (Exner, 2014). De seniora forskarna har, till skillnad från 
de nyblivna eller yngre forskarna, ofta sina egna ”knep” och har lärt sig hur och var de 
ska hitta den information de söker. Biblioteken måste enligt Haines et al (2010) 
acceptera att de inte längre är forskarens enda källa till information. Information kan de 
få via sin dator på arbetsrummet, via kollegor eller via andra metoder och behöver inte 
längre gå via det fysiska biblioteket och bibliotekarien (Haines et al., 2010).  Bilden av 
den ensamme forskaren har dessutom förändrats. Från att tidigare arbetat mer enskilt 
har utvecklingen rört sig mot mer samarbeten via grupper samt över ämnen och 
landsgränser (Brewerton, 2012).   

Nolin refererar till Neway och enligt henne är det rimligt att anta att en forskare som 
behöver högkvalitativ information skulle kunna få hjälp av en specialbibliotekarie som 
jobbar nära forskargruppen. Hon menar också att den personen skulle kunna arbeta 
proaktivt och hitta relevant information redan innan forskaren upplever att hen har ett 
behov (1985 se Nolin 2013 s. 516). Den här tanken med att bibliotekarien ska vara 
proaktiv tar även Voog upp i sin rapport om Lunds universitetsbibliotek (Voog et al., 

                                                      
12 Informationskompetens LUB <http://www3.ub.lu.se/infokompetens/kompetens.html> 
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2013). Det verkar finnas en samstämmighet över tid om att bibliotekarien skulle kunna 
hitta en roll i forskningsprocessen och det nära samarbetet mellan forskare och 
bibliotekarie kan då leda till ett proaktivt arbetssätt av bibliotekarien.  
 

3.3.1 Svenska lärosäten 
 
 
Sara Aspengrens rapport Projekt förnyat forskarstöd är den första delen i en 
kartläggning av Göteborgs universitetsbibliotek som ”ska inventera behov och 
omvärldsbevaka området och vara en del av uppbyggnaden av nya och anpassade 
tjänster” (Aspengren, 2014, s. 2). Rapporten är en del i Göteborgs universitets 
måldokument Vision 2020 där man lägger fast den långsiktiga inriktningen för en 
framgångsrik utveckling av Göteborgs universitet 2013-2020.13 I rapporten har 
Aspengren identifierat alla fakulteters behov och önskemål och enligt henne finns det 
några stora grundläggande problem i forskarnas värld. De anser sig ha brist på tid, brist 
på pengar och upplever en tung administrativ börda (Aspengren, 2014).  

Göteborgs universitetsbibliotek måste anpassa sitt utbud av tjänster efter forskarnas 
önskemål, menar Aspengren, och se till att de verktyg och tjänster som redan finns 
fungerar som hjälpmedel och kan bidra till att ”effektivisera” forskningsprocessen. 
Bibliotekarien måste röra sig utanför det fysiska biblioteket då en synlig bibliotekarie 
och personlig hjälp kommer högt på önskelistan hos forskare på samtliga fakulteter. 
Forskarens brist på tid gör att det är svårt att hålla sig uppdaterad vad gäller nyheter och 
universitetsbiblioteket måste lägga kraft på att kommunicera sina tjänster. Hon ger 
också förslag på hur universitetsbiblioteket kan arbeta proaktivt när det gäller att 
kontakta nyanställda forskare och nyetablerade forskargrupper för att på det sättet 
informera om universitetsbiblioteket tjänster (Aspengren, 2014).  

2008 presenterade Malmö högskola en utredning om Bibliotek och ITs forskarservice 
med syfte att bättre kunna möta ”forskningens behov samt bidra till att effektivera 
forskarnas arbete genom stöd till informationsförsörjning och IT” (Aquilonius et al., 
2008, s. 5). Utredarna ville göra en sammanställning av nuläget samt försöka se 
framtidens utmaningar. Utredningen lägger fram ett antal förslag på förändring och 
utveckling i form av s.k. moduler. Dessa moduler är innehållsmässigt och till stora delar 
nya koncept och fokuserar mycket på tekniska aspekter och handlar bl.a. om 
projektverktyg, kollaborativa IT-verktyg, publicering, open access samt program som 
låter forskaren interagera och dela information mellan sig (Tapia et al., 2008). Eftersom 
det vid Malmö högskola är Bibliotek och IT som enhet som har presenterat förslagen 
finns här ett större fokus på de mer tekniska aspekterna av forskarstöd och mindre av 
resonemang kring forskarnas upplevelse av sina informationsbehov. 

Även Lunds universitet har gjort en undersökning om sina forskares behov av 
biblioteksstöd. Projektets ”övergripande syfte var att identifiera och ge förslag på 
utveckling av det stöd och service som LUB erbjuder forskare på LU” (Voog et al., 
2013, s. 1). Här framkommer det att forskarna har brist på tid, brist på pengar och att 
möjligheten att fokusera på sin forskning är begränsad. Enligt Voog et al kan 
forskarstödet inom Lunds universitetsbibliotek sammanfattas i att ökad tillgänglighet 
ska nås genom att skapa förutsättningar för forskarnas strategiska omvärldsbevakning, 

                                                      
13 Vision 2020 <http://www.gu.se/omuniversitetet/vision> 
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genom att skapa pålitliga, tillgängliga och intuitiva system för att synliggöra 
bibliotekets resurser samt genom att verka för en samlad strategi till stöd för insamling, 
lagring och återanvändning av rådata. Närhet till de enskilda forskarna ska nås genom 
att utveckla flexibla stödformer för den enskilda forskarens behov samt genom att stärka 
Lunds universitets forskares möjligheter att identifiera och skapa nätverk. Bättre 
synlighet ska skapas genom att stödja forskarnas arbete med att tillgängligöra och 
synliggöra deras forskning samt genom att synliggöra och utveckla kompetensen och 
arbetssätt inom Lunds universitetsbibliotek (Voog et al., 2013).   

Haglund och Olsson redovisar i sin artikel en studie som genomfördes på Karolinska 
institutets bibliotek, Stockholms universitetsbibliotek och Kungliga tekniska högskolans 
bibliotek under 2005 och 2006 och påvisade redan då att bibliotekarien måste lämna 
biblioteket och börja arbeta närmare forskarna. De menar också att det krävs att 
biblioteket självt måste fundera över hur de kan bli bättre på att förmedla bibliotekariens 
tjänster och kunskaper ut i organisationen. Forskarna ser sina kollegor som de främsta 
källorna till information och samarbetet mellan olika lärosäten är utbrett vad gäller 
informationsutbyte. Undersökningen konkluderar sina resultat i följande termer: 
enkelhet, konsekvens, tillgänglighet samt individanpassade lösningar (Haglund and 
Olsson, 2008). 
 

3.3.2 Utländska lärosäten 
 

I sin artikel från 2012 redovisar Brewerton ett projekt finansierat av Research Libraries 
UK (RLUK Research Libraries UK) Re-skilling for Research. Ett projekt där man ville 
undersöka vilka färdigheter som en ämnesbibliotekarie behöver för att kunna stödja 
forskare i nuvarande och framtida forskningsmiljöer. Han menar att på grund av 
förändringar i forskningsmiljön och i den teknologska utvecklingen har biblioteket till 
viss del redan förändrat sin roll. Långt tidigare var bibliotekariens arbetsuppgifter att 
vakta samlingar och studieplatser samt att erbjuda sina expertkunskaper bakom en 
informationsdisk. Numera handlar det om en mer tillgänglighets- och 
användarfokuserad yrkesroll där förmågan att erbjuda information elektroniskt är av 
största vikt. Även om krav således har börjat ställas på att utöka forskarstödet så har 
biblioteksprofessionen gjort relativt lite för att möta kraven från en förändrad 
forskningsmiljö. I den senare delen av projektet ingick att kartlägga forskarens 
informationsbehov och försöka utkristallisera vilka färdigheter som en bibliotekarie 
måste ha för att kunna bidra till forskningsprocessen. Eftersom bibliotekarien inte kan 
vara expert på allt utan måste, precis som forskaren, veta när hen ska kontakta en 
kollega så måste även bibliotekarien bygga team inom sin egen profession för att kunna 
främja forskarstödet. Det krävs alltså en kombination av att kunna utveckla nya roller, 
nya färdigheter och nya samarbetsformer (Brewerton, 2012).  

Det är viktigt att förstå vad som karakteriserar en forskargrupp och vilken dynamik som 
kan finnas i en sådan grupp menar MacKenzie (2014) i sin artikel om McGill University 
Québec. Hon diskuterar även önskvärda framgångfaktorer för att närma sig en 
forskargrupp. Hon använder sig av begreppet ”embedded librarianship” i betydelsen 
”focusing on the needs of one or more groups, building relationships with this groups, 
developing a deep understanding of their work, and providing information services that 
are highly customized and targeted to their greatest needs” (MacKenzie, 2014, s. 167). 
Carlson & Kneale vid Purdue University menar att bibliotekarien måste förflytta sig 
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från sin välkända miljö till den okända miljö som tillhör forskarna och där inga 
etablerade sätt finns för hur man ska arbeta. I artikeln presenteras ett antal råd för att 
arbeta som en ”embedded” bibliotekarie som t.ex. att kunna arbeta i team, inneha 
entreprenörsanda, kunna förklara bibliotekariens kunskaper, kompetens och färdigheter 
samt kunna skapa relationer till forskaren (Carlson and Kneale, 2011). 

I rapporten The value of libraries for research and researchers har man sammanställt de 
karaktärsdrag som finns hos ett framgångsrikt forskningsbibliotek (RLUK Research 
Libraries UK, 2011). Enligt denna rapport finns det tio starka skäl till att behålla och 
utveckla forskningsbiblioteken:  

• Good libraries help institutions to recruit and retain top researchers (s. 23). 
• Libraries help researchers win grants and contracts (s. 27). 
• Libraries promote and exploit new technologies and new models of scholarly 

communications (s. 31). 
• Repositories increase the visibility of the institution and raise its research profile 

(s. 35). 
• Outward-facing libraries contribute to institution-wide initiatives (s. 39). 
• Specialist staff work in partnership with academic departments (s. 43). 
• Connecting with researchers enhances the value of the library´s services (s. 47). 
• Dedicated spaces provide a better work environment for researchers (s. 51). 
• Convenient access to high-quality research content remains a key foundation for 

good research (s. 55). 
• Libraries are a physical manifestation of the values of the academy and of 

scholarship (s. 60). 
 

Förutom de traditionella bibliotekstjänsterna, som de tidigare har erbjudit, menar 
McLure et al. (2014) i sin studie från Colorado State University att de har identifierat 
ytterligare behov. Dessa är hjälp med anslagssökningar, publikationssupport samt 
specialisthjälp avseende olika typer av datahantering  s.k. ”data curation”. McLure et al 
har använt sig av en definition av Sarah L. Shreeves och Melissa H. Cragin som 
beskriver data curation som ”the active and ongoing management of data through its 
lifecycle of interest and usefulness to scholarship, science, and education, which 
includes appraisal and selection, representation and organization of these data for access 
and use over time” (McLure et al, 2014, s. 140). De har i sin studie undersökt vad det är 
för typ av rådata forskarna har idag och hur de hanterar sina datamängder samt vad de 
behöver för hjälp för att bevara/dela med sig/återanvända sina data. Rådata är de 
mätvärden, analysresultat och bilder som efter bearbetning av forskaren blir själva 
forskningsresultatet och som ska lagras och sparas enligt forskningsetiska principer för 
att kunna plockas fram för eftertolkningar. Deras slutsatser blir att forskarna är öppna 
för att få hjälp och att forskarna anser att bibliotekarier har bättre kunskaper för att 
kunna hantera olika typer av metadata (McLure et al., 2014).  

Enligt Bradbury och Weightman (2010) har man på Cardiff University ett väl utarbetat 
system där forskarna och ämnesbibliotekarierna träffas och utbyter kunskaper och 
erfarenheter. Där har biblioteket utvecklat ett proaktivt arbetssätt och får numera listor 
över nyanställd personal. På det sättet kan de tidigt utveckla en relation till nyanställda 
forskare. Biblioteket har regelbundet samlat in data från alla användare och får 
därigenom kunskap om forskarnas vardag och hur de arbetar. De försöker därefter hitta 
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det bästa sättet att kommunicera ut hur informationstjänster kan användas för att bidra 
till att underlätta forskarens arbete utan att öka mängden av ”information overload”.  

Sedan 2008 tillhandahåller de även en workshop för forskarna som heter ”Citation 
counts! Getting your research known” där de informerar om hur bibliometriska data kan 
användas för att göra deras forskning mer känd (Bradbury and Wightman, 2010).   

Bent et al (2007) beskriver i sin artikel forskningens sju stadier. I början behöver 
forskarna hjälp med att lära sig att skriva akademiskt samt att lära sig hur de blir 
effektivare i informationssökningsprocessen. Senare är kollegorna viktiga och här 
försöker forskarna skaffa sig ett namn men de behöver fortfarande hjälp med sitt 
akademiska skrivande och dessutom hjälp med själva publicerandet. De har dessutom 
en stor undervisnings- och administrationsbörda. Under de sista stadierna har forskarna 
blivit bättre på projektledning och administration, man publicerar mycket och har nu fått 
medel att anställa forskarassistenter och doktorander som kan avlasta. Bent et al menar 
att bibliotekariens roll under forskarens olika stadier är att göra forskaren 
informationskompetent (Bent et al., 2007). 

Forskningsbibliotek har haft som uppgift att ta fram information som är svår att få fram 
eller dyr att ta fram menar Anderson (2011) i sin artikel The Crisis in Research 
Librarianship. Och det är inte så att biblioteken har slutat med den här uppgiften utan 
det är snarare så att forskarna själva kan få fram den information som de tidigare 
behövde hjälp av bibliotekarier för att få fram. Och även om forskarna eventuellt skulle 
kunna få hjälp med t.ex. olika sökstrategier så är de ändå övertygade om att de inte 
behöver hjälp från en bibliotekarie och då blir det deras ”sanning”.  Dessutom är det ett 
faktum att information faktiskt har blivit lättare att införskaffa under de senaste 15 åren. 
Hur många olika typer av forskarstöd som skapas spelar ingen roll om forskarna själva 
inte anser att värdet av dessa olika forskarstöd överstiger den tid och energi som de 
måste lägga ner för att använda dem.  Det blir ett stort problem som i längden kostar 
både pengar, energi och tid för bibliotekspersonalen om biblioteken skapar funktioner 
och stöd som forskarna ändå inte använder sig av. Om informationen blir mindre och 
mindre fysisk kan några framtida scenarier vara att biblioteken inte har en egen fysisk 
byggnad utan ingår på något sätt i universitetets infrastruktur för information/teknologi. 
Pensionsavgångar ersätts inte av nya bibliotekarier utan av informationstekniker och om 
biblioteken inte längre vill eller kan betala stora summor för förlagens databaspaket så 
skulle förlaget kunna kontakta forskarna själva och sälja in en prenumeration på valfri 
databas för en liten kostnad (Anderson, 2011). 

För att förstå hur informationsbehovet hos forskare ser ut och hur de ser på bibliotekets 
stöd och bibliotekariens kompetens i förhållande till deras forskning har jag valt att 
studera teorier om forskarstöd på universitetsbibliotek och hur bibliotekariens roll kan 
utvecklas och bli en del i forskningsprocessen. Nolins (2013) teori om den 
individanpassade metaservicen används som en förståelseram för huruvida en 
bibliotekarie med djupa ämneskunskaper kan påverka hur forskaren ser på 
bibliotekariens roll i en informationssökningskontext. Dessutom använder jag mig av 
Shumakers (2012) teori om hur ett proaktivt arbetssätt hos en integrerad bibliotekarie 
kan påverka forskarnas syn på biblioteken och bibliotekarierna och därmed bidra till att 
tillfredsställa deras informationsbehov.  
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3.4 Individanpassad metaservice 
 

I sin artikel The special librarian and personalized meta-services: strategies for 
reconnecting librarians and researchers menar Nolin (2013) att det alltid har funnits ett 
starkt samarbete mellan forskare och universitetsbibliotekspersonal. Han menar att 
utvecklingen av service för slutanvändarna bidrog till att forskarna började serva sig 
själva och detta har lett till att forskaren och bibliotekarien har distanserat sig från 
varandra och inte har några naturliga mötesplatser längre. Universitetsbiblioteken 
fokuserar numera mer på studenterna och på online-resurserna och fokuserar mindre på 
de analoga texterna som finns på själva biblioteket samt på den fysiska byggnaden. 
Eftersom online-resurserna är så framträdande och betydelsefulla idag är det av lika stor 
vikt att biblioteket och dess bibliotekarier kan utveckla strategier som skapar ett 
mervärde för forskarna utöver tillgång till fulltextdatabaser (Nolin, 2013). 

Nolins artikel handlar om forskarens värld som blir allt mer komplex då kraven på att 
forskningen inte bara ska vara på väldigt hög nivå och vara mätbar med olika 
bibliometriska verktyg, utan dessutom ska forskaren skapa externa samarbeten som 
stödjer främjandet av den kunskapsbaserade ekonomin. Ett problem för forskaren är att 
det finns ett överflöd av digitala verktyg och Nolin menar att det är där som 
bibliotekarien skulle passa in genom att vara den resurs som hjälper till med ett 
individanpassat stöd som sträcker sig utöver det ordinarie forskarstödet (Nolin, 2013). 

Den förändrade rollen för en bibliotekarie skulle bli en sätt att återknyta kontakten 
mellan forskaren och bibliotekarien menar Nolin i sin artikel. Genom att utveckla 
forskarstödet kan en bibliotekarie utvecklas från en ”utomstående” till en resurs som 
kan bli en aktiv del i en forskargrupp. Han menar att det finns områden som skulle 
kunna utvecklas till områden där dessa två skulle kunna mötas igen. Forskare som ofta 
lider av tidsbrist (Aspengren, 2014, Nolin, 2013) skulle kunna tjäna på att få 
individanpassade sökverktyg. Att ge forskaren de sökverktyg som passar till hens 
sökbeteende och därefter fortsätta att utveckla och finjustera sökningarna efter 
forskarens egna önskemål är enligt Nolin en uppgift för den specialiserade 
universitetsbibliotekarien. Detta kallar han för individanpassad metaservice 
(personalised meta-service) och bibliotekarier som kan erbjuda denna individanpassade 
metaservice kan enligt Nolin vara framtidens universitetsbibliotekarie. Enligt Nolin är 
individanpassad metaservice ”the sophisticated service of matching individual research 
practices with appropriate digital tools is here called personalised meta-services.”  
(Nolin, 2013, s. 509) dvs. att t.ex. en bibliotekarie ger forskaren de verktyg som passar 
just den forskaren och i den forskningsprocessen. För att detta ska kunna ske krävs en 
regelbunden dialog mellan bibliotekarien och forskaren där bibliotekarien utöver en 
examen inom biblioteks- och informationsvetenskap har djupa ämneskunskaper inom 
forskarens område (Nolin, 2013).  
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3.5 Integrerad bibliotekarie 
 

Ett begrepp man ofta stöter på vid läsning av texter som rör ett nytt arbetssätt för 
biblioteken är ”embedded librarian”. Ordet ”embedded” kan översättas med innesluten, 
integrerad, inbyggd, inbäddad. Jag har valt att översätta ordet med integrerad pga. att 
jag tycker att det bäst beskriver det jag lägger i innebörden, nämligen en bibliotekarie 
som arbetar nära en grupp och som utvecklas över tid till att ses som en fullvärdig 
gruppmedlem. 

I sin bok Embedded Librarian: Innovative Strategies for Taking Knowledge Where It’s 
Needed beskriver David Shumaker (2012b) ett nytt sätt för bibliotekarien att arbeta som 
informationsspecialist. Han betonar vikten av att skapa en stark arbetsrelation mellan 
bibliotekarien och den grupp som behöver bibliotekariens specialkunskaper i 
informationssökning och informationshantering. Genom att arbetsrelationen utvecklas, 
utvecklas även bibliotekariens kunskap och förståelse för gruppens arbete och mål och 
det leder i sin tur till att bibliotekarien ännu bättre förstår vilka informationsbehov 
gruppen har. Enligt Shumaker blir den integrerade bibliotekarien lika engagerad i 
gruppens arbete som de övriga gruppmedlemmarna och ju mer grupprelationen 
utvecklas desto bättre kan den integrerade bibliotekarien utveckla och skräddarsy bidrag 
till gruppens informationsbehov. Bidrag som gruppen inte alltid förväntar sig men som 
ger ett mervärde till gruppens arbete (Shumaker, 2012b).  

 

 

 

 

 
Figur 1. Faktorer som definierar den integrerade bibliotekarien (uppsatsförfattarens egen 
bild). 

 

Shumaker (2012b) jämför arbetet som en integrerad bibliotekarie kan bistå med och det 
traditionella referensarbetet, där bibliotekarien svarar på frågor bakom en 
informationsdisk eller via telefon, e-post och liknande. Bibliotekariens typiska arbete 
där är att förse användaren med ett svar, ett råd, tips och guidning och bibliotekariens 
arbetsuppgifter har traditionellt slutat där. Med det arbetssättet behöver inte 
bibliotekarien förstå informationssökarens projekt eller mål i någon större utsträckning. 
Man får sällan feedback på sitt arbete som referensbibliotekarie och har ingen aning om 
informationen man har förmedlat har haft någon effekt på det som användaren har 
frågat om. Den integrerade bibliotekarien kräver, tvärtemot ovanstående, full inblick i 
användarens arbete och mål för att kunna bistå på bästa sätt (Shumaker, 2012b). 

Det finns, enligt Shumaker, (2012a) framförallt fem fundamentala skillnader som gör att 
den integrerade bibliotekarien når större framgångar än den traditionella 
referensbibliotekarien gör. Till skillnad från den traditionella bibliotekarien som arbetar 
reaktivt har den integrerade bibliotekarien ett proaktivt arbetssätt och på grund av sitt 
nära samarbete med användaren har den integrerade bibliotekarien större möjlighet att 
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identifiera behov och hitta passande lösningar.  Dessutom menar han att den 
integrerade bibliotekarien är mer effektiv då de samarbetar med, och hjälper, grupper till 
skillnad från den traditionella bibliotekarien som vanligtvis hjälper en individ i taget. 
Istället för att ge en standardiserad service som behandlar alla lika ger den integrerade 
bibliotekarien en skräddarsydd service då hen förstår gruppens behov bättre på grund av 
det nära samarbetet. Den integrerade bibliotekariens arbete mäts inte i antalet 
transaktioner, som frågor om böcker, artiklar, databassökningar och liknande, utan i 
mervärdet i att tex. studenterna lär sig mer eller att en grupp lyckas med sitt projekt. 
Den femte skillnaden ligger enligt Shumaker i att den integrerade bibliotekarien inte 
tillhandahåller service utan är en engagerad medarbetare i gruppen och är därför i lika 
grad delaktig i det slutgiltiga resultatet (Shumaker, 2012a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Skillnader mellan den traditionella och den integrerade bibliotekarien 
(uppsatsförfattarens egen bild). 
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4 Metod och arbetssätt 

4.1 Kvalitativa intervjuer och pilotintervju 
 

Utgångspunkten för studien var en mer generell problemställning om och hur 
digitaliseringen av forskningsbiblioteken har förändrat hur forskarna söker efter 
information. Eftersom jag arbetar på institutionen för biomedicin och är väl bekant med 
miljön valde jag att genomföra studien där. För att undersöka ovanstående har en 
empirisk och kvalitativ undersökning gjorts. Genom sju intervjuer med forskare i olika 
stadier av sin karriär vid institutionen för biomedicin har material samlats in och som 
ligger till grund för denna uppsats. 

För att få tillgång till data som avspeglade deltagarnas perspektiv dvs. forskarnas åsikter 
om sitt eget informationsbehov, var närhet nödvändig och genom att vi arbetar på 
samma arbetsplats fanns den där helt naturligt. En av fördelarna med närheten är att jag 
har en förförståelse för de oskrivna koder som finns på vår gemensamma arbetsplats. 
Närheten och likheterna i kunskaper kan eventuellt ifrågasätta forskarens 
eftersträvansvärda objektivit men även problematiseras på ett intressant sätt. Likheterna 
som finns mellan mig och respondenterna är färre än skillnaderna då jag som bibliotek- 
och informationsstudent och administratör skiljer mig från de mediciniskt utbildade 
forskarna både vad gäller ”språk”, arbetsrelaterade intresseområden samt fysiskt 
placering på vår gemensamma arbetsplats. Dock krävs det att jag aktivt skapar distans 
för att kunna reflektera över våra olika roller. Denna distans skapas genom att det är en 
ovanlig situation som varken jag eller respondenterna är vana vid att vara i tillsammans. 
De är respondenter och jag är forskaren som ställer frågor som vi normalt inte 
diskuterar. Genom denna, för oss, ovanliga situation skapas en distans som ligger till 
grund för den objektivitet som krävs vid en kvalitativ studie.  

Det jag ville undersöka med den här studien var om och hur digitaliseringen av 
biblioteket har förändrat hur forskarna på institutionen för biomedicin söker efter 
information och vad de har för informationsbehov och önskemål om forskarstöd, och 
diskutera hur detta påverkar bibliotekarieyrket. För att få svar på frågorna om vilket 
informationsbehov forskarna har och få en inblick i deras vardag var den kvalitativa 
forskningsmetoden med intervjuer den lämpligaste. Wilson menar att när man studerar 
informationsbehov är den kvalitativa forskningsmetoden att föredra. Detta pga. att den 
metoden är bättre för att förståelsen för användaren och hens behov ökar (Wilson, 
2006).  Jag anser att den kvalitativa metoden ger mig en möjlighet att arbeta utifrån en 
dynamisk problemformulering. Enligt Janusson (2004) ger detta ”utrymme för nya 
aspekter av undersökningsproblemet att framträda under processen” (Janusson, 2004, s. 
26). Eftersom syftet är att erhålla en teoretisk kunskap, är det bättre med ett fåtal studier 
(Kvale and Torhell, 1997). Genom att göra muntliga intervjuer istället för enkäter får 
jag också möjlighet att improvisera och att ställa följdfrågor som jag inte tänkt på 
tidigare.  

För att få en bild av hur forskare arbetar och reda ut vissa begrepp som jag har stött på i 
tidigare forskning gjorde jag en pilotintervju med en senior forskare. Det var väldigt 
praktiskt och tidsbesparande då vissa av intervjufrågorna redan där kunde omarbetas 
eller tas bort. Dessutom fick jag värdefull bakgrundsinformation och förklaringar av 
vissa termer som jag stött på i artiklar och litteratur. 
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Utöver detta har jag intervjuat en bibliotekarie vid Biomedicinska biblioteket för att få 
reda på mer om deras specifika forskarstöd än vad som står på hemsidan. Hen kunde 
svara på bakgrundsfrågor och tekniska termer om databaser, open access, 
doktorandkurser och berätta om det forskarstöd som de har nu. Jag har också haft 
löpande kontakt med en tidigare chef för Biomedicinska biblioteket. 

 

4.2 Val av biomedicinska institutionen och biomedicinska biblioteket 
 

Anledningen till att jag har valt Institutionen för biomedicin är möjligheten till access då 
jag arbetar på institutionen och därmed är känd sedan tidigare av respondenterna. Valet 
av bibliotek är gjord dels på grund av respondenternas nära access till Biomedicinska 
biblioteket samt att detta bibliotek har stora samlingar av tidskrifter inom den 
medicinska och naturvetenskapliga forskningen då denna forskning till största delen 
publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Digitaliseringen torde således ha påverkat det här 
biblioteket mer än övriga enheter inom Göteborgs universitetsbibliotek. Av den 
anledningen borde digitaliseringen även ha påverkat forskarnas sätt att söka efter 
information samt bibliotekarieyrkets traditionella utbud av tjänster mer här än t.ex. på 
ett folkbibliotek. Utgångspunkten för den här undersökningen är forskarnas egna 
uppfattningar om bibliotekets och bibliotekariernas forskarsstöd och sitt eget 
informationsbehov. Informationsbehov i denna kontext betyder informationssökning i 
forskarnas aktuella ämnesfält samt kommunikationen mellan bibliotekarien och 
forskaren, vilket diskuteras vidare i avsnittet om tidigare forskning.  

 

4.3 Intervjuer och utformning av intervjufrågor/intervjumanual 
 

 
Jag bestämde mig för att göra personliga intervjuer med forskare på institutionen. Syftet 
var att undersöka vilket informationsbehov de anser att de har, hur de skaffar sig 
nödvändig information och även hur de resonerade kring information, 
informationskällor, forskarstöd och universitetsbiblioteket i generella drag. För att 
kunna förstå deras informationsbehov behövde jag också få förståelse för deras 
arbetssituation och därigenom reflektera över vilka tjänster de önskar och behöver från 
universitetsbiblioteket. 

Valet av personliga intervjuer istället för enkäter beror på att det vid personliga möten 
finns en möjlighet att ändra och/eller ställa följdfrågor som jag eventuellt inte tänkt på 
tidigare. Intervjufrågorna har en relativt låg grad av standardisering då tanken var att jag 
skulle kunna ändra på frågeordningen samt att hitta nya följdfrågor. Själva intervjun var 
dock strukturerad och frågorna var öppna och hade inga svarsalternativ (Trost, 2010). 

Utifrån syfte och frågeställningar behövde jag fundera på hur forskaren tänker 
kronologiskt kring sitt informationsbehov och konstruerade intervjumanualen därefter. 
Således börjar den med start av forskningsprojekt och hur forskaren söker efter 
vetenskaplig information och vad hen anser om bibliotekets utbud av 
informationsresurser och -tjänster för att sedan gå vidare till frågor om publicering av 
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forskningsresultat. Därefter ställs mera specifika frågor som rör bibliotekets 
tjänsteutbud. Frågemanualen består av 24 frågor (se bilaga 1). 

Exempel på fråga är ”Hur väljer du dina informationskällor? Varför väljer du dessa?” 

”Vad anser du att Universitetsbiblioteket skulle kunna bidra med för dig som forskare?” 

För att inte missa viktiga detaljer valde jag att spela in alla intervjuer. Vid 
transkriberingen kunde jag därmed korrigera det jag hade missuppfattat eller inte 
uppmärksammat. 

 

4.4 Urval av intervjupersoner 
 
 
Det första och viktigaste kriteriet för intervjupersonerna var att de skulle vara 
forskningsaktiva på institutionen för biomedicin. Jag valde att fråga respondenter som 
hade sin doktorsavhandling klar. Jag valde därmed att utesluta doktoranderna i 
undersökningen då det skulle bli helt andra frågor än vad jag skulle ställa till de redan 
etablerade forskarna. Jag beslutade mig för att välja forskare i olika stadier av sin 
karriär. Några nyetablerade, som höll på att starta egna forskargrupper, några mitt i 
karriären och några seniora. På det sättet ansåg jag att jag skulle få mest bredd i 
undersökningen. Min förhoppning var att jag skulle få respondenter som både använde 
bibliotekets tjänster och de som inte gjorde det och ta reda på varför de gjorde det ena 
eller det andra. Vad gäller objektivitet strävade jag efter att vara objektiv vad gäller 
frågorna och mitt undersökningsområde även om respondenterna var kända av mig 
sedan tidigare (Trost, 2010). Det är viktigt att poängtera att det är en heterogen grupp 
vad gäller ämne och intresseinriktning och de flesta forskar i vitt skilda ämnen även om 
de tillhör samma avdelning och institution.  

Enligt Trost är det vid kvalitativa intervjuer rimligt att ha ett litet antal intervjuer t.ex. 
mellan fyra och åtta stycken, detta beroende på att materialet lätt blir ohanterligt och det 
är svårt att få en överblick och se de detaljer som är viktiga och som förenar respektive 
skiljer respondenternas svar (Trost, 2010). Det ursprungliga målet var att intervjua 10-
15 personer. På institutionens hemsida finns en lista över alla forskare och sammanlagt 
är det 75 namn på den listan. Jag valde ut tjugo personer där fem var nyetablerade, sju 
var seniora och de resterande åtta var sådana som var mitt i karriären. I det slutliga 
urvalet blev det en relativt nyetablerad forskare, en mitt i karriären och fem seniora 
forskare.  Jag skickade en förfrågan via mejl samt frågade även personligen om jag 
stötte på en tänkt respondent i korridoren om de var intresserade att delta i 
undersökningen.  Då majoriteten av institutionens forskare är män beslutade jag mig för 
att inte lägga någon genusaspekt på urvalet utan gjorde urvalet baserat på deras 
akademiska karriär. Femton personer svarade först att de var intresserade men sedan  
svarade fem att de inte kunde den valda tiden. Ytterligare tre avbokade senare på grund 
av tidsbrist. Jag bokade tid för intervjuerna som ägde rum 2014-11-24 – 2014-12-16. 
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4.5 Intervjuernas genomförande 

 
Slutligen blev det sju forskare som intervjuades (fem män, två kvinnor). Jag har strävat 
efter teoretisk och innehållslig mättnad. När uppstår då denna mättnad? Det anses vara 
när respondenterna börjar upprepa vad tidigare respondenter redan har sagt eller att man 
inte upplever att man får reda på något nytt (Repstad and Nilsson, 2007). I studien 
handlar det mer om att få in så många synpunkter som möjligt och inte om att begränsa 
eventuella upprepningar (Esaiasson, 2007). Jag upplevde att vid de två sista intervjuerna 
tillkom ingen ny information som väsentligt förändrade min studie. 

Alla respondenter var positiva till att vara med i studien och de hade ingenting emot att 
intervjuerna spelades in. Jag planerade att intervjuerna skulle ta 45-60 minuter, vilket 
visade sig stämma bra. Jag bad att få återkomma om det skulle visa sig att jag hade 
missat något väsentligt.  

Först berättade jag kort om mig själv och syftet med intervjuen och uppsatsen och sedan 
fick respondenten berätta kortfattat om sitt yrke, sin forskning och hur länge hen varit 
verksam. Intervjuerna gick i huvudsak i den ordning jag hade ställt upp frågorna (även 
om detta inte var nödvändigt varken för mig eller för undersökningen). I några fall kom 
vi in på en senare fråga, men överlag följde vi frågeordningen. För att det skulle bli 
enklare för respondenterna att svara och för att vi skulle undvika begreppsdiskussioner 
försökte jag undvika specifika ordval och begrepp som behövde definieras.  

Efter första och andra intervjun gick jag igenom frågorna för att se om det var någonting 
som behövde korrigeras för att det inte fungerade i själva intervjusituationerna. Jag tog 
bort två frågor, lade till en och korrigerade en annan då de inte visade sig fungera vid 
intervjutillfället (Trost, 2010). 

Efter ytterligare läsning av litteratur insåg jag att jag behövde komplettera mina 
intervjufrågor med några frågor. Dessa skickades ut via mejl. 
 

4.6 Bearbetning av intervjudata 

 
Intervjumaterialet har behandlats konfidentiellt och jag är den enda personen som har 
haft tillgång till materialet. Jag avanonymiserade materialet och förvarade det säkert. 
Jag har valt att inte beskriva mina respondenter då de är lätta att känna igen på grund av 
sina specifika forskningsområden. Vid bearbetningen av materialet framträdde tydligt 
de teman som intervjumanualen är indelad i. Dessa fyra teman benämns 
informationsbehov, publicering, bibliotekariens roll och forskarstöd.  

Under de första intervjuerna tog jag anteckningar även där jag spelade in. Jag kände mig 
osäker på om jag skulle få med allt, att tekniken inte skulle fungera eller att 
ljudupptagningen skulle vara dålig, så för att inte förlora en hel intervju kändes det 
säkrare att även ta anteckningar, trots inspelning.  

Det finns enligt Trost (2010) tre olika sätt att bearbeta intervjumaterialet som man har 
fått in. Ett sätt kan vara att man lyssnar på alla inspelade intervjuer x antal gånger vilket 
är både tidskrävande och kan vara besvärligt med tanke på eventuell bristande 
ljudkvalité. En annan variant är att skriva ut inspelningarna in extenso vilket är 
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tidskrävande när man gör det, men bra när det är gjort. Sedan finns det en tredje variant 
där man lyssnar på inspelningarna, tar minnesanteckningar samt skriver en 
sammanfattning. Samtidigt som man gör detta omstrukturerar man texten så att den 
stämmer med den ordningsföljd man själv vill ha. Dessutom menar Trost att man kan 
göra en kombination av nr 2 och 3 dvs. att man ordagrant skriver ner det som direkt hör 
till studien och det som är av sekundär betydelse skriver man en kortare sammanfattning 
om (Trost, 2010). Jag valde att skriva ut intervjuerna in extenso då jag upplevde att det 
var enklast att arbeta med materialet i det formatet.  
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5. Resultat och analys: Forskarnas förändrade 
informationsbehov 
 

I det här avsnittet presenteras resultat och analys av intervjuerna. För att förstå vilket 
informationsbehov forskarna på institutionen för biomedicin har börjar jag med att visa 
på några av de frågor som kan uppstå för forskaren vid en informationssökning och som 
framkom vid pilotintervjun med en erfaren forskare. Därefter redovisas intervjusvaren 
under rubriken forskarens informationsbehov. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattande reflektion. 
 

5.1 Informationssökningens mål och innehåll för forskaren 
 
För att få en förförståelse för hur en forskare tänker kring sitt informationsbehov och 
vilka problem som kan uppstå under denna process gjordes en pilotintervju. I 
pilotintervjun med en senior forskare erhölls kunskaper om informationsökningens 
grundläggande mål och innehåll så som forskaren själv upplever den. Det var av stor 
vikt inför utarbetandet av intervjumanualen att jag fick en så komplett bild som möjligt 
av forskarens informationssökning samt om de söksituationer där forskaren anser att 
hjälp och stöd från en bibliotekarie kunde behövas.  

Den biomedicinska vetenskapens samlade kunskapsmängd är enorm och att orientera 
sig inom denna informationsmängd blir starkt beroende av informationssökarens 
preferenser och erfarenheter. Forskaren behöver till sin hjälp starka sökverktyg för att 
bryta sig ur invanda spår och det ”egna områdets basreferenser” så snart nya aspekter på 
en frågeställning ska sökas. En litteratursökning kan ha väsentligt olika karaktär och 
komplexitet beroende på arten av frågeställning. En gemensam nämnare för de 
datorbaserade sökningarnas utfall är nästan alltid att en manuell efterbearbetning och 
värdering krävs för att sålla ”agnar från vete”.  

Här är några exempel på frågor som forskaren själv måste ställa sig och ha i åtanke vid 
informationssökningen och som framkom vid pilotintervjun: 

• Hur mycket finns skrivet om xyz? Enkla definierade sökord, och eventuell 
tidsdefinition. Utfallet blir i form av antal referenser. Den information som 
forskaren får är att ämnet är rikt bearbetat eller knappast alls. Men är det ”bra 
eller dålig” forskning? Det får forskaren inte reda på utan det krävs erfarenhet 
och kunskap för att bedöma det. 
 

• Vad har kollega NN åstadkommit under sin karriär? Sökord författarnamn. 
Utfallet blir i form av antal referenser och ingenting om vederbörandes egentliga 
roll. Har personen i fråga ”åkt räkmacka” pga. status inom organisationen eller 
varit sant kreativ och drivande? Det här är ytterligare en fråga som forskaren inte 
får svar på via själva informationssökningen utan det krävs kunskaper om den 
sociala kontexten. 
 

• Att finna stöd för (eller argument mot) en iakttagelse, mekanism eller hypotes. 
Här blir det svårare och det krävs upprepade sökningar med smarta 
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kombinationer av sökord. Efterhand hittar forskaren ingångar till nya 
ämnesområden. Relativt ofta hamnar forskaren i ett bedömningsdilemma där 
hen själv inte har tillräcklig grund för att kritiskt-analytiskt värdera relevansen 
på informationen. I denna typ av informationssökning finns en av vetenskapens 
svåraste saker, nämligen att väga informationsinnehåll från olika källor på ett 
skickligt och rättvist sätt. Att vara objektiv i det här sammanhanget är knappast 
möjligt då det är i princip omöjligt att ha den överblick som då krävs. Här ska 
informationen som har hittats vävas in i en argumenterande berättelse, dvs. 
forskaren bygger en ”story”.  Denna svåraste variant av informationssökningen 
kan, enligt forskaren, svårligen delegeras till en utomstående specialist då den är 
så totalt styrd av behov och värderingar som kommer ur de aktuella 
vetenskapliga frågeställningarna. 
 

• Att söka tekniska referenser och metodbeskrivningar. Att söka efter detta är ofta 
standardförfaranden då vissa bastekniker är etablerade genom välkända 
banbrytande arbeten. Det är svårare om forskaren söker modifikationer eller 
smarta trick som innebär avvikelser från grundspåret. Kombinationer av sökord 
som utgår från grundteknik samt att hen lägger till smarta applikationer ger ofta 
bra resultat i dessa söksammanhang.  
 

• Att mer eller mindre utan förkunskaper undersöka ett nytt fält eller pröva en idé. 
Här kan man förvänta sig ett spretigt utfall på grund av de inblandade forskarnas 
samlade publikationstyngd eller publikationernas placering i välrenommerade 
tidskrifter med hög impact factor samt i dialog med kollegor. Det är möjligt och 
rentav troligt att i dessa söksammanhang skulle en skicklig bibliotekarie kunna 
underlätta arbetet, i varje fall som en inledande process. 
 

5.2 Forskarens informationsbehov 
 
 
När en forskare bestämmer sig för att starta ett ”nytt” projekt behöver det inte betyda att 
det i praktiken är helt nytt. Idéer till nya projekt är egentligen ett långsiktigt mål för 
forskaren och informationsinsamlandet är en pågående process som hela tiden förändras 
men samtidigt är konstant. Projektet växer fram genom att forskaren undersöker en sak 
som oftast är följdfrågor till första undersökningen och nya tekniker kan plockas upp på 
möten med kollegor samt via konferenspapers.  

Forskarna på Institutionen för biomedicin har naturligtvis ett stort informationsbehov. 
De upplever att sökningar i PubMed (medicinsk databas) och Google är tillräckliga för 
deras behov och de är väldigt nöjda med de informationsresurser som 
universitetsbiblioteket tillhandahåller. Tidigare var de tvungna att tillbringa mycket tid 
på biblioteket men detta har nu nästan helt minimerats.  

”Förr sprang jag ner stället (biblioteket), men nu är jag där max en gång i halvåret.” 

Senior forskare 

När jag frågade om de kunde tänka sig att anlita en bibliotekarie vid 
informationssökningen uttryckte några respondenter en motvilja till att lämna över 
informationssökandet till en utomstående på grund av att de har svårt att släppa 
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kontrollen och om någon annan gör informationssökningen kan forskningsledaren inte 
veta att all information har ”kommit med”. Det gäller oavsett om det var någon inom 
forskningsgruppen eller en utomstående t.ex. en bibliotekarie som gjorde sökningen. De 
anser också att ämneskunskapen är alltför specialiserad för att överlämna till någon 
annan. De har även, som en respondent uttryckte sig, genom åren skaffat sig ”en panel 
av erfarenheter” som räcker långt. Alla använder sig av PubMed och databasen är det 
absolut viktigaste vad gäller informationssökning menar en av forskarna. 

”Utan PubMed är man helt körd!” 
                               Senior forskare 

De säger sig inte använda bibliotekets resurser speciellt ofta och tänker då inte på att när 
de använder sig av PubMed använder de sig av just biblioteket. En respondent menade 
också att de gör allting själva också för att det är tvungna. De har helt enkelt blivit vana 
av att göra det mesta själva pga. att det inte finns resurser att tillgå. Vid intervjutillfället 
uttryckte respondenterna att de inte har ett behov av att en bibliotekarie ska känna till 
deras vardag och hur de arbetar.  Detta till skillnad från svenska rapporter som visar på 
att forskarna önskar att kontinuerliga kontakter byggs upp och att bibliotekarierna lär 
känna deras vardag, som ett led i att skapa ett biblioteksstöd som motsvarar deras behov 
(Aspengren, 2014, Aquilonius et al., 2008).  

Respondenterna är nöjda med den information de införskaffar och kanske på grund av 
den enorma mängd som finns inom deras ämnen så vill de, alla utom en, också söka 
efter information i sin egen takt och på sina egna villkor och utnyttjar därför inte ToC-
alerts (Table of Contents-alerts). Den forskare som använder ToC-alerts var däremot 
väldigt nöjd med det och hen var också den enda som uttryckte en önskan om att 
Biomedicinska biblioteket skulle hjälpa till med informationssökningar i hens ämne. 
Hen använde samma argument för att få hjälp med sökningar som de övriga 
respondenterna använde för att inte använda sig av Biomedicinska biblioteket, nämligen 
att det var sådana enorma mängder information! Alla utom en ville alltså själv styra sitt 
informationssökande och ville inte få mejl när det dök upp något nytt inom deras ämne. 
Den forskare som använde sig av ToC-alerts tyckte, som sagt, också att det skulle vara 
till stor hjälp om Biomedicinska biblioteket kunde bidra med informationsökningen och 
t.ex. en gång i veckan få ett sammandrag av allt nytt som gällde hens ämne.  

Neway (1982) visar i sin artikel hur en informationsspecialist med en likartad bakgrund 
som en grupp forskare inom cellbiologi arbetade tillsammans. Studien beskriver typen 
av information som bibliotekarien tillhandahåller och förändringar i forskarnas 
informationsvanor och slutligen forskarnas utvärdering av den informationsservice de 
fått. Slutsatsen som hon kommer fram till är att informationsspecialisten blev 
accepterad som en del i forskningsgruppen och att forskarna efter att studien var klar 
hade fått förändrade informationsvanor samt att de var väldigt nöjda och gärna såg att 
samarbetet skulle fortsätta (Neway, 1982). Det är viktigt att påpeka att 
informationssamhället var helt annorlunda på den här tiden, då fulltextdatabaser och de 
lättillgängliga söksystem som finns idag inte fanns då, men de slutsatser som hon pekar 
på är snarlika de som Nolin för fram angående fördelarna med en bibliotekarie med en 
specifik ämneskompetens (Nolin, 2013).  

Jag trodde vid starten av undersökningen att forskarna på Institutionen för biomedicin 
skulle vilja ha mer hjälp och stöd och att de också skulle vilja ha en kontaktbibliotekarie 
med djupare ämneskunskaper som de kunde vända sig till, men det har framkommit i 
intervjuerna att det är inte det som de vill ha. Tidigare forskning visar på att en av de 
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mest framträdande slutsatserna är att forskarna faktiskt inte vet vad bibliotekarierna har 
för kompetens och att de inte heller vet vad biblioteken har för tjänster att erbjuda. Det 
enda tillfället där forskare anser att en bibliotekarie eventuellt skulle kunna bidra till 
informationssökningen är initialt i ett helt nytt forskningsprojekt. Från några rapporter 
(Aquilonius et al., 2008, Aspengren, 2014) framkommer det att det finns intresse från 
forskarna om att det borde finnas en kontaktbibliotekarie vid varje enhet. 
Respondenterna utryckte inte ett behov av en speciell kontaktbibliotekarie utan de 
efterlyste andra mera specifika tjänster som inte behöver vara knuten till en viss person. 
Min uppfattning är också att respondenterna inte vet särskilt mycket om vad biblioteket 
kan erbjuda och vad bibliotekarierna specifikt har för kompetens. De besöker väldigt 
sällan det fysiska biblioteket och anser att det mest finns till för studenterna.  

”UB är en jättebra samlingsplats för studenterna!” 

Junior forskare 

Ett problem med att forskarna inte längre besöker det fysiska biblioteket är att de har 
förlorat kontakten med bibliotekarierna samt att de inte längre använder sig av den stora 
mängd tryckta tidskrifter som finns i bibliotekets magasin. Många tidskrifter, speciellt 
inom medicin och naturvetenskap, finns inte i fulltext längre tillbaka än ca 1960-talet. 
Många forskare bryr sig inte om att skaffa artiklar från biblioteken i tryckt form och 
mycket av äldre forskning går då förlorad och man kanske uppfinner hjulet på nytt. 
Biblioteken försöker i allt större utsträckning köpa backfiles, där det finns, men det är 
kostsamt och kräver ofta extra bidrag från bibliotekens huvudmän. En av 
respondenterna menar att denna ”obekvämlighet” i en stor majoritet av fall leder till att 
banbrytande och fundamentala referenser idag negligeras med argumentet att 
informationen är inaktuell.  
 
Nature och Science är de tidskrifter som, i princip, alla forskare på institutionen vill 
publicera sig i. Publiceras artikeln i en annan tidskrift behöver inte det innebära att 
forskningen är sämre, men publiceringen i Nature och Science leder till att forskaren har 
lättare att få medel till ytterligare forskning och att forskningsresultaten oftare syns i 
media. Kontentan blir att de bästa forskarna vill publicera sig i de bästa tidskrifterna, 
dvs. de med hög impact factor och det blir då en automatisk kvalitetsstämpel eftersom 
ju högre rankad en tidskrift är, desto högre krav ställer tidskriften på materialet. Nature 
och Science vill helst bara ta in de senaste forskningsrönen och det som anses vara 
”hett” och det som handlar om nya tekniker. En annan tidskrift som nämndes av 
respondenterna är The cell, som också har väldigt genomarbetade papers. De tidskrifter 
som forskarna på biomedicin vill publicera sig i finns naturligtvis alla sökbara i 
PubMed. 

Många bidragsgivare vill att artiklarna ska publiceras open access. Både svenska och 
utländska forskningsfinansiärer ställer krav på att forskningsresultat ska vara fritt 
tillgängliga på internet. Vid Göteborgs universitet finns det två sätt att publiceras open 
access. Antingen via GUPEA (Göteborgs Universitets Publikationer – Elektroniskt 
Arkiv) eller att artiklarna publiceras direkt i en tidskrift som tillämpar open access. De 
flesta forskarna ser inga nackdelar med open access förutom att de tycker det är dyrt. 
Eftersom publiceringskostnaderna tenderar att öka har det blivit allt viktigare att begära 
pengar för detta då man ansöker om nya forskningsmedel. En del tidskrifter kan begära 
upp till 25.000 kronor för en publicering. En normal forskare med en ganska liten grupp 
publicerar kanske två artiklar på ett år. Om man samarbetar med andra grupper kan man 
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kanske få ut 5-6 stycken. Förutom publiceringen i en tidskrift måste allt en forskare 
producerar läggas in i publikationsdatabasen GUP (Göteborgs Universitets 
Publikationer). Eftersom detta ska göras av den enskilde forskaren en gång per år är det 
en uppgift som de gärna skulle överlämna till någon annan då de varje år behöver 
uppdatera sina kunskaper i hur registreringen går till. Ett av Aspengrens förslag 
angående GUP är att UB ska ta över hela administrationen för att minska forskarnas 
administrativa börda och därigenom skapa goodwill (Aspengren, 2014). Angående 
registreringen i GUP, som de flesta forskare tycker är jobbig, skulle de flesta vilja bli av 
med just den arbetsuppgiften. Göteborgs universitets forskning presenteras och 
redovisas i universitetets årsredovisning och genom att ta fram statistik ur GUP får man 
svar på hur mycket som publiceras och genom vilka kanaler publikationerna sprids.  
Informationen används även till Göteborgs universitets ledning, bibliometriska analyser, 
beredning av beslut etc. Men man kanske ska göra såsom Aspengren föreslår och ta 
över all administration för att skapa goodwill. Några av mina respondenter gör 
registreringen för att man måste, medan några gör det motvilligt och med stor aversion 
och några gör det inte alls. Flera av forskarna uttrycker att de skulle vilja ha hjälp med 
registreringen i GUP och anser att det tidigare var lättare att få hjälp med sådana saker. 

”Förr var det enklare att få hjälp av UB.” 

                Senior forskare 

”Varje process att ta kontakt med UB är en tröskel.” 

       Forskare 

När jag frågar om hur de upplever Biomedicinska bibliotekets befintliga forskarstöd och 
vad de önskar att biomedicinska biblioteket kunde bidra med svarade en av forskarna att 
hen var väldigt intresserad av den tekniska delen av forskarstöd. Hen tyckte att det vore 
lämpligt att, som vid Malmö högskola, biblioteket och IT-avdelningen borde höra ihop 
(Aquilonius et al., 2008). Hen menar att det finns stora luckor, inte kanske främst i 
informationsinsamlandet, utan mer i behandlandet och arkiverandet av forskningsdata. 
Detta var ett område som jag inte frågade om i min undersökning men som visade sig 
vara av stor vikt för forskarna. Datalagring eller datasäkring (data curation) är att 
säkerställa att forskningsdata är tillförlitligt åtkomliga för framtida forskningsändamål 
eller återanvändning. Här handlar det om mätvärden, analysresultat och bilder som ska 
kunna bearbetas och efterbehandlas och/eller tolkas och satta i ett nytt sammanhang 
(McLure et al., 2014). Där ansåg hen att Biomedicinska biblioteket kunde vara till stor 
hjälp. Eftersom vissa protokoll och andra dokument samt forskningsdata måste lagras, 
menar en forskare att hen får avsätta avsevärd tid för att hantera all data. 

”..ladda upp på olika servrar i världen eller moln och samla all pappersdokumentation 
och bära ner i källaren.” 

                                                                             Senior forskare 

Där kan det ju stå så länge forskaren finns i byggnaden, men frågan är då vad som 
händer med det när forskaren går i pension? Om ingen tar ansvar för informationen som 
borde sparas kommer den oundvikligen att försvinna efter en tid. Respondenten 
uttryckte en åsikt om att hen gladeligen skulle lämna över sitt kontor till en bibliotekarie 
som kom och samlade in all sparad data och omvandlade det till elektronisk form så att 
det därigenom går att återfinna och återanvända i framtiden. En forskare undrade vad 
som kommer hända vid hens pension. 
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”När jag har gått i pension och mitt kontor städats ur, vem skall då ta hand om all 
rådata?” 

                 Senior forskare 

I dagsläget bär forskarna ner pärmar och gamla datorer i källaren och låser in dem i ett 
förråd och då det inte finns ett standardiserat sätt att hantera rådatamängderna vid 
Göteborgs universitet blir frågan var ansvaret ska ligga. Är det på institutionerna själva? 
Eller ligger ansvaret på fakulteten? Är det Göteborgs universitet eller 
universitetsbiblioteket som borde ta upp frågan och arbeta fram ett förslag? Detta är ett 
stort problemområde som kräver en egen utredning och som jag inte kan fördjupa mig i 
inom ramen för den här uppsatsen, men kommenterar det ändå något i avsnittet 
Diskussioner och slutsatser.  

Två av respondenterna tyckte att det vore bra om universitetsbiblioteket kunde 
tillhandahålla kurser/workshops i att göra kvalitativa grafiska figurer och posters 
alternativt att det skulle kunna finnas en person på biblioteket som man kunde lämna 
över detta till. Då det har med själva publiceringen av artikeln att göra det vore det 
kanske logiskt och lämpligt att det låg inom universitetsbibliotekets område. Detta var 
även något som kom fram i Aspengrens undersökning (Aspengren, 2014). Respondenter 
menade att det är en framgångsfaktor att kunna skriva och göra snygga artiklar så det 
borde ligga i Göteborgs universitets intresse att forskaren har tillgång till de resurser 
som krävs för att publicera proffsiga artiklar. En av respondenterna vet inte om det 
nödvändigtvis ska tillhöra universitetsbibliotekets uppgifter, men det här är något som 
hen skulle vilja ha och behöver. Nu vill tidskrifterna inte bara att man ska beskriva sina 
forskningsrön i ord utan även i en figur ett s.k. grafic abstract. Det finns ingen på 
Göteborgs universitet som hjälper till med sådana saker och det finns inga kurser där de 
kan lära sig. Respondenten uttryckte en önskan om att snabbt och enkelt visa hur man 
vill ha det och att någon med rätt kompetens kunde göra själva figuren. Respondenten 
menar att snygga figurer säljer och det är inte bara innehållet i artikeln som är av vikt 
utan det ska även presenteras snyggt.  
 
Det man kan konstatera är att forskarna inte vet vad en bibliotekarie skulle kunna 
tillföra. De hävdar att de kunskaper och erfarenheter som de själva besitter är avgörande 
för att kunna göra korrekta bedömningar av informationsinhämtandet. En av forskarna 
hade starka åsikter om Göteborgs universitetsbibliotek och ifrågasatte till och med dess 
fortsatta existens. 

”Det traditionella biblioteket och den typen av personal håller nästan på att avskaffa 
sig själva.” 

 
”En hel del av biblioteksväsendet är utrotningshotat.” 

                  Senior forskare 

Det har framkommit att de forskare jag intervjuat inte har så stora behov av hjälp med 
informationsinsamlandet utan alla är väldigt nöjda med PubMed där allt som rör deras 
ämnen finns och alla använder sig av den. PubMed ger en kvalitetsstämpel som då gör 
att de inte behöver fundera över artiklarnas tillförlitlighet. De vet vilka tidskrifter som är 
framgångsrika och vilka som har hög impact-factor. De tror inte att en bibliotekarie, 
trots ämneskunskaper, skulle kunna bidra till forskningsprocessen då kunskapen är 
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specifik och erfarenheten som de själva har är nödvändig för att kunna avgöra om den 
insamlade informationen är relevant.  

I undersökningen har det dock framkommit att forskarna faktiskt har önskemål om vad 
som skulle kunna vara bra forskarstöd.  Det är inte helt självklart att detta skulle ligga 
inom Universitetsbibliotekets ramar, men dessa uppgifter skulle de vilja ha hjälp med:  

• Behandling av forskningsdata/rådata för lagring och återvinning.  
• Hjälp med att göra kvalitativa grafiska illustrationer alternativt att det ska finnas 

kurser inom Göteborgs universitet för detta. 
• Översättningsverksamhet för artiklarna. 
• Doktorandkurserna som universitetsbiblioteket ger ska även ges på engelska för 

de utländska doktoranderna. 
• Inmatning av information i databasen Göteborgs Universitets Publikationer 

(GUP). 
 

5.3 Sammanfattande reflektion 
 
Det jag vill använda Nolin (2013) och Shumakers (2012) teorier till är att se om den typ 
av bibliotekarie som de beskriver kan förändra forskarens syn på bibliotekariens 
kompetens och roll i den egna forskningen. Kan den här typen av arbetssätt göra att 
forskaren känner att bibliotekarien är en likvärdig medlem av en forskargrupp och att 
forskaren därigenom kan få stora delar av sitt informationsbehov tillfredställt då 
bibliotekarien blir den självklara kontakten mellan önskemål och de ibland icke uttalade 
behov?  

Den individuella metaservicen och den integrerade bibliotekarien är två arbetssätt. Det 
finns inga sådana bibliotekarier som Nolin och Shumaker beskriver vid Biomedicinska 
biblioteket just nu, men min teori är att dessa två arbetssätt skulle kunna förändra 
forskarens syn på bibliotekarien och att bibliotekarien faktiskt skulle kunna bidra till 
forskningsprocessen. Teorierna används för att analysera och diskutera vilken typ av 
bibliotekarie som behövs för att tillfredsställa forskarens informationsbehov samt för att 
förändra bilden av bibliotekarien hos forskaren.  

Taylors teorier om att bibliotekarien fungerar som en mellanhand mellan forskaren och 
informationssystemet är applicerbara på min studie. Dessutom kan det vara relevant att 
tänka på Taylors nivåer vid tillfällen då bibliotekarien och forskaren möts för att betona 
vikten av att man måste kunna kommunicera med varandra så att bibliotekarien kan 
uppfylla icke formulerbara behov (Taylor, 1962). Av lika stor vikt är Wilsons andra 
antagande om att det är viktigt att titta på den kontext som den informationsökande 
befinner sig i (Wilson, 2006). Höglund och Persson tar i sina teorier upp de subjektiva 
behoven dvs. att informationssökaren själv tycker sig ha en viss kunskap som är 
tillräcklig för sin informationssökning, och där jag menar att en bibliotekarie kan se att 
informationssökaren i själva verket skulle behöva få hjälp med sin sökning (Höglund 
and Persson, 1985). 

Bibliotekens traditionella informationsresurser i form av databaser och fulltexttidskrifter 
är i allt väsentligt tillräckliga för forskaren men biblioteken behöver bygga upp bättre 
och tydligare informationsresurser rörande publiceringsformer, open access samt 
hantering av forskningsdata. Överbibliotekarien vid Göteborgs universitetsbibliotek 
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menar att det finns tre trender inom biblioteksvärlden just nu och att en av dem är just 
utvidgat forskarstöd, vilket innebär att biblioteket ska ge stöd i arbetet med hela 
forskningsprocessen.14 Vid läsning av artiklar och studier blir bilden tydlig om hur 
biblioteken strävar efter att förändra och förbättra stödet till forskaren. Många av 
studierna och rapporterna pekar dessutom på forskarnas brist på tid och stora 
administrativa börda som en möjlighet för biblioteket att underlätta för forskaren om 
man är lyhörd för forskarens behov. Den enorma mängd forskning som produceras 
internationellt gör att forskaren många gånger använder sig av kollegor för att hitta ny 
information istället för att vända sig till en bibliotekarie. Det som också har framkommit 
är att det finns en samstämmighet i bilden av att bibliotekarien måste lämna den 
traditionella bibliotekskontexten och istället ”ge sig iväg” till forskarens domäner. Det 
verkar vara det enda sättet för att skapa ett fruktbart samarbete och en dialog mellan 
biblioteket och forskarna. Biblioteket måste anpassa sig och utveckla sig efter 
forskarnas informationsbehov och för det krävs kontinuerliga möten och samtal. Utifrån 
dessa möten och dialoger finns bättre förutsättningar för biblioteket att kunna skapa de 
individanpassade tjänster och den service som enligt många artikelförfattare är 
nödvändig för ett bra forskarstöd. 

Nya områden där forskare och bibliotekarier kan mötas är nödvändiga då distanseringen 
mellan dessa två grupper nu är stor. De traditionella bibliotekstjänsterna kan forskarna 
hantera själva och i och med detta har biblioteket flyttat in på forskarens arbetsrum. Det 
är förvisso utmärkt att biblioteket har förenklat för användaren men genom att skapa 
och tillhandahålla dessa sömlösa informationsresurser har bibliotekarierna gjort sig 
själva, mer eller mindre, osynliga för forskarna. Universitetsbibliotekarierna blir mer 
och mer osynliga för forskaren som förvisso dagligen använder sig av fulltextdatabaser 
via biblioteket, men inte självklart tänker på att det faktiskt är biblioteket som 
tillhandahåller den tjänsten.  

Forskarna har ett ständigt pågående informationsbehov och distanseringen mellan dem 
och bibliotekarierna har gjort att de inte längre vänder sig till biblioteket för att få hjälp 
med sin informationssökning eller annat stöd de skulle vilja ha. Både Nolin (2013) och 
Shumaker (2012) hävdar att det är i närheten och i kommunikationen som forskaren och 
bibliotekarien möts och där kan ett förändrat samarbete och arbetssätt börja. Nolins 
(2013) mer välutbildade bibliotekarie och Shumakers (2013) mer 
informationskompetenta bibliotekarie betonar bägge samarbete som det centrala. För att 
kunna tillfredsställa forskarnas informationsbehov och för att kunna förmedla 
bibliotekets service och stöd och bibliotekariens kompetens gentemot forskarna krävs 
dialog och personliga möten. 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Göteborgs universitetsbibliotek 
<http://www.ub.gu.se/info/siffror/Goteborgs%20universitetsbibliotek%202013.pdf> 
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6. Diskussion och slutsatser  

I det här avsnittet diskuteras det resultat som framkommit i undersökningen. Avsnittet 
är indelat i de fyra teman som nämnts tidigare i avsnitt 3.6; forskarens 
informationsbehov, publicering av forskningsresultat, bibliotekariens roll samt 
forskarstöd. De två sistnämnda är hopslagna då de det är svårt att göra några distinkta 
gränsdragningar mellan dessa två. Avsnittet avslutas med några praktiska implikationer, 
förslag på fortsatta studier samt en sammanfattande slutsats. 
 

6.1 Forskarens informationsbehov 
 
Det som ofta blir slutsatsen av de undersökningar och rapporter som jag har läst är en 
önskan och en stark vilja från bibliotekshåll om att bibliotekarierna ska kunna förutse 
framtida informationsbehov hos forskarna. Bibliotekarien ska då kunna agera så att 
forskarens informationsbehov ska kunna tillfredställas när det väl uppstår. Några sådana 
önskningar har respondenter inte uttryckt utan de har tvärtemot ansett att det skulle vara 
svårt för en person utan ämneskunskaper att kunna göra de val och urskiljningar som 
erfarenhet och ämneskunskap kräver. Eftersom de ansåg att sökningar i PubMed och 
Google är mer än tillräckliga upplevde de inte att de hade behov av en 
kontaktbibliotekarie. Nolins (2013) resonemang om det önskvärda att en bibliotekarie 
ska kunna ställa in söktermer för att passa forskarens informationsbehov tror Nolin inte 
själv på eftersom dessa system inte tillåter personlig utveckling och förändrade 
preferenser. För att komma runt det här menar han att det krävs en mänsklig mellanhand 
som i hans värld är en ämnesspecialiserad bibliotekarie med kunskaper om hur 
forskningsprocessen fungerar. Detta resonemang stöds inte alls av respondenterna då de 
anser att ämnesområdet biomedicin är så stort och specialiserat att en bibliotekarie inte 
har en möjlighet till att ha de nödvändiga ämneskunskaperna. En sådan bibliotekarie 
skulle behöva vara disputerad inom ämnet och mer eller mindre vara anställd inom 
forskningsprojektet eftersom specialkunskaperna behöver vara stora. Och om 
specialkunskaperna är så stora blir bibliotekarien snarare en forskare än en bibliotekarie. 
Emellertid tyckte några att en första, grovmaskig sökning skulle kunna göras inför en 
uppstart av ett nytt projekt. Det är antagligen i det här skedet som en bibliotekarie skulle 
kunna komma in i processen och bidra med sin expertis. Bibliotekarien är van vid 
termerna som används och är dessutom kunnig i att söka i databaserna som forskarna 
själva använder och skulle till och med lära dem att det finns fler sökingångar än 
Google. Det stämmer antagligen att därefter blir kunskaperna och urvalsprocesserna så 
specialiserade att det är svårt för en bibliotekarie, även om personen i fråga har 
ämneskunskaper, att kunna bidra på ett kompletterande sätt.  

Shumakers teori om den integrerade bibliotekarien som genom ett nära samarbete och 
proaktivt arbetssätt skulle kunna ge mervärde till forskarna tror respondenter inte heller 
på. Mervärdet skapas genom att ett proaktivt arbetssätt skulle ge större möjligheter att 
hitta passande lösningar och därigenom kunna ge en mer skräddarsydd service till 
forskarna. Bibliotekarien blir därmed mer engagerad i forskarens arbete än den 
traditionella referensbibliotekarien. Forskarna anser att de inte har den tid som krävs för 
att skapa de nära arbetsrelationer som behövs för att den integrerade bibliotekariens 
arbetssätt ska fungera. Frågan man kan ställa sig är då om det är det fysiska eller det 
mentala avståndet som är problemet för att skapa en nära arbetsrelation? Eftersom 
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respondenterna väldigt tydligt har betonat tidsbrist som orsak till att inte söka upp 
biblioteket antar jag att om det fysiska avståndet minskade skulle även det mentala 
avståndet minska. Jag tror att om en bibliotekarie fanns i forskarens omedelbara närhet 
skulle troligtvis ett nära samarbete utvecklas.  
 

6.2 Publicering av forskningsresultat 
 
För forskare inom institutionen för biomedicin är det av yttersta vikt att publicera sig i 
en vetenskaplig tidskrift. De har inga problem med att veta vilka tidskrifter de vill 
publicera sig i då de alla vill publicera sig i stora kända vetenskapliga tidskrifter 
och/eller i ämnesspecifika. Beroende på forskningsgruppens storlek hinner de publicera 
olika antal artiklar per år. Eftersom det är stor press på att dem att ansöka om 
forskningsmedel skulle tidsbesparande åtgärder vara av stor nytta för dem. Tidskrifterna 
vill helst ha en färdig artikel med bilder och diagram och här kan finnas ett ”hålrum” 
som biblioteket skulle kunna fylla. Eftersom forskarna inte tycker att de själva är bra på 
att göra bilderna, diagrammen och posters skulle det eventuellt kunna öppna upp för ett 
nytt område för biblioteken att verka i. Här har forskarna uttryckt ett behov att lämna 
över den här typen av arbetsuppgifter till någon. Det är inte svårt att förstå att de helst 
inte vill lägga sin tid på att göra grafiska bilder och diagram att bifoga i sina artiklar.  

Bristen på tid speglar också deras inställning till registrering i GUP och de ser helst att 
någon annan gör det. De vet att de måste registrera sina artiklar men ”hoppas att någon 
annan” artikelförfattare gör det. Min uppfattning är att de inte tycker att det är så viktigt 
utan för dem är det den ”riktiga” publiceringen i en vetenskaplig tidskrift som är det 
primära. Universiteten är ju ålagda att redovisa den vetenskapliga publiceringen varje år 
till utbildningsdepartementet så det är av största vikt att registrera alla artiklar i 
lärosätets publikationsdatabas. Vetenskapsrådets rekommendationer att all forskning 
som finansieras av offentliga medel ska publiceras i open-access-tidskrifter ser de inte 
som något större problem förutom att de måste ansöka om medel även för detta då de 
skriver sina forskningsansökningar.  Det blir med andra ord ytterligare en sak som de 
måste göra, men min uppfattning är att de inte anser att det är speciellt betungande.  
 

6.3 Bibliotekariens roll och forskarstöd  
 
Det som blir tydligt i studien är att det jag lägger in i ordet forskarstöd i själva verket 
betyder forskarservice för respondenterna. De är helt enkelt inte intresserade av att ha 
tillgång till en bibliotekarie som arbetar proaktivt mot dem. De är självklart helt 
medvetna om att det är biblioteket som administrerar de databaser och 
informationsresurser som är nödvändiga för deras forskning. Och de anser att dessa 
databaser och informationsresurser är helt tillräckligt för dem.  De är också medvetna 
om att de kan kontakta UB t.ex. för inköp av nya tidskrifter, nya databaser samt fjärrlån 
även om de inte nyttjar det. I och med att de inte längre har varken en naturlig eller en 
personlig kontakt med biblioteket, blir steget för långt och då låter de hellre bli. På 
frågan om vad de tycker om UB:s hemsida (ingång för forskare) och om den uppfyller 
deras önskemål om bra forskarstöd blir svaret att den inte alls uppfyller deras behov och 
att de överhuvudtaget inte använder den. Ingången för forskare är inte helt självklar utan 
den är dold i en scroll-lista. Väl inne finns enbart rubrikerna: Publicering, 
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Litteraturförsörjning och Inlämning av avhandlingar. Man kan jämföra den med t.ex. 
Högskolan i Borås webbplats där biblioteket har ingången Forskarstöd väl synligt och 
därefter rubrikerna: Publicera forskning, Open Access, Tveksamma förlag, Upphovsrätt, 
Bibliometri, Presentationer etc. Under varje rubrik finns enkla och lättbegripliga texter 
och länkar till olika begrepp. Här finns, troligtvis, mycket av den information som 
respondenterna kan tänkas behöva.  

Ju smidigare och enklare det blir för en forskare att utnyttja bibliotekets resurser desto 
osynligare blir biblioteket och dess bibliotekarier. Det är svårt att förstå vilken 
arbetsinsats som ligger bakom det man, utan svårigheter, använder dagligen. Ju 
osynligare biblioteket blir och ju färre kontaktytor som finns där forskare och 
bibliotekarier kan mötas ju mindre förståelse får man för varandra. Forskarna upplever 
naturligtvis att det är otroligt praktiskt att biblioteket har flyttat in i arbetsrummet och de 
saknar inte att gå till biblioteket, men det finns troligtvis ändå saker som går förlorade 
om man inte har gemensamma beröringspunkter. Även om forskaren själv upplever att 
hen är bra nog att göra sina egna informationssökningar så skulle en bibliotekarie kunna 
förfina och justera sökstrategierna eftersom hen är mer uppdaterad om nyheter i olika 
databaser. En kombination av forskarens erfarenheter och kunskaper med 
bibliotekariens utökade kunskaper inom informationssökning och kunskaper om de 
olika databaserna är det som antagligen skulle vara en framgångsfaktor. Det skulle bli 
en vinn-vinn-situation för bägge parter.  

Även om forskarna på institutionen för biomedicin menar att de inte har något behov av 
den proaktiva bibliotekarien enligt Shumakers modell eller den individanpassade 
bibliotekarie enligt Nolins modell så visar ändå verkligheten på att biblioteken arbetar 
för ett sådant arbetssätt. I och med Göteborgs universitetsbiblioteks strategiplan 
Vison2020 där det står att universitetsbiblioteket ska ge högkvalitativt stöd till 
universitets forskare så är det självklart att biblioteket satsar resurser på att försöka 
förbättra sina insatser. Det är svårt att se att universitetsbiblioteket kommer få ökade 
resurser för att kunna arbeta på ett proaktivt sätt gentemot forskarna utan det är nog 
snarare så att det kommer krävas en omfördelning av de befintliga personalresurserna. 
Även om bibliotekarierna förändrar sitt arbetssätt är det trots detta önskvärt att på sikt 
sträva efter att rekrytera Nolins välutbildade bibliotekarie? Då dessa bibliotekarier inte 
bara ska ha en mastersexamen i biblioteks- och informationsvetenskap utan även en 
examen i nödvändigt specialämne samt både praktisk och teoretisk kunskap om 
forskningsprocessen är det måhända en utopi, men kanske ändå eftersträvansvärt? Detta 
scenario skulle å andra sidan få andra frågor att uppstå. Vad händer då bibliotekarien 
befinner sig närmare forskargruppen? Vilka konsekvenser får det för bibliotekarien som 
då befinner sig längre bort från sina bibliotekariekollegor?  

Eftersom biblioteket har gjort sig mer eller mindre osynligt för forskarna genom att ha 
skapat lättanvända system för informationssökning och informationsinhämtning vill 
man nu göra biblioteket synligt med andra medel. Ambitionen från bibliotekens sida är 
att bibliotekarien ska arbeta proaktivt och ta en plats i forskningsprocessen. Ett första 
skede kan vara att arbeta i team där bibliotekariernas olika kompetenser tillsammans 
kan skapa det forskarstöd som är nödvändigt. Ett sätt att starta arbetet med ett bra 
forskarstöd är att kontakta nyanställda forskare då biblioteket därmed har störst chans 
att bli ”insläppt” och skapa de kontakter som behövs och därigenom åstadkomma ett 
framgångsrikt samarbete. Ansvaret för att skapa kontakter kommer ligga på biblioteket 
och bibliotekarierna då forskarna inte kan se behovet av samarbetet och därigenom inte 
kommer ta upp den förlorade kontakten. Bibliotekarierna behöver visa på sin 
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yrkeskunskap och de resurser samt den service och stöd som faktiskt finns på 
universitetsbiblioteket. Aspengren är inne på samma tankegång när hon menar att det 
som krävs av universitetsbiblioteket är att de skapar nya kontaktytor och gör sig mer 
synliga för forskarna (Aspengren, 2014).  

 
6.4 Slutsatser 
 
Vad blir då slutsatserna av den här studien? En av slutsatserna blir att 
informationssökningens grundläggande mål och innehåll är för forskaren detsamma nu 
som före digitaliseringen. Hen behöver fortfarande söka information om vad som finns 
skrivet inom ett visst ämne, banbrytande upptäckter, vad en kollega har åstadkommit, 
nya metoder och tekniker etc. Forskarens informationsbehov har därmed inte förändrats 
genom digitaliseringen utan det är sättet att söka efter information som har förändrats.  

I mitten av 1990-talet började digitaliseringen göra sitt stora intåg inom 
forskningsbiblioteken. Innan dess hade Biomedicinska biblioteket tre heltidsanställda 
dokumentalister som forskarna var tvungna att boka tid hos för att söka i medicinska 
databaser. Dessutom fanns det tre heltidsanställda vaktmästare som kopierade artiklar ur 
bibliotekets samlingar. Det blev en naturlig del i forskarens arbete att tillbringa mycket 
tid på biblioteket. Digitaliseringen av de vetenskapliga tidskrifterna gjorde att i slutet av 
90-talet forskarna själva kunde börja söka i den offentligt tillgängliga versionen av den 
medicinska databasen Medline. Detta var en av anledningarna till att forskarna började 
försvinna från biblioteket som istället befolkades av allt fler studenter. Studenterna blev 
fler pga. att anslagen till universitet och högskolor ökade och därmed kunde allt fler 
studenter antas. Ju fler studenter som antogs till programmen desto mer satsade 
biblioteken på att stödja och skapa resurser för dessa. Bibliotekariens arbetsuppgifter 
koncentrerades därför på att hjälpa studenterna. Stödet till studenterna har under årens 
lopp varit stort men nu är trenden att forskningsbiblioteken vill återknyta kontakten med 
forskaren. Men det är inte så enkelt att återuppta kontakten eftersom forskarna inte 
längre anser att de behöver bibliotekarierna för sin informationssökning. Därför ligger 
nu utmaningen för biblioteken att hitta nya samarbetsformer.  

Eftersom respondenterna i princip enbart använder sig av PubMed är de väldigt nöjda 
med Biomedicinska bibliotekets utbud av tidskrifter och databaser. Eftersom de är nöjda 
med utbudet tycker de, som sagt, att de inte har något behov att ha utökad kontakt med 
biblioteket och dess bibliotekarier. Men det är här som forskarna har fel då en utökad 
kontakt med en bibliotekarie och dess specialistkompetens skulle kunna ge ett mervärde 
till deras forskning. Forskarna anser, eftersom de själva kan göra de sökningar som 
tidigare gjordes av en informationsspecialist/dokumentalist, att de inte längre behöver 
bibliotekariens specialistkompetens. Digitaliseringen som numera genomsyrar samhället 
och som påverkar så många yrken, kan vid en första anblick, ha tagit ifrån 
forskningsbibliotekarien dess specialistkompetens men så är inte fallet. 
Forskningsbibliotekariens specialistkompetens ligger i att känna till olika databaser, 
kunna söktekniker, hålla sig àjour med nyheter och kanske framför allt ha kunskaper i 
hur information lagras och återanvänds. Och därmed kunna skapa användarvänliga 
system för att återfinna information och återanvända den i nya sammanhang. Det är 
denna kompetens som är det som forskare skulle kunna ha mer nytta av om man hittar 
former för hur forskare och bibliotekarier kan mötas.  
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Forskarna har inte fått förändrade behov vad gäller informationssökningen till sin 
forskning men däremot har behovet av information och hjälp kring publicering 
förändrats. Eftersom offentliga anslagsgivare numera kräver att all forskning som de 
finansierar ska publiceras open access kräver detta mera av den enskilde forskaren än 
tidigare. De behöver hjälp med att veta vilka tidskrifter som är öppna och tillgängliga 
men också vilka som man inte ska publicera sig i. De har också vant sig vid att söka 
särskilda medel för publicering i dessa tidskrifter. Även om de helst vill publicera sig i 
Nature och Science ser de egentligen inget problem med denna utveckling.  

Universitetsbibliotekets strävan att jobba mer aktivt mot forskarna är tyvärr ganska 
ensidigt då forskarna inte är intresserade av något extra moment som stjäl deras tid och 
engagemang. De vill inte gå på kurser om hur de söker efter information då de anser att 
de själva är bäst lämpade för detta. Inte heller är de särskilt intresserade av tips och råd 
om nyheter om detta skulle stjäla tid från forskningen. De ser dessutom inte vinsterna 
med att arbeta närmare en bibliotekarie. Orsaken till detta ser jag som att det saknas 
gemensamma arenor där forskaren och bibliotekarien möts. Om möten mellan dessa två 
inte kan ske på en fysisk plats kan kanske digitaliseringen skapa virtuella mötesplatser i 
framtiden där forskaren och bibliotekarien möts? Även om inte Nolins och Shumakers 
väldigt individanpassade forskarstöd behövs krävs ändå att någon slags personlig 
relation skapas mellan forskaren och bibliotekarien. Jag menar att om denna 
arbetsrelation uppstår kan upplevelsen av varandra bli en annan och en förförståelse för 
varandras behov och förmågor kan då uppstå. Det gäller att skapa ett mervärde för 
forskarna och som det ser ut är det forskningsbibliotekens uppgift att skapa det.  

Efter att min studie var klar har Biomedicinska biblioteket satsat på att nå ut till 
forskarna på hela Sahlgrenska akademin och de har bland annat börjat med något som 
de kallar ForskarSnabben. ForskarSnabben är en serie korta presentationer anordnade av 
Biomedicinska biblioteket där de delar med sig av tips och verktyg som kan underlätta 
forskarens vardag. Det kan t.ex. handla om ”Altmetrics – mät din impact i sociala 
medier” där de visar hur hur Altmetrics mäter forskarens webbaktviteter, tex. i 
konversationer, länkar till, blogginlägg, bokmärken och tweets istället för genom 
traditionell impact som i huvudsak mäts med citeringar. Dessa nya sätt att mäta sin 
impact ökar i takt med att forskarnas aktiviteter flyttar in i de sociala forumen. Utöver 
detta har Göteborgs universitetsbibliotek även gjort vissa förändringar på hemsidan som 
är riktad mot forskare och länkat till Högskolan i Borås hemsida och deras information 
om tveksamma förlag15.   

 

6.5 Vidare studier 
 
Nu i efterhand har det framkommit att andra frågor, till viss del, kunde ha ställts. En 
sådan fråga är t.ex. om det är viktigt för forskaren att behålla rätten till sin artikel? Vid 
open access är det forskaren behåller copyrighten, men vid publicering i andra 
tidskrifter ägs copyrighten av förlaget. Det här är en fråga som dök upp efter 
intervjuerna och som kanske borde ha ställts till respondenterna. Det hade också varit 
intressant att utveckla frågan om vilka samarbeten forskarna har både inom 
institutionen, inom universitet eller andra lärosäten inom och utanför Sverige samt dess 
betydelse för forskarnas informationsförsörjning. Jag hade dessutom kunnat fråga om 
                                                      
15 GUB – publicering <http://www.ub.gu.se/publicera/openaccess/publicering-i-en-oa-tidskrift.xml> 
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forskarna har editor- eller refereeuppdrag och vad det har för betydelse för deras 
informationsinhämtning. Då denna studie är enbart gjord på några forskare på 
institutionen för biomedicin får man en vidare bild av vad som gäller för hela Göteborgs 
universitet genom att läsa Sara Aspensgrens rapport Projekt förnyat forskarstöd (2014). 
 

6.6 Praktiska implikationer 
 
Det som har framkommit i studien är att det inte är forskarstöd som forskarna vill ha 
utan det är forskarservice. Forskarna är helt enkelt inte intresserade av att ha en 
integrerad bibliotekarie i sin forskargrupp och inte heller är de intresserade av en 
bibliotekarie som arbetar med individanpassad metaservice. Även om forskarna inte är 
intresserade av att ha dessa två kategorier av bibliotekarier så finns det ändå uppgifter 
som de faktiskt vill ha hjälp med. 

• Forskarna vill ha hjälp med att göra snygga grafiska bilder och diagram till sina 
forskningsartiklar. Nu kräver de stora tidskrifterna att detta ska finnas i en artikel 
och mycket tid krävs för att få det snyggt och bra. Helst skulle de vilja lämna 
ifrån sig detta moment men ett alternativ är att det skulle finnas kurser inom 
Göteborgs universitet för detta. Kanske är detta något för universitetsbiblioteket 
att fundera över.  
 

• Vissa forskare vill även ha hjälp med översättning av forskningsartiklar. 
Optimalt vore om de kunde lämna över till någon som kunde översätta artiklarna 
åt dem. Här kan det förvisso uppstå problem då brist på ämneskunskaper skulle 
försvåra detta arbete. Översättningsarbete kanske inte ingår i bibliotekets roll 
utan är snarare något för Göteborgs universitet. 
 

• Kurser i informationssökning för doktorander som Biomedicinska biblioteket 
ger ska kontinuerligt även ges på engelska för de utländska doktoranderna.  
 

• Forskarna vill gärna att registrering av deras forskningsartiklar i databasen 
Göteborgs Universitets Publikationer (GUP) görs av någon annan. Detta är 
något som universitetsbiblioteket eventuellt skulle kunna göra.  

• Även om forskarna inte vill ha en nära bibliotekarie så finns det absolut fördelar 
med att få ett närmare samarbete där gränserna inte känns så skarpa som de gör 
nu och som på längre sikt skulle vara en framgångsfaktor. För att ett 
framgångsrikt forskarstöd ska kunna utvecklas krävs det att bibliotekarien aktivt 
skapar kontaktytor med en forskargrupp. Ur dessa möten skapar man en 
förståelse för varandras olika kompetenser. Bibliotekarien är en mellanhand 
mellan forskaren och bibliotekets informationsresurser och serviceutbud och kan 
därigenom förmedla till forskaren vilka resurser som finns att tillgå samt 
förmedla till biblioteket vad som borde finnas i form av stödresurser. I stort sett 
handlar det här om frågor i samband med publicering av forskningsresultat. En 
verksamhet som är av största vikt inom den biomedicinska vetenskapen. 
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• En relativt enkel åtgärd är att bygga ut webbplatsen så att forskaren lättare kan 
hitta ingången till forskarstöd. Här ska man kunna finna all information som rör 
forskarens publicering och andra informationsresurser. På grund av tidsbristen 
som alla forskare lider av vill de snabbt och enkelt hitta den information som de 
behöver på ett och samma ställe. 
 

• Troligtvis finns ett stort behov av säker lagring av forskningsdata. Även om 
forskaren ska spara rådatan enligt forskningsetiska principer är det här ett 
område som kräver åtgärder för framtiden. Skulle biblioteket kunna hjälpa till att 
förädla dessa rådata så att forskaren kan återfinna och återanvända äldre data?  
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Bilaga 1. Intervjumanual 
 

Start av forskningsuppgift 

1. Hur uppkommer idéer till nya projekt? 

2. Vad använder du för att söka information? 

3. Hur väljer du dina informationskällor? Varför väljer du dessa? 

4. Varför använder du den/de databaserna? Är dessa speciellt bra för ditt ämne? Får du 
”alltid” användbara resultat? Varför? Varför inte? Hur många artiklar tycker du är 
“lagom”? 

5. Vad är det för fördelar respektive nackdelar med Biomedicinska bibliotekets fysiska 
samlingar dvs. tryckta böcker och tidningar?  

6. Vad är det för fördelar respektive nackdelar med de digitala samlingarna dvs. 
databaser, elektroniska böcker och tidningar?  

7. Vad tycker du om de olika informationskällorna som du använder dig av?  

8. Vad tycker du om de olika informationskällorna som Biomedicinska biblioteket 
tillhandahåller? Är du nöjd med tillgången? 

9. Vad gäller tidskriftsartiklar kan man prenumerera på innehållsförteckningar s.k. ToC 
–alerts (Table of Contents alerts) som tex. epost (eller RSS-flöden på tidskriftens 
webbsajt). Använder du dig av s.k. alerts-funktionen i databaserna för att få regelbunden 
litteraturbevakning? 

10. Skulle du vilja ha hjälp med att kontinuerligt bevaka ditt forskningsområde? 

11. På vilket sätt skulle Biomedicinska biblioteket kunna bidra till din 
informationssökning?  

12. Skulle du kunna ge ett sökuppdrag till Biomedicinska biblioteket? Varför/varför 
inte? 

Publicering av forskningsresultat  

13. Hur går du tillväga för att publicera dina forskningsresultat? Var publicerar du dig? 

14. Är det något som Biomedicinska biblioteket skulle kunna bidra med vad gäller 
publicering? 

15. Använder du EndNote eller något annat system som Biomedicinska biblioteket 
erbjuder kurser i? 

16. Kontaktar du Biomedicinska biblioteket om hjälp med val av Open Access-
databaser? 

17. Göteborgs universitet använder sig av GUP – hur gör du med registreringen i GUP? 
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Forskarstöd 

18. Vad anser du om det befintliga forskarstödet som Biomedicinska biblioteket 
erbjuder? 

19. Vad anser du att Biomedicinska biblioteket skulle kunna bidra med för dig som 
forskare? 

20. Använder du dig av universitetsbibliotekets hemsida? Vad tycker du om den? 

21. Kontaktar du Biomedicinska biblioteket av någon anledning? När (om vad) skulle 
du kontakta Biomedicinska biblioteket? 

Övrigt 

22. Vad tycker du allmänt om Göteborgs universitetsbibliotek? Bra? Dåligt?  

23. Hur stor roll spelar ett bra universitetsbibliotek? (Är ett bra universitetsbibliotek en 
bidragande faktor till att eventuellt flytta din forskning till ett annat lärosäte?) 

24. Känner du till att Göteborgs universitetsbibliotek erbjuder följande: 
 

a. Kurser i referenshanteringsprogrammet EndNote?  

b. Support i referenshanteringsprogrammet EndNote?  

c. Kurser i informationssökning för forskare och doktorander?  

d. Support i informationssökning för forskare och doktorander?  

e. Hjälp med bibliometriska underlag?  

f. Möjlighet att ge förslag till inköp av litteratur?  

g.  Möjlighet att publicera i digital form (GUP/GUPEA)?  

h. Sökuppdrag?  
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