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Abstract: This thesis studies web based services for researchers, what kind of 
services are provided and how they are presented on the web, at 
five Swedish universities. In the digital age, the academic libraries 
have got to review how they reach researchers and what kind of 
services they can present to them. Since most of the resources used 
by researchers are available through the web, web based support 
services for the universities researchers can be a way to market the 
campus library as relevant. The study is conducted using a User 
Experience framework to explain the users way from the 
universities main home page to the services specifically aimed at 
the researchers. The services provided through the web page 
specifically for researchers are then analyzed with the help of a 
theory regarding primary and secondary services for researchers. 
The findings are that the services for researchers vary slightly, both 
in presentation and content. The web pages specifically aimed at 
researchers are similar but can be divided into three groups of 
different design and interface. Services that are provided on four of 
five of the universities library web pages are services regarding 
reference service programmes, information seeking, open access 
and publishing.  
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1. Inledning 
 
I Demokratins skattkammare- förslag till en nationell bibliotekstrategi står det att biblioteket 
ska vara en utåtriktad verksamhet vars rum ska flyttas utanför bibliotekets väggar och vara en 
digital verksamhet (Fichtelius, Persson & Enarson, 2019). Detta är skrivet med inspiration 
från International Federation of Library Associations and Institutions globala vision för 
bibliotekets framtid, där det lyfts fram att biblioteket behöver följa med in i en ny tid (IFLA, 
2018). I digitaliseringen av samhället har biblioteket en roll i att, på nya sätt i den nya digitala 
verkligheten, vara en central plats där information och kunskap tillgängliggörs. Detta är 
någonting som biblioteksväsendet i stort behöver förhålla sig till och arbeta med i nutid och i 
framtiden. Universitetsbibliotekens roll i detta är att tillgängliggöra information för studenter 
och forskare, vara en integrerad del av universitetets utbildning och finnas till som stöd både 
digitalt och på plats för studenter och forskare.  
 
Universitetsbiblioteken står inför en förändring. I takt med förändringarna av samhällets 
uppbyggnad och hur det digitala landskapet utvecklas behöver biblioteken följa med. Det har 
gått trender i målgrupper för universitetsbibliotekens användarservice, där inriktningen länge 
varit att utveckla servicen mot studenter. I Demokratins skattkammare står det att bibliotekens 
förutsättningar att stödja forskare måste stärkas. Detta i och med att bibliotekarierna som 
arbetar på universitets- och högskolebiblioteken får utökade roller när antalet digitala medier 
blir fler och när exempelvis ansvar för publikationsdatabaser samt analys av metadata från 
lärosätets publikationer tillfaller bibliotekarierna. Även bibliometri och navigering i det 
förnyade informationslandskapet är delar som biblioteket kan stötta forskarna i (Fichtelius et 
al. 2019). Samtidigt kämpar högskole- och universitetsbiblioteken med att behålla sin 
legitimitet och sitt existensberättigande. Det finns en farhåga hos universitetsbiblioteken att 
finansiärer och beslutsfattare kommer att vilja ersätta de fysiska biblioteken med digitala och 
att universitetsbibliotekens utbildningar i informationskompetens blir överflödiga i takt med 
att användarna själva kan ses som självförsörjande i detta (Nelke, 2009). 
 
I de styrande dokument för universitetsbiblioteken som den här studien kommer att undersöka 
finns det teman som visar på en diskussion där både webbaserad biblioteksservice och 
forskarstöd lyfts. Exempelvis tar Linnéuniversitetets bibliotek upp användarstöd utifrån ett 
med ett fokus på digitala hjälpmedel på följande sätt i sin verksamhetsplan för 2019–2021: 
”Fokus ligger på att utveckla relevanta tjänster i samverkan med studenter, lärare och 
forskare. Det sker genom digitalt stöd, exempelvis instruktionsfilmer och enkla gränssnitt till 
tjänster, som är tillgängliga dygnet runt, men även genom samarbeten med lärare och 
forskargrupper” (s.3). Detta visar att det finns en strävan efter att arbeta med webbaserat 
användarstöd samt att göra tjänsterna användarvänliga och relevanta för bibliotekets 
målgrupper. Linnéuniversitetet syftar i det här fallet inte enbart på tjänster till forskare, något 
som är återkommande även i de andra universitetsbibliotekens verksamhetsplaner. 
Exempelvis skriver Göteborgs universitetsbibliotek i sin strategiska plan för 2017–2020 att 
biblioteket ska ”erbjuda en webbplats som gör bibliotekets informationsresurser och tjänster 
användbara, begripliga och tillgängliga för alla” (s. 2). Även Göteborgs universitetsbibliotek, 
i likhet med Linnéuniversitet uttrycker alltså en strävan efter att göra sina tjänster 
lättillgängliga och förståeliga för sina användare. Örebro universitetsbibliotek uttrycker sig 
tydligt om webbaserat stöd samt stöd för forskare på följande vis i sin verksamhetsplan för 
2017–2019: 
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Biblioteket ska bl.a. bli ännu tydligare med det stöd vi redan kan ge och presentera det på 
webbsidan. Vi planerar bl.a. aktiviteter för att underlätta för forskare när det gäller registrering 
i DiVA och att tydliggöra det stöd doktorander och forskare kan få vid referenshantering, 
akademiskt skrivande och informationssökning (s.7). 

 
Universitetsbiblioteken som omnämns har i sina planer formulerade mål om att nå en relevans 
i sina webbaserade tjänster. Vidare lyfts även att dessa tjänster ska vara tillgängliga och 
lättförståeliga för målgrupperna. Diskussionen verkar därmed vara närvarande på 
universitetsbiblioteken om hur forskare ska stödjas genom bland annat webbaserat stöd. 
 
Problemformulering 
 
I den digitala utvecklingen där mer och mer information finns tillgängligt online så kan det 
vara viktigt för universitetsbiblioteken att nå forskare via internet. Den nutida forskaren 
behöver i många fall inte gå in på det fysiska biblioteket för att nyttja dess resurser. I 
rapporten Den femte statsmakten (2017) skriver Lars Burman: 

 
Någon gång kan en forskare säga: ’Sedan internet kom har jag inte varit inne i ett bibliotek.’ 
Egentligen borde den slagkraftiga repliken formuleras helt annorlunda: ’Sedan internet kom 
har jag inte varit ute ur mitt universitetsbibliotek.’ Nätet har blivit en digital 
biblioteksbyggnad och de flesta forskare använder sällan de fysiska lokalerna (s. 327). 

 
De delar av universitetsbibliotekets samlingar som forskare tidigare behövde besöka 
biblioteket för att ta del av finns numera i större utsträckning tillgängliga digitalt (Burman 
2017). När forskare inte längre kommer till det fysiska biblioteket för att göra sina 
informationssökningar eller ta del av specifika dokument försvinner den naturliga 
mötesplatsen för forskare och bibliotekarie. Universitetsbiblioteken spelar fortsatt en viktig 
roll i tillgängliggörandet av information till forskare – men det kan för biblioteken vara svårt 
att göra sig tillgänglig för den målgruppen i det nya digitala landskapet. Studier som kartlagt 
vilka resurser forskare använder respektive skulle önska vid Lunds universitet och Högskolan 
i Borås diskuterar bland annat just det problemet (Eklund, 2013; Voog, Arnebrant, Bank, 
Eltén, Johnsson, Kjellberg & Zettergren, 2012). I Voog et als (2012) studie framkommer 
exempelvis att forskare beställt kostsamma artiklar på egen hand, när dessa gått att fjärrlåna 
via universitetsbiblioteket. Ulrika Lilja diskuterar en liknande problematik i sin 
kandidatuppsats Den osynliga bibliotekarien: en studie om informationsbehov och forskarstöd 
(2016) där forskare inte reflekterar över att nyttjandet av databaser är en del av bibliotekets 
resurser, även om det är biblioteket som tillhandahåller tjänsten. Biblioteket behöver 
kommunicera sina tjänster och bibehålla tjänsternas relevans för användarna så att dessa 
fortsätter att använda bibliotekets resurser. Användarvänlighet behöver tas i beaktning för att 
universitetsbibliotekets användare ska förstå hur biblioteket kan hjälpa dem (Anderson, 2011). 
I slutsatserna från Voog et als (2012) studie kom det fram att utveckling av webbsidan för 
forskarstöd var någonting som behövde göras, samtidigt som det kom fram att forskarna inte 
verkar nås av informationen på universitetets webbsida på samma sätt som studenterna. I 
Eklunds (2013) rapport från Högskolan i Borås framkommer det att forskarna önskar mer 
marknadsföring av bibliotekariernas kompetens via bibliotekets webbsida, då det för 
forskarna i studien inte är tydligt vad biblioteket kan erbjuda dem.  
 
Det tycks råda en diskrepans mellan vad forskare upplever att biblioteket kan erbjuda dem för 
stöd, och vad biblioteket kan ge dem för stöd. Därmed är det intressant att studera på vilket 
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sätt det befintliga stödet på universitet som erbjuder specifikt forskarstöd är presenterat och 
vilka tjänster som erbjuds. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att nå fördjupad förståelse för hur forskarstöd presenteras och 
vilka tjänster som erbjuds via ett utvalt antal universitetsbibliotek i Sveriges webbplatser. 
 
Frågeställningar: 
 
• På vilket sätt presenteras forskarstöd på universitetsbibliotekets webbplats? 
• Vad finns det för likheter och skillnader mellan hur och vad de utvalda 

universitetsbiblioteken erbjuder för forskarstöd? 
• Vilka typer av forskarstöd synliggörs? 

 
I följande studie kommer begreppet forskarstöd och inte forskarservice användas för tjänster 
och stöd riktade till forskare. Definitionen är hämtad från Voog et al. (2013) som beskriver 
det som att forskarstöd är det övergripande begreppet, som i sin tur kan inbegripa att ge 
service. 
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2. Tidigare forskning och andra studier 
 
Nedan följer en presentation av tidigare forskning och studier om forskarstöd och webbaserad 
användarundervisning vid högskolor och universitet.  
 

Forskarstöd 
 
En del av den tidigare forskningen, i form av användarstudier om forskarstöd, som finns från 
Sverige är gjorda som utvecklingsprojekt specifikt för högskolor och universitet. 
 

Lunds universitet gjorde år 2012 ett omfattande arbete med att se över möjligheterna inom 
ämnet forskarstöd. Projektet inbegrep tre steg, där det första var litteraturöversikten, Vad är 
forskarservice? En litteraturöversikt inom LUB-projektet Forskares behov av service och stöd 
av bibliotekarie Gunilla Wiklund. Wiklund (2012) formulerar i sin bakgrund att det saknas 
mycket forskning kring just forskarstöd. I Wiklunds litteraturöversikt undersöks vilka delar av 
forskningsprocessen som Lunds universitetsbibliotek erbjuder forskarservice inom. 
Utgångspunkten är en modell för forskningsprocessen med följande steg: Starta en 
forskningsuppgift, Insamling, Bearbeta, Analysera, Skriva samt Tillgängliggöra: resultat + 
grunddata. Av litteraturöversikten framkommer att det finns mest stöd för forskare i den del 
av forskningen som innebär informationsinsamling samt tillgängliggörandet av 
forskningsresultat. Den generella slutsatsen från Wiklund är att det framkommer olika syn 
från forskarna kring vad som behövs från forskarstöd. Biblioteken behöver därmed vara 
tydliga med att visa upp vilka möjligheter till stöd som finns tillgängliga för forskare. Denna 
slutsats är återkommande i flera studier om forskares syn på service som är riktad specifikt till 
dem.  

 
Den andra delen av Lunds universitetsbiblioteks studie var att utforma och genomföra en 
enkätundersökning. Undersökningen inbegriper samtliga fakultetsbibliotek på universitetet 
och undersöker vilka tjänster som vid tiden för studien erbjuds för forskare. Studiens tredje 
del bestod av fokusgruppsintervjuer med forskare för att ta reda på deras behov och 
uppfattningar gällande den service som biblioteken erbjuder. Dessa undersökningar 
resulterade sedan, i kombination med litteraturöversikten, i rapporten Tillgänglighet, närhet 
och synlighet – gemensamma utmaningar för LUB-nätverket för att möta forskares behov av 
stöd vid Lunds universitet (Voog et al., 2012). Rapporten visar, med hjälp av nämnda 
forskningsöversikt, de båda enkätundersökningarna och fokusgruppsintervjuerna att det 
forskare upplever som problem i sin vardag är bland annat brist på finansiering och tid. 
Service och stöd till forskare behöver enligt studien präglas av närhet, tillgänglighet och 
tydlighet.  
 
Lunds universitet gjorde år 2017 samma enkätundersökning som vid undersökningen och 
kartläggningen 2012, för att se på vilka sätt forskarstödet utvecklas under dessa fem år. 
Resultatet redovisas i rapporten Fem år av tillgänglighet, närhet och synlighet : LUB:s 
forskarstöd 2012-2017 (Voog & Smångs, 2017). Både på grund av omorganisationer och 
uteblivna svar är undersökningen år 2017 något mindre än den från 2012. I 2017 års enkät är 
även frågor om arbetet under de senaste fem åren med – där biblioteken haft möjlighet att 
svara på frågor om förändringar och goda respektive mindre goda idéer kring forskarstöd 
under dessa år. Även frågor om hur det kommande arbetet med forskarstöd ser ut diskuteras. 
Svaren visar att forskarstödet har utvecklats under åren 2012–2017. Vissa frågor om 
forskarstöd har fått tydligare svar och andra fortfarande är under uppbyggnad. Relevans och 
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flexibilitet är någonting som de flesta biblioteken inom Lunds universitet både har och ska 
fortsätta att arbeta med kring forskarstöd. 
 
Högskolan i Borås gjorde år 2013 en undersökning, presenterad i rapporten Forskarstöd vid 
BLR. Forskares och forskarstuderandes behov av tjänster och stöd från BLR vid Högskolan i 
Borås (Eklund, 2013), där både forskare och forskarstudenter fått svara på enkäter och deltaga 
vid fokusgruppsintervjuer för att ta reda på vad de önskade att biblioteken vid deras lärosäten 
skulle kunna hjälpa dem med. Exempel på svar som framkommer är att vägledning i 
informationssökning och hjälp med omvärldsbevakning var viktig. För många forskare är det 
även av stor vikt att informationssökningen i databaser skulle kunna ske både i hemmet och 
på andra platser. Detta för att många av forskarna inte besöker det fysiska biblioteket, utan 
använder de digitala resurserna som finns. Även i den här studiens resultat kommer det fram 
att synliggörandet av högskolebibliotekets faktiska kompetens och möjligheterna som finns 
för dem att stödja forskarna efterfrågades. Den här studien visar att stödet för forskare 
behöver hjälpa dem att kunna förvalta sin tid bättre. Forskares tid behöver, utöver forskning, 
kunna användas till flera skilda saker som exempelvis undervisning och administration.  
 
Mierzecka, Kisilowska & Suminas gjorde år 2017 en kvantitativ studie av forskares 
upplevelser av och förväntningar på högskole-/universitetsbiblioteks hemsidor i Litauen och 
Polen. Resultatet av studien redovisas i artikeln Researchers’ expectations regarding the 
online presence of academic libraries. Genom en webenkät hämtades svar från 460 
respondenter in, i åldrarna 25 till 65+. Även distinktionen naturvetenskap kontra 
samhällsvetenskap/humaniora gjordes då det i den akademiska världen, enligt artikeln, finns 
en grundtanke om att dessa två skiljer sig åt i informationsbehov och inhämtning. Studiens 
resultat visar att det inte är speciellt stora skillnader i önskemål och uppfattning från forskare 
inom naturvetenskapliga ämnen respektive samhällsvetenskap/humaniora. Gällande 
förväntningar på bibliotekets webbsidor var möjligheten att använda digitala resurser det som 
främst var efterfrågat. 
 
Kevin Gerson har i sin artikel Faculty Research Services at the UCLA Law Library från 2008 
beskrivit vilka tjänster som erbjuds på UCLAs juridiska bibliotek, efter det att biblioteket 
genomgått en förändring där fokus lagts på referensarbete och forskningsassistans. Gerson 
förklarar skillnaden mellan begreppen reactive respektive anticipatory services när det gäller 
biblioteksservice. Anticipatory services är den typ av service som är förväntad, exempelvis att 
som bibliotek försöka ha en relevant samling, att hålla utbildning i sökning i databaser och 
liknande. Reactive services är den typ av service som svarar direkt på de behov användaren 
som kommer till biblioteket har. Detta kan handla om hjälp med specifik informationssökning 
eller att visa hur användaren själv ska göra sökningen. Även en del av uppbyggnaden av 
bibliotekets samling kan vara reactive service i och med att inköp av specifika böcker efter 
användares behov blir en del av detta. Artikeln förklarar även det omfattande referensarbetet 
som bibliotekarierna gör via förfrågningar via e-mail och hur detta används av användarna. 
Artikeln förklarar även hur biblioteket arbetar med centralisering av frågeställningar som 
annars kommit till andra delar av fakulteten gör att övriga anställda har möjlighet att arbeta på 
ett mer effektivt sätt. UCLA:s juridiska bibliotek har även ett omfattande program för 
forskningsassistenter som arbetar mot forskare, främst under somrarna, även detta 
argumenteras för utifrån arbetsmässiga och ekonomiska skäl i artikeln.  
 
Margaret Schilt börjar i sin artikel Faculty Services in the 21st Century: Evolution and 
Innovation (2007) med att ringa in vilka fakultetsmedlemmarna i den juridiska fakulteten är 
statistiskt sett. Vidare förklarar Schilt hur arbetet för dessa akademiker har förändrats genom 
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åren och hur det nya, förändrade landskapet ser ut, och vad biblioteket kan erbjuda för tjänster 
för att förenkla lärare och professorers arbetsmässiga vardag. Författaren gör en jämförelse 
mellan en enkätundersökning som gjordes år 2000 på ett antal juridiska bibliotek i USA, med 
utgångspunkt i biblioteket på Chicagos universitet, med en större undersökning som gjordes 
2005 av The Faculty Services Committee. Resultatet av studien är att universitetsbiblioteken 
kommer att fortsätta stödja fakultetsmedlemmarna med hjälp av biblioteksresurser och stöd i 
publicering. Även i den här artikeln framhävs hur bibliotekets stöd ska innebära att forskare 
får mer tid till sin forskning. 
 
Ulrika Lilja undersökte 2016 forskares upplevelser av sina informationsbehov i sin 
kandidatuppsats Den osynliga bibliotekarien : en studie om informationsbehov och 
forskarstöd. Studien undersöker forskare vid Biomedicinska fakulteten på Göteborgs 
universitet och hur deras behov av biblioteket ser ut. Genom kvalitativa intervjuer av sju 
forskare vid institutionen har författaren sökt svar på sina frågeställningar om förändringen av 
forskares informationssökning genom digitaliseringen. Lilja finner att det som kommit fram 
av tidigare studier om vad forskare söker inte är aktuellt på samma sätt för hennes 
respondenter. Med hjälp av teori om integrerad bibliotekarie samt individanpassad 
bibliotekarie analyserar författaren sina resultat. Lilja kommer fram till att respondenterna är 
nöjda med det informationsutbud som erbjuds digitalt och att forskarna inte inser vad ett 
närmare samarbete med biblioteket skulle kunna göra för deras forskning. Om biblioteket 
hittar gemensamma mötesplatser för bibliotekarier och forskare skulle det kunna skapas 
fruktbara samarbeten menar författaren. 
 
Studier av befintliga webbresurser 
 
Befintliga studier av webbresurser för användarstöd hos universitets- och högskolebibliotek 
behandlar främst resurserna riktade till studenter. Olof Sundin gjorde år 2005 en omfattande 
analys av 31 nordiska universitetsbiblioteks webbaserade användarundervisning - 
Webbaserad användarundervisning: Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers 
professionella expertis. Genom att hämta in material från webbsidorna och även hämta in 
enkätsvar från ansvariga för användarundervisningen vid de utvalda biblioteken analyseras 
handledningar utifrån ett antal teman. Analysen fokuserar på att belysa likheter och skillnader 
i mönstren hos de olika handledningarna och tar fram en modell av fyra förhållningssätt till 
användarundervisning. Dessa fyra är källorientering, kommunikativ orientering, 
processorientering och beteendeorientering. Sundin vill i sin artikel belysa vikten av den 
webbaserade användarundervisningen som ett sätt att diskutera och visa upp bibliotekariernas 
professionella expertis.  
 
Fredrik Gröhn gör i sin C-uppsats Källkritiska teman på universitetsbibliotekets webbplats : 
En innehållsanalys på webbaserad användarundervisning från 2017 en kvantitativ analys av 
hur källkritik presenteras i webbaserad användarundervisning på svenska 
universitetsbibliotek. Undervisningen analyseras medhjälp av det teoretiska ramverket om vad 
som gör en källa tillförlitlig och sex teman plockas ut som de mest förekommande på sidorna 
– informationens säkerhet/kvalitet, källans rykte, underhåll av information och metadata, 
objektivitet, Informationens presentation och webbdomänens rykte. 
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3. Teori 
 
Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som kommer att användas för att analysera 
studiens resultat. 
 
User experience  
 
Jesse James Garrett är en informationsarkitekt som under tidigt 2000-tal tog fram en modell 
för att förklara User Experience, ”the elements of user experience”. Det är en modell som han 
beskriver i sin bok The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and 
Beyond (2011). Modellen består av fem element som beskriver fem nivåer av uppbyggnaden 
av en webbsida. Presenterat nerifrån och upp är elementen följande: 
 

The strategy plane - Webbplatsens strategi, som byggs upp både av vad ägaren 
av sidan och av vad användaren vill att sidan ska kunna utföra. 
The scope plane - Hur sidans olika funktioner sitter ihop. Exempelvis om 
tidigare uppgifter som skrivits in av användaren kan sparas av sidan och 
användas igen. 
The structure plane – Innehåll i kategorier och navigering mellan webbsidor på 
webbplatsen. 
The skeleton plane – Den mer konkreta utvecklingen av ovanstående structure 
plane, inbegripande placeringen av menyer, knappar, bilder och kategoriers 
utseenden.. 
The surfare plane – Helheten som användaren möts av, med klickbara ikoner, 
logotyper, bilder och färger. 

  
I den här studien kommer de nedersta tre elementen att användas för att förklara och 
tydliggöra på vilka sätt webbplatserna presenterar tjänsten forskarstöd. Modellen kan ge en 
kompletterande bild till ett mer övergripande teoretiskt perspektiv och även undersöka 
webbsidornas gränssnitt och användarvänlighet. 
 
Primära och sekundära resurser 
 
Larsen et al. (2010) skriver i sin rapport om best practice inom internationella 
universitetsbibliotek om resurser riktade till forskare. Best practice används för att, genom att 
jämföra två eller fler organisationer eller dylikt för att komma fram till den mest fördelaktiga 
handlingen för att nå specifika mål (Bretschneider et al. 2005). 
 
Larson et al. delar upp stöd till forskning utifrån två områden (2012). De två områdena är 
definitionen av service utifrån tid, med resurser som för att forskare kan spendera mindre tid 
med icke-forskningsrelaterade uppgifter samt för att kunna spendera mer tid på effektiv 
forskning. Den andra kategorin resurser är de resurser som Larsen et al. beskriver som 
rollbaserade. De två typerna av resurser för forskare som beskrivs är primära respektive 
sekundära resurser, där primära resurser för forskare är resurser som är riktade direkt till 
forskarna för att användas av dem, och sekundära resurser är dem som finns tillgängliga för 
samtliga biblioteksanvändare, exempelvis fjärrlån och möjligheten att boka en bibliotekarie 
(Larsen et al, 2012). Definitionerna av primära och sekundära resurser är definitioner som 
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även Wiklund (2012) använder sig i sin forskningsöversikt för att tydligare definiera 
forskarstöd och vilka former av dessa som kan finnas/finns. 
 
Kombination av teoretiska resurser 
 
Dessa två teorier kommer att användas på följande sätt: 
Genom att använda de tre översta delarna av Garetts modell för User experience, det vill säga 
surface plane, skeleton plane och structure plane som en inramning för att gå igenom de olika 
stegen som användaren behöver ta för att nå sidorna för forskarstöd och med hjälp av detta 
analysera likheter och skillnader i användarvänlighet och User experience. Detta för att på ett 
konkret sätt kunna analysera vägen in för forskaren på hemsidan och hur lätt eller svårt det är 
att hitta informationen. För att knyta an till Biblioteks- och informationsvetenskap på ett mer 
konkret sätt i analysen och problematisera vilka tjänster och vilken hjälp som erbjuds kommer 
detta att kompletteras med analys utifrån Larsen et al.s definition av primära och sekundära 
forskarresurser på universitetsbibliotek. 
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4. Metod och material 
 
Studiens empiri består av insamlat material från fem svenska universitetsbiblioteks 
webbplatser och deras webbsidor specifikt framtagna för att visa upp tjänster och stöd till 
forskare. Avgränsningen om webbsidan för specifikt forskarstöd gör att Stockholms 
universitets sida för publicering inte kommer att analyseras utifrån samma kriterier som de 
övriga. Detta eftersom publiceringssidan inte kopplas samman med sidan för forskarstöd på 
webbplatsen. Elementen på Stockholms universitetsbiblioteks sida för publicering kommer att 
omnämnas vid kartläggning av vilka tjänster som erbjuds, men webbsidan för information om 
publicering kommer inte att analyseras utifrån User Experience. Virtuella dokument kan vara 
utmanande att analysera eftersom de förändas över tid (Bryman, 2011) och detta har 
behandlats genom att webbsidorna först studerats online och sedan exporterats som PDF 
under november och december månad år 2019. Förändringar som skett efter detta har inte 
tagits med i analysen. Analysen underbyggdes därefter med print screen-bilder från 
webbsidorna.  
 
Analysmetoden som används i studien av dokumenten är en kvalitativ innehållsanalys med 
jämförande forskningsdesign. Bryman (2011) tar upp att det är viktigt att tänka på att de 
dokument eller fall som jämförs vid en jämförande forskningsdesign är tillräckligt lika till sin 
natur för att jämförelsen ska vara av relevans. I fallet för den här studien är samtliga 
webbsidor från samma typ av källa, då alla är från universitetsbiblioteks webbplatser. Syftet 
med webbsidorna som undersöks är även tillräckligt likriktat för att en jämförelse ska kunna 
göras. Analysen börjar med att förklara webbplatsernas strukturer och navigeringen mellan 
deras olika webbsidor med hjälp av terminologi från User experience. Därefter fortsätter 
analysen genom att de tjänster som erbjuds på de olika universitetsbibliotekens webbsidor för 
forskarstöd problematiseras utifrån begreppen primära och sekundära resurser för forskare. 
 
Urval 
 
Urvalet för studien är en av målinriktat slag. Enligt Bryman (2011) är målinriktat urval ett 
urval av strategiskt slag där syftet för urvalet är att det ska stämma överens med 
frågeställningarna och på så vis ge relevanta studieobjekt.  
 
Analysmaterialet kommer från fem svenska universitetsbiblioteks hemsidor. Urvalet har 
utgått ifrån de fem universitet med flest intäkter till forskning och forskarutbildningar 2019 
enligt Universitetskanslersämbetets statistik (UKÄ, 2019). Universiteten som undersöks i 
studien är Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, 
Linnéuniversitetet och Örebro universitet. Eftersom undersökningens ämne är utbudet av 
forskarstöd via hemsidorna har de universitet som inte har någon separat sida för just 
forskarstöd inte tagits med, även om dessa universitetsbibliotek kan ha service riktad till 
forskare utan att ha definierat det just på hemsidan.  
 
Ett annat kriterium för att universitetsbiblioteken ska komma med i urvalet är att någon typ av 
styrande dokument i form av exempelvis verksamhetsplan, verksamhetsberättelse eller vision 
finns tillgänglig via hemsidan. Tabell 1 visar de 13 universitet i fallande ordning i fallande 
ordning efter intäkter till forskning och forskarutbildningar och vilka krav som respektive 
lärosäte uppfyller. 
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Tabell 1 
Lärosäte Enskild sida för forskarstöd 
Karolinska institutet nej* 
Lunds universitet nej** 
Uppsala universitet nej 
Göteborgs universitet ja 
Kungliga tekniska högskolan nej 
Stockholms universitet ja 
Chalmers tekniska högskola nej 
Umeå universitet nej* 
Svenska lantbruksuniversitetet nej 
Linköpings universitet ja 
Luleå tekniska universitet ja*** 
Linnéuniversitetet ja 
Örebro Universitet ja 
* = Karolinska institutet och Umeå universitet har specifika sidor för forskarstöd, men dessa 
innehåller inte mer än en kort sammanfattning av vilka möjligheter det finns att få hjälp och 
stöd från biblioteket, och har alltså inte sidor som länkar vidare till mer information. 
** = Lunds universitetsbibliotek är tydligt uppdelat i fakulteter som hanterar sitt forskarstöd 
på varsitt sätt. Detta är någonting som övriga universitet med specifika sidor för forskarstöd 
inte gjort och Lunds universitet är därför inte med i studien.  
*** = Luleå Tekniska universitet har en specifik sida för forskarservice, men är inte med i 
studien då universitetet enligt Vetenskapsrådets Forskningsbarometern (2019) faller under 
kategorin Fackinriktade universitet och är det enda av de universitet med en omfattande 
egen sida för forskarstöd som faller under den kategorin. Övriga universitet med webbsidor 
specifikt för forskarstöd tillhör enligt Vetenskapsrådet (2019) kategorierna Breda etablerade 
universitet samt Nya universitet. 

 
 
Universitetsbibliotek i studien 
 
Med anledning av ovan urvalskriterier är följande universitetsbibliotek med i studien: 
 
- Stockholms universitet (benämns hädanefter som SU)  
- Göteborgs universitet (benämns hädanefter som GU)  
- Linköpings universitet (benämns hädanefter som LIU)  
- Linnéuniversitetet (benämns hädanefter som LNU)  
- Örebro universitet (benämns hädanefter som ÖRU) 
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5. Resultat och Analys 
 
Nedan följer en genomgång av det empiriska materialet där webbsidorna analyseras utifrån 
User experience och teorin om primär och sekundär forskarresurs. I de två första rubrikerna, 
Startsida -> Biblioteket -> Forskarstöd och Forskarstöd används primärt User experience-
teorin för att förklara användarens väg på webbsidorna och vilka funktioner som uppvisas. I 
den tredje rubriken, Tjänsteutbud analyseras de olika universitetsbibliotekens utbud av 
tjänster inom forskarstöd främst utifrån teorin om primära och sekundära resurser för 
forskare. 
 
Bilder i nedan redovisning av resultat är hämtade från universitetsbibliotekens hemsidor med 
tillstånd inhämtat från biblioteken. 
 
Startsida —> Biblioteket —> Forskarstöd 
 
De fem universiteten visar tre olika exempel utifrån både surface plane, skeleton plane och 
structure plane för användarens väg från startsida till bibliotekets webbsida. Gemensamt för 
dessa tre variationer är att bibliotekets webbsida endast befinner sig en knapptryckning från 
universitetets startsida. På SUs och LNUs startsidor är länken till biblioteket samlad med 
övriga större rubriker som exempelvis utbildning och forskning (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Sidhuvudet på Linnéuniversitetets startsida, hämtad 2019-12-02 från https://lnu.se 
 
GU och ÖRU har bibliotekets sidor placerade i sidhuvudet, tillsammans med exempelvis 
inloggning till studentportalen och språkinställning för sidan. (se figur 2)  
 

 
Figur 2. Sidhuvudet på Örebro universitets startsida, hämtad 2019-12-02 från https://www.oru.se 
 
LIU uppvisar en tredje variant där länken till biblioteket återfinns längst ner på startsidans 
sidfot, tillsammans med besöksadresser, snabblänkar och länkar till sociala medier. (se figur 
3) 
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Figur 3. Sidfoten på Linköpings universitet, hämtad 2019-12-02, från https://liu.se 
 
Fortsättningsvis skiljer sig de olika bibliotekens webbsidor åt i structure plane och skeleton 
plane, där två typer av navigering visas upp. På SU, LIU och ÖRUs bibliotekssidor ligger 
sidorna för forskarstöd direkt på förstasidan, placerat tillsammans med rubriker om 
exempelvis publicering och information om biblioteket. På GUs samt LIU finns sidan för 
forskarstöd under länken/rubriken ”Tjänster och stöd” respektive ”Guider och stöd”. Även om 
detta inbegriper ett steg till i navigering för användaren finns det en tydlighet i structure plane 
för forskarstödets placering. På de två sidorna placeras forskarstöd som en underkategori till 
den mer generella biblioteksservicen. Forskarstöd är därmed navigeringsmässigt en del av de 
resurser som erbjuds till bibliotekets användare, så forskaren behöver ta sig via de enligt 
Larsen et al (2010) sekundära resurserna för att komma fram till forskarstödet. GU har 
exempelvis placerat sitt forskarstöd så att det från startsidan är tillgängligt på tre platser i 
sidans skeleton plane - antingen via rubriken Tjänster och Stöd (figur 4), genom att scrolla 
ned på sidan och sedan expandera Tjänster och stöd (figur 5 respektive figur 6 för expanderad 
bild) eller genom att välja Tjänster och stöd och sedan klicka vidare till tjänster för forskare 
(figur 7). Även LIU har en liknande form utifrån structure plane på sitt biblioteks sida, där 
steget går först till biblioteket, sedan Guider och stöd och slutligen Forskningsstöd.  
 

 
Figur 4. Sidhuvudet på Göteborgs universitetsbiblioteks startsida, hämtad 2019-12-02 från 
https://www.ub.gu.se/sv 

 
 Figur 5. Göteborgs universitetsbiblioteks startsida, hämtad 2019-12-02 från https://www.ub.gu.se/sv 
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Figur 6. Expanderad vy av tjänster och stöd på Göteborgs universitetsbiblioteks startsida, hämtad 2019-12-02 
från https://www.ub.gu.se/sv  

 
 Figur 7. Webbsidan för tjänster och stöd på Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats, hämtad 2019-12-02 från 
https://www.ub.gu.se/sv/tjanster-och-stod/tjanster-for-forskare 
 
 
SU, LNU och ÖRU använder sig av en design enligt skeleton plane där forskarstödet finns 
tillgängligt redan från bibliotekets startsida. Exempel nedan från ÖRU där rubriken benämns 
Forskningsstöd (se figur 8). I dessa tre fall är det tydligt att det finns riktad service till 
forskare eller forskning redan från startsidan och den tillgängliggörs utan att forskaren 
behöver ta ställning till under vilken rubrik tjänsterna specifikt för forskare kan finnas. 
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Figur 8. Sidhuvudet på Göteborgs universitetsbiblioteks startsida, hämtad 2019-12-29 från 
https://www.oru.se/ub/ 
 
På startsidan för ett universitet eller en högskola går det att reflektera över om alla som 
besöker webbsidan vet att det ska finnas ett universitetsbibliotek länkat därifrån, någonstans 
på sidan. Där ligger det egentligen väldigt få problem i det strukturella, designmässiga eller 
skeleton-mässiga. När användaren sedan kommer in på bibliotekets sida blir gränssnittet för 
användaren av större vikt för att denne ska förstå vilka tjänster som är till för dem. Garett 
(2010) skriver om att en viktig del med arbetet inom informationsarkitektur är att hitta rimliga 
och användarvänliga vägar som känns intuitiva för användaren. I rollen som 
informationsarkitekt kan det därför vara mer gynnsamt för användarvänligheten att skapa en 
webbsida som kräver sex stycken intuitiva knapptryckningar för att användaren ska nå sin 
destination än tre stycken knapptryckningar som är svåra för användaren att förstå.  
 
Forskarstöd 
 
Som tidigare nämnts benämner de olika universitetsbiblioteken forskarstöd på olika sätt. GU 
benämner dem som Tjänster för forskare, LNU, LIU och ÖRU benämner det som 
Forskningsstöd, någonting som Wiklund (2012) tar upp som ett begrepp som kan innebära en 
viss förvirring, då det skulle syfta till tjänster för forskning på alla nivåer, inte enbart för 
forskare. SU benämner sin rubrik som Forskare & Lärare. Det etableras snabbt på sidorna att 
stödet är till för forskningsprocessen, eller forskaren eller doktoranden, då samtliga biblioteks 
sidor har med en inledande text om att universitetsbiblioteket erbjuder tjänster till forskare 
och doktorander innan dessa tjänster presenteras. SU är ett undantag i detta, då deras hemsida 
endast är en rad med tjänster som har en kortare beskrivande text under varje erbjuden tjänst. 
 
GU har endast en sida med länkar som gör att användaren kommer till andra sidor på 
bibliotekets hemsida. Utifrån structure plane är flera av de andra universitetens sidor 
uppbyggda på liknande sätt. SU har även de en navigering som visar att användaren befinner 
sig både på underrubriker till Forskare & lärare och till underrubriker från andra delar av 
bibliotekets sidor. LIU har en liknande modell, men eftersom skeleton plane och surface 
plane skiljer sig från SU och GU är inte navigeringen likadant presenterad. ÖRU har en 
liknande modell som endast förflyttar användaren till andra delar av bibliotekets sidor på ett 
fåtal länkar som finns under Forskningsprocessen. Ytterligare några länkar förflyttar läsaren 
till sidor inom medarbetarportalen för universitetet, länkar som endast går att nå för 
studerande och anställda. LNU har ett structure plane som inte uppvisar någon typ av 
förflyttning inom bibliotekets andra sidor för att komma till underrubrikerna i sidomenyn. SU 
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och GU har på sina sidor en liknande uppbyggnad utifrån skeleton plane där tjänsterna 
presenteras med rubriker direkt på förstasidan för forskarstöd. Varje rubrik följs av en kortare 
förklaring av tjänsten tillsammans med en länk till mer information eller en hänvisning till att 
kontakta biblioteket vid fler frågor. GU har fem underrubriker varav fyra ger möjlighet till att 
läsa mer om man klickar på länken. Den femte rubriken är en indirekt länk vidare då det är ett 
erbjudande om att kontakta biblioteket för att få hjälp med informationssökning. SU har åtta 
stycken underrubriker med tillhörande länkar att gå vidare genom (figur 9). 
 

 
Figur 9. Webbsida för Forskare & lärare på Stockholms universitetsbiblioteks webbplats, hämtad 2019-12-28 
från https://www.su.se/biblioteket/forskare-lärare 
 
 
ÖRU, LNU och LIU har liknande utformning av sida startsidor för forskarstöd enligt skeleton 
plane. Samtliga tre startsidor har en förklarande text om att forskarstöd erbjuds, och därefter 
finns det länkar till mer information om tjänsterna som erbjuds. Fortsatt i skeleton plane finns 
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det skillnader mellan sidorna som gör att navigeringen skiljer sig åt. LNU och ÖRU har 
underrubriker både i sidomenyn och på huvudsidan. LNU presenterar underrubrikerna var för 
sig på startsidan och i sidomenyn finns inte alla underrubriker från huvudsidan med (se figur 
10). ÖRU presenterar sina tjänster med kortare beskrivningar vid sina länkar och samma 
tjänster, med ett undantag, i sidomenyn (se figur 11). 
 

 
Figur 10. Startsida på webbsidan för forskningsstöd på Linnéuniversitetets biblioteks webbplats, hämtad 2020-01-06 från 
https://lnu.se/ub/forskningsstod/ 
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Figur 11. Startsida på webbsidan för forskningsstöd på Örebro universitetsbiblioteks webbplats, hämtad 2019-
12-28 från https://www.oru.se/ub/forskningsstod/ 
 
LIUs likheter med ÖRU och LNU i skeleton plane är en typ av kombination av dem båda. 
LIU har en inledande informationstext med generell information om bibliotekets möjligheter 
till stöd för forskare, som sedan kompletteras med länkar till själva tjänsterna längre ner på 
sidan. I surface plane är dessa länkar lika dem som ÖRU använder sig av. Utifrån structure 
plane skiljer sig de tre webbsidorna åt. ÖRU har en presentation av sina länkar där en länk, 
Forskningsprocessen, är större än de andra. LIU har inga underrubriker på samma sätt som 
exempelvis LNU, utan har åtta länkar, enligt surface plane liknande ÖRU, med kort 
informationstext som förklarar närmare om vart länken leder. 
 
De olika varianterna av forskarstödssidorna har visserligen snarlik uppbyggnad utifrån 
surface plane och skeleton plane, men visar upp skillnader i structure plane. Skillnaderna 
visar olikheter i hur biblioteken väljer att vägleda sina användare på webbsidan. LIU visar 
upp generell information till en början, som sedan specificeras längre ned på sidan, med 
kategorier som knyter an till det som presenteras i texten. I sin text om vad biblioteket kan 
erbjuda för tjänster går LIU igenom en forskningsuppgifts beståndsdelar och vilka delar 
biblioteket kan hjälpa till med för att sedan presentera dessa ytterligare tillsammans med 
länkar längre ned på sidan. LNU och ÖRU visar upp en liknande struktur i sina 
forskarstödssidor, men presenterar istället varje underrubrik för sig själv i varsitt sammanhang 
och hänvisar sedan vidare till mer fördjupad information på andra sidor. 
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Vid sidorna för forskarstöd visar de olika hemsidorna upp att det som paketeras gemensamt är 
forskarstöd. I vissa fall, exempelvis vid GU, är hemsidan uppbyggd så att primära och 
sekundära resurser är spridda över universitetsbibliotekets hemsida, och under forskarstöd-
sidan paketeras de tillsammans, med båda primära resurser, som miniseminarier specifikt för 
forskare, och sekundära resurser, som möjligheten att få hjälp med publiceringsfrågor eller 
möjligheten till fjärrlån. Larsen et al. (2010) tar med detta i sin artikel, där de sekundära 
resurserna beskrivs som resurser som har möjlighet att vara forskarstöd, även om dessa 
bibliotekstjänster även är fritt tillgängliga för övriga biblioteksanvändare. Vid den här typen 
av paketering av existerande resurser kommer frågan om vad som faktiskt är forskarstöd och 
vad som endast är biblioteksservice. När det gäller strukturen på hemsidorna är det i vissa fall 
lätt för användaren att se om det endast är en samling av befintliga resurser som går att hitta 
på andra sätt i webbsidans gränssnitt eller om det är specifika sidor som användaren hamnar 
på när denne söker sig in på sidorna för forskarstöd.  
 
Tjänsteutbud 
 
Universitetsbiblioteken visar upp ett liknande utbud av tjänster för forskning eller till 
forskare. I de flesta fall är sidorna upplagda så att användaren enkelt kan ta sig vidare till en 
specifik sida för varje underrubrik. Gemensamt för samtliga, även om startsidorna skiljer sig 
åt initialt i både surface plane och skeleton plane, är sidan för forskarstöd där en länksamling 
tar användaren vidare till specialiserade sidor med information. De olika 
universitetsbiblioteken har olika mängd länkar och informationen är uppdelad på olika sätt i 
form av fortsatt länkande vidare. Ett exempel är hur ÖRU har en större rubrik för 
Forskningsprocessen på sin startsida för forskarstöd. Som underrubrik på den länken står det 
att ÖRU erbjuder stöd genom hela forskningsprocessen. Länken leder användaren vidare till 
en sida med länkar till tjänster som har med exempelvis referenshantering, 
informationssökning och finansiering att göra (se figur 11 samt figur 12). 
 

 
 
Figur 12. Webbsida för forskningsprocessen på Örebro universitetsbiblioteks webbplats, hämtad 2020-01-07 
från https://www.oru.se/ub/forskningsstod/forskningsprocessen/ 
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Tjänster som samtliga universitetsbibliotek presenterar på sin sida för forskarstöd är hjälp och 
stöd vid informationssökning och referenshantering. När det gäller informationssökning är 
detta någonting som samtliga bibliotek erbjuder som en del av sitt forskarstöd. 
Informationssökning är dock den del av tjänsterna som erbjuds som har mest likhet i structure 
plane – då samtliga bibliotek hänvisar användaren till att kontakta biblioteket för hjälp med 
detta. På bibliotekens sidor för forskarstöd finns alltså inga sökguider eller webbaserade 
handledningar. LNU skiljer sig något från de övriga, då LNU endast tar med 
Informationssökning vid systematiska översikter på sin sida för forskarstöd. På samma sida 
som sin ämnesguide har LNU en guide för hur en systematisk översikt kan göras. Även där 
hänvisas användaren dock till att kontakta en bibliotekarie för hjälp. Se figur 13-17 för hur 
informationssökningshjälp är presenterade för samtliga fem universitetsbibliotek (fr v GU, 
SU, ÖRU, LIU & LNU). 
 

 
Figur 13. Urklipp från webbsidan med tjänster för forskare på Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats, 
hämtad 2020-01-05 från https://www.ub.gu.se/sv/tjanster-och-stod/tjanster-for-forskare 
 

 
Figur 13. Urklipp från webbsidan med tjänster för forskare och lärare på Stockholms universitetsbiblioteks 
webbplats hämtad 2020-01-05 från https://www.su.se/biblioteket/forskare-lärare) 

 
Figur 15. Urklipp från webbsidan om forskningsprocessen på Örebro universitetsbiblioteks webbplats hämtad 
2020-01-05 från https://www.oru.se/ub/forskningsstod/forskningsprocessen/ 
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Figur 16. Urklipp från webbsidan om Sökhjälp för forskare på Linköpings universitetsbiblioteks webbplats 
hämtad 2020-01-05 https://liu.se/artikel/sokhjalp-for-forskare 

 
 Figur 17. Urklipp från webbsidan med forskningsstöd på Linnéuniversitets biblioteks webbplats, hämtad 2020-
01-05 från https://lnu.se/ub/forskningsstod/ 
 
I kontrast till detta är referenshanteringsprogram en tjänst där biblioteken generellt 
tillhandahåller guider. Referenshanteringsprogram är inte primära forskarresurser, eftersom 
det är tjänster som även studenter kan använda sig av. Med undantag för LNU tillhandahåller 
samtliga undersökta bibliotek guider för ett eller flera referenshanteringsprogram. LNU 
hänvisar endast användaren vidare till att kontakta bibliotekarierna som har denna expertis, 
samt till forum för frågor om aktuellt referenshanteringsprogram. 
 
Publicering finns med som en rubrik på fyra av universitetsbibliotekens sidor för forskarstöd. 
Undantaget är SU. På SU är sidan för publicering inte länkad direkt från sidan för forskarstöd, 
utan är en separat rubrik på bibliotekets startsida. GU och LIU har även de en separat rubrik 
för publicering på bibliotekets startsida, med undantaget att GU och LIU även har länkar till 
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sidan för publicering på sin huvudsida för forskarstöd. ÖRU och LNU har inte några specifika 
sidor för publicering på bibliotekets startsida, utan informationen om publicering finns 
presenterad som en underrubrik på sidan för forskarstöd. Se figur 18-19 för länkandet från 
sidan för forskarstöd på GU till sidan för publicering. Se figur 11 för Publicering som en del 
av Forskningssstöd på ÖRU. 
 

 
Figur 18. Urklipp från webbsidan med tjänster för forskare på Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats hämtad 2020-01-07 
från https://www.ub.gu.se/sv/tjanster-och-stod/tjanster-for-forskare 

 
Figur 19. Webbsidan för information om publicering på Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats hämtad 
2020-01-07 från https://www.ub.gu.se/sv/publicera 
 
Publicering är en av de rubriker där det i flera av fallen finns ingående information om vad 
forskaren behöver göra eller tänka på. Underrubriker och länkar hjälper användaren att ta del 
av information, följa guider och eventuellt vända sig till biblioteket vid frågor. Sidorna har 
något olika utformning men de flesta håller sig förhållandevis länktäta med många webbsidor 
att ta sig vidare till. Exempel på hur webbsidan för publicering kan se ut är nedan urklipp från 
LNU, där sidan om strategisk publicering har med en checklista (figur 16). 
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Figur 20. Urklipp från webbsidan för strategisk publicering på Linnéuniversitets biblioteks webbplats, hämtad 
2020-01-06 från https://lnu.se/ub/forskningsstod/strategisk-publicering/ 
 
LNU och LIU har egna förlag som forskare kan publicera sig via, vilket gör att dessa har 
information om detta direkt på sina sidor för forskarstöd. Även SU har ett eget förlag, som 
presenteras under rubriken för publicering.  
 
Bibliometri och Open access är rubriker som förekommer som egna rubriker på sidan för 
forskarstöd på LNU, LIU och ÖRU. På GU återfinns båda dessa även om de inte finns med på 
förstasidan – under publicering finns information om Open access, och under tjänster och stöd 
finns det information om bibliometriska analyser. På SUs sida finns informationen om Open 
access under publicering (som alltså inte länkas till från forskarstödssidan), och under 
publicering finns även information om bibliometri. 
 
Specifik information om seminarier och föreläsningar riktade till forskare finns på tre av fem 
universitets sidor för forskarstöd. LNU, GU och SU. Seminarier och föreläsningar från 
biblioteket kan inte ses som en primär resurs automatiskt, men presentationen av seminarier 
och föreläsningar specifikt för forskare blir primära resurser utifrån Larsen et als. (2011) 
definition. Exempel på detta är de två typerna av miniseminarier som två av biblioteken vid 
GU erbjuder till forskare (figur 21). SU och LNU presenterar seminarier och föreläsningar 
specifikt innehållande information om vetenskaplig kommunikation för forskare. 
 

  
Figur 21. Urklipp från webbsidan med tjänster för forskare på Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats 
hämtad 2020-01-06 från https://www.ub.gu.se/sv/tjanster-och-stod/tjanster-for-forskare 
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Forskningsdata förekommer som rubrik på tre av fem universitetsbibliotek, där structure 
plane skiljer sig mellan dem. På ÖRU och LNU är det en huvudrubrik, och på GU är det en 
rubrik under Open access – som i sin tur är placerad som en underrubrik till publicering. 
Forskningsdata är en primär resurs för forskare – enligt Larsen et al. (2010). Enligt Voog och 
Smångs (2017) uppföljande studie från Lunds universitetsbibliotek har medvetenheten kring 
den delen av forskningsprocessen ökat både hos biblioteken och på universitetet.  
 
LNUs sida för Forskningsdata visar skillnader i structure plane från ÖRUs sida. På LNUs 
sida finns det inga underrubriker och två av de rubriker som ÖRU har under 
Forskningsprocessen – hjälp kring finansiering och datahanteringsplaner – ligger som 
underrubriker på huvudsidan. (se figur 12 respektive figur 22) ÖRU har fler underrubriker på 
sin sida för forskningsdata (figur 23). 
 
 

 
Figur 22. Webbsidan för forskningsdata på Linnéuniversitetets biblioteks webbplats, hämtad 2020-01-07 från 
https://lnu.se/ub/forskningsstod/forskningsdata/ 
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Figur 23. Webbsida för forskningsdata på Örebro universitetsbiblioteks webbplats, hämtad 2020-01-07 från 
https://www.oru.se/ub/forskningsstod/forskningsdata/ 
 
Tjänster som presenteras av två av fem universitetsbibliotek är följande: Fjärrlån och 
information om publicering specifikt i DiVA. Fjärrlån av material är en sekundär resurs för 
forskare eftersom det är möjligt även för övriga biblioteksanvändare. I både fallen GU och 
SU, som presenterar olika typer av fjärrlån på sina sidor, skiljer sig dock möjligheterna i 
fjärrlån för forskare och anställda från övriga biblioteksanvändare. På SU kan forskare få 
leverans av böcker till sitt kontor, och på GU kan anställda fjärrlåna kostnadsfritt. Därav kan 
dessa tjänster ses som sekundära resurser med förmåner primärt för forskare och anställda. 
Larsen et als. (2010) beskrivning av primära resurser inbegriper bland annat att tjänsten ska 
stödja forskaren i sin forskning, något som exempelvis kostnadsfritt fjärrlån eller leverans av 
detta kan upplevas göra. Information och publicering specifikt i DiVA är en sekundär resurs 
för forskare, då även studenter publicerar uppsatser i verktyget. På LNU presenteras 
information om publicering i DiVA både på sidan för forskarstöd och på bibliotekets startsida. 
ÖRU har information om DiVA endast på sidan om forskarstöd. GU har inte med information 
om DiVA då GU inte är anslutet till DiVA-konsortiet.( http://www.diva-
portal.org/smash/aboutdiva.jsf?dswid=5716 2020-01-06). Istället har GU information om sin 
egen databas för publiceringar vid universitetet. LIU och SU har information om DiVA på 
sina sidor för publicering. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 
Nedan följer studiens slutsatser utifrån de inledande frågeställningarna. Därefter följer en 
diskussion av resultatet utifrån tidigare forskning och studier samt en avslutande reflektion 
och förslag till fortsatt forskning. 
 
Frågeställningar 
 
Studien har haft som mål att besvara följande frågeställningar: 
 
• På vilket sätt presenteras forskarstöd på webbplatserna? 
Forskarstöd på de utvalda universitetsbibliotekens webbplatser presenteras som tjänster och 
stöd genom forskningsprocessen. Formuleringarna skiljer sig något mellan de olika 
universiteten, men det som framhålls är att det finns tjänster specifikt för forskare och 
doktorander och att dessa ska vara relevanta i deras arbete. Fyra av fem universitetsbibliotek 
presenterar sitt forskarstöd tillsammans med en kortare text om vad universitetets syfte med 
forskarstödet är. 
 
• Vad finns det för likheter och skillnader mellan de utvalda universitetsbibliotekens 

forskarstöd? 
Det går att dela upp de undersökta webbsidorna för forskarstöd i tre kategorier. Kategori ett 
består av en lista med länkar eller rubriker med tillhörande information, utan andra menyer på 
sidan. Den typen av sida har SU och GU. Kategori två har en huvudsida med länkar och 
information tillsammans med en sidomeny där samma eller andra länkar återfinns. Den typen 
av sida har ÖRU och LNU. Kategori tre är en kombination av de två andra, där huvudsidan 
består av en beskrivning av forskarstöd, som kompletteras med länkar längre ned på sidan. 
 
Forskarstödssidorna skiljer sig åt i omfattning och struktur på de olika 
universitetsbibliotekens webbplatser. Studien visar att alla universitetsbiblioteks sidor för 
forskarstöd länkar vidare till andra webbsidor på biblioteket, även om detta sker i olika 
utsträckning. ÖRU och LNU är de sidor som har flest sidor samlade på sin sida för 
forskarstöd. SU och GU har i större utsträckning länkar som tar användaren vidare till andra 
webbsidor på bibliotekets webbplats. Även tjänsterna som erbjuds är av olika omfattning. 
Gemensamt för de olika webbplatserna som tillhandahåller information om publicering är att 
det är en tjänst där mycket webbaserat stöd presenteras i form av guider och 
informationstexter. Stöd i referenshantering är en tjänst som även den inbegriper mycket 
webbaserat stöd på alla sidor utom en.  
 
• Vilka typer av forskarstöd synliggörs på webbplatserna? 
I studien framkommer det att många av de tjänster som presenteras på webbsidan för 
forskarservice återkommer på flera av de undersökta universitetsbiblioteken. Tjänster och 
stöd som återkommer på samtliga eller fyra av fem av de utvalda universitetsbibliotekens 
webbplatser är sammanställda i tabell 2. 
 



Tabell 2 
Universitetsbibliotek Informationssökning Referenshantering Open access Publicering 
SU x x     
GU x x x x 
ÖRU x x x x 
LIU x x x x 
LNU x x x x 

 
 
På samtliga universitetsbiblioteks webbsidor för forskarstöd som undersökts i studien erbjuds 
stöd i olika typer av informationssökning och referenshantering. Publicering och open access 
återkommer på fyra av de fem universitetsbiblioteken, där SU särskiljer sig från övriga genom 
att inte sammanlänka webbsidan för publicering med webbsidan för forskarservice.  
 
I tabell 3 sammanställs de tjänster som finns med på tre eller färre av de fem 
universitetsbibliotekens webbplatser.  
 
Tabell 3 
Universitetsbibliotek Seminarier/ 

föreälsningar 
Bibliometri Fjärrlån DiVA Forskningsdata Publicering 

specifikt förlag 

SU x   x       
GU x   x       
ÖRU   x   x x   
LIU   x       x 
LNU x x   x x x 

 
 
Bibliometri och utvalda seminarier och föreläsningar specifikt för forskare återkommer på tre 
av fem universitetsbibliotek. Tjänster som återkommer på två av fem universitetsbibliotek är 
Fjärrlån, information om publicering specifikt i DiVA, publicering på lärosätesspecifika 
förlag och forskningsdata.  
 
Diskussion 
 
I likhet med Wiklunds (2012) litteraturöversikt framkommer det även i den här studien att 
biblioteken främst tillhandahåller stöd i delarna som inbegriper informationssamling och 
tillgängliggörande av resultat. På webbsidorna för forskarstöd som undersökt är det i de flesta 
av fallen mest tonvikt på sidor om publicering och open access.  
 
Margaret Schilt beskriver bibliotekariens förhållningssätt till huruvida forskare ska instrueras 
och lära sig mer, eller om bibliotekarien ska utföra arbetet åt dem i sin artikel Faculty 
Services in the 21st Century: Evolution and Innovation: 
 

Institutions (and individuals) vary as to whether the goal is to educate users to help themselves 
or to protect them from having to learn new products and interfaces as they appear. The 
institutional preference is almost always a matter of emphasis; librarians always have to 
decide in any individual instance whether to teach or to do the work themselves (2007, s.204). 
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Det ser ut som att de webbaserade resurserna för forskarstöd är något uppdelade efter tjänst 
när det gäller frågan om huruvida bibliotekarien ska utföra arbetet eller lära ut till forskaren. 
Exempelvis i fallet om publicering är sidorna i stor utsträckning inriktade på att forskarna ska 
kunna använda webbsidan för att lära sig mer om publicering. Gällande andra tjänster som 
erbjuds som forskarstöd visar LNU upp en typ av flexibilitet genom att formulera sina korta 
informationstexter om tjänsterna på olika sätt. Det står exempelvis att biblioteket erbjuder 
stöd på vissa punkter och rådgivning på andra. Enligt Eklunds studie är forskare inte 
intresserade av hjälp till självhjälp utan snarare hjälp och stöd (2013). Generellt utrycker de 
fem universitetsbiblioteken sig mycket i ord som råd och stöd på sina sidor för forskarstöd.  
 
Tjänsterna för forskarstöd är benämnda på olika sätt vid de olika universiteten och är 
placerade på olika platser. Detta kan ställa krav på forskaren i sin identitet som användare.  
Tänker forskaren att denne är en biblioteksanvändare och vill åt en tjänst, då uppstår det inte 
problem när detta ligger under Tjänster och stöd eller Guider och stöd. Ser forskaren sig som 
en primär målgrupp kanske forskaren snarare vill att det ska stå Forskarstöd direkt på 
bibliotekets startsida. 
 
För att knyta an till både Eklund (2013) och Sundin (2006) visar de olika 
universitetsbiblioteken upp en bredd i vad ett universitetsbibliotek kan erbjuda till sina 
användare i form av stöd och råd. I form av både guider, länksamlingar och 
informationstexter presenterar biblioteken vad som är specifikt för bibliotekets roll. 
 
Reflektion 
 
Genomförandet av studien, med en kombination av User experience och teori om primära och 
sekundära resurser för forskare, har under arbetets gång visat sig vara en något svår process. 
De teoretiska utgångspunkterna och analysförfarandet hade kunnat användas på ett mer 
fruktsamt och tydligt sätt för att underlätta både arbetet och läsningen. Genom att ha använt 
en analysform istället för två hade studiens resultat kunnat bli mer överskådligt och lättare att 
följa med i. 
 
Urvalet gjordes i första hand utifrån de universitet som tillhörde kategorierna Breda 
etablerade universitet samt Nya universitet enligt Vetenskapsrådets Forskningsbarometern 
(2019). Om även kategorin Fackinriktade universitet hade inkluderats hade Luleå tekniska 
universitet tagits med i studien istället för Örebro universitet. Då hade studien endast 
behandlat ett av de nya universiteten, och ett fackinriktat och studien hade följt statistiken från 
UKÅ och Vetenskapsrådet på ett mer direkt sätt. I studien är inte likheter och skillnader 
mellan de olika kategorierna av universitet närvarande, vilket hade kunnat vara ett element att 
ta upp i analysen av resultatet. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Studien som gjorts i den här uppsatsen har endast tagit med tre av de fem elementen i User 
experience-modellen som Garrett (2010) tagit fram. Möjligen skulle det vara intressant att 
göra en studie som utgår ifrån samtliga element och analyserar webbaserat forskarstöd. För att 
belysa fler vinklar av vilket forskarstöd som presenteras och hur relevant forskarstödet 
upplevs skulle det även kunna vara av intresse att göra en intervjuundersökning med forskare 
om just webbaserat forskarstöd. För att få en annan vinkel på en intervjuundersökning skulle 
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det även kunna göras studier med bibliotekarier som arbetar med webbaserad 
biblioteksservice och forskarstöd för att ta reda på vad som ligger bakom urvalet och 
presentationen av tjänsterna. 
Det skulle även vara intressant att titta på hur utbudet och presentationen av det webbaserade 
forskarstödet skiljer sig mellan högskolor och universitet.  
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