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Forskarservice på Karlstads universitetsbibliotek 
Ideér och förslag baserade på fokusgrupper och intervjuer 

 
 
 
 
Bakgrund. 
 
Våren 2011 tillsattes en grupp inom universitetsbiblioteket vid Karlstads universitet som fick 
i uppdrag undersöka behovet av forskarservice. Deltagare i arbetsgruppen var Berit Hjort, 
sammankallande, Ann Dyrman, Mikael Arvidsson, Anna Noaksson och Annelie Ekberg 
Andersson. 
 
Gruppens inledande syfte var att undersöka vilket stöd och vilken hjälp forskare och 
doktorander vid Karlstads universitet önskar sig från biblioteket. Utvecklingen går mot att 
allt fler medier och tjänster erbjuds i digital form och de personliga mötena tenderar att bli 
färre. De nya publiceringsformerna har lett till att andra tjänster från biblioteket efterfrågas 
än de tjänster som tidigare associerats med bibliotek.  
 
En fråga som uppkommit i Karlstad är om det finns behov hos forskargrupper att ha en 
dedikerad bibliotekarie istället för som nu ofta flera beroende på forskargruppens 
tvärvetenskapliga sammansättning. Denna fråga bör beaktas och diskuteras.  
 
Gruppen ska utifrån resultaten formulera tjänster som biblioteket kan erbjuda eller tjänster 
där vi bör inhämta kompetens för att kunna erbjuda.   
 
Ett mål med att utveckla forskarservice är även att höja beställarkompetensen hos forskare 
och doktorander. Det visar sig alltför ofta att våra användare är dåligt uppdaterade för vad 
och hur de kan använda sina kontaktbibliotekarier. Vi på biblioteket anser det viktigt att våra 
resurser används på ett effektivt sätt och att vi får en hög användning på de elektroniska 
tjänsterna.  
 
Introduktion 
 
Den snabba utvecklingen inom informationsteknologin har drivit fram en utökning av digitala 
medier och tjänster på biblioteken. Det sätt forskare använder sina fysiska och digitala 
bibliotek håller på att förändras, liksom de krav de ställer på bibliotekets samlingar och 
tjänster. Behovet att besöka det fysiska biblioteket har minskat och därmed även de 
spontana kontakterna mellan forskare och biblioteket.  
 
Karlstads universitetsbibliotek har som central uppgift att effektivt betjäna och främja högre 
studier och vetenskaplig forskning. Detta stöd har hittills inneburit tjänster som 
medieförsörjning, publicering och undervisning/handledning i informationssökning och 
referenshantering. Våra tjänster erbjuds dels via vår hemsida dels via det fysiska biblioteket. 
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Enligt den förvärvspolicy som finns vid Karlstads universitetsbibliotek ska 
medieförsörjningen tillgodose universitetets utbildningsområden och forskningsområden 
samt prioritera elektroniska medier. Idag finns stora delar av vårt bestånd av böcker och 
tidskrifter i elektroniskt format och tillgängligt både på campus och hemifrån.  
 
Inom biblioteket finns universitetets förlag - Karlstad University Press. Förlaget publicerar 
och distribuerar i första hand material som producerats vid Karlstads universitet, men 
arbetar också med elektronisk publicering/DiVA, Open Access, universitetets 
forskningsdatabas samt fungerar som en allmän rådgivare kring publiceringsfrågor 
 
Karlstads universitetsbibliotek har kurser för studenter och lärare/forskare i bland annat 
informationssökning och referenshantering. Vi ger bl.a. kursen Informationssökning för 
doktorander som ofta fungerar som en första kontakt mellan biblioteket och nya forskare i 
början av sin forskarkarriär. Den kontakten fortsätter ofta efter kursens genomförande och 
då med kontaktbibliotekarierna som ansvarar för olika ämnesområden. 
 
Metod 
 
En enkätundersökning samt intervjuer i fokusgrupp gjordes 2009 vid Blekinge tekniska 
högskola. Resultat där är till stor del överensstämmande med önskemål i Karlstad. Blekinge 
undersökningen kunde därför ligga till grund för att i Karlstad hämta in mer kvalitativ data 
från våra användare.  
 
För att förbättra vårt arbete för forskare vid Karlstads universitet ville vi undersöka vilka 
bibliotekstjänster forskarna känner till, vilka bibliotekstjänster man tycker är viktiga och om 
det finns behov att utveckla andra tjänster. 
 
Vi ville nå så många forskningsområden som möjligt  och nå forskare på olika nivåer i deras 
forskarkarriär, både nyblivna doktorander och mer erfarna forskare. Vi började med att 
identifiera forskargrupper och centrumbildningar på Karlstads universitet via universitetets 
hemsida. Därefter kontaktade vi ett antal forskare verksamma inom forskargrupperna via e-
mail där vi kort förklarade syftet med våra fokusgruppsintervjuer och att vi önskade delta i 
ett möte med forskargruppen för att få en möjlighet att presentera vårt arbete. Totalt 
genomfördes nio presentationer för olika forskargrupper.  
 
Vi valde att genomföra arbetet i form av fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupp är en 
undersökningsmetod där en grupp personer tillfrågas om sina åsikter och synpunkter om 
t.ex. en produkt eller ett serviceutbud. Fokusgrupp är en lämplig metod som inbjuder till 
diskussion när man önskar utveckla och generera nya idéer. 
 
Vi genomförde fyra fokusgruppsintervjuer och tre individuella intervjuer. Av deltagarna var 
sju doktorander och sjutton seniora forskare. 
 
Intervjuerna varade mellan en till två timmar och spelades in. Innan intervjuerna startade 
informerades deltagarna att syftet med inspelningarna var att använda materialet för analys 
och att den som ville kunde få ta del av utskrifterna. Intervjuerna genomfördes i ett av 
bibliotekets grupprum för att vara på en neutral plats.  
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I intervjufrågorna försökte vi inbjuda till diskussion kring de tjänster som biblioteket erbjuder 
via sin hemsida. För att underlätta för forskarna att identifiera de tjänsterna så listades alla 
tjänster på tavlan. Vi började varje fokusgruppsintervju med en kort presentation av varje 
deltagare. 
 
 
I våra diskussioner i fokusgrupperna utgick vi från följande frågor: 

1. Om biblioteket skulle anpassa sin verksamhet (sina tjänster) efter forskarnas behov, 
hur skulle tjänsterna se ut då? Vad saknar du i bibliotekets tjänsteutbud, vad skulle 
du önska fanns?  

2. Hur använder du biblioteket idag?  
3. Forskarnas informationsförsörjning- Var hittar du information (konferenser, 

databaser, kollegor…)? Viktigaste källorna? 
4. Forskarnas informationsspridning - Hur får dina forskarkollegor reda på vad du gör? 
5. Tycker du att du känner till vad biblioteket erbjuder?  
6. Hur vill du ha information om bibliotekets tjänster? 
7. Kan du se nya tjänster som biblioteket skulle kunna erbjuda och där 

bibliotekspersonalens kompetens skulle kunna utvecklas?  
 
Det samlade intrycket av diskussionerna är att behoven av stöd och tjänster varierar 
beroende på vilket ämnesområde forskarna representerar och var man befinner sig i 
forskarkarriären. Forskare inom humaniora tenderar att ha större behov av äldre tryckt 
material än forskare inom t.ex. naturvetenskap och teknik. Gemensamt önskemål för många 
forskare är större tillgång till elektroniska tidskrifter men även tillgång till äldre årgångar av 
tidskrifter i elektronisk form.   
Yngre forskare har en positivare inställning till sociala medier än äldre forskare.  
Vid våra diskussioner i fokusgrupperna och vid intervjuerna kunde vi identifiera 4 teman som 
framträdde – medie- och informationsförsörjning, publiceringstjänster, 
kontaktbibliotekarieverksamheten och marknadsföring/information från biblioteket.  
 

Ideér och förslag som framkom vid forskargruppsintervjuerna: 
 
Medie- och informationsförsörjning 
Generellt sett är forskarna nöjda med biblioteket och tycker att biblioteket har en hög 
servicenivå.  De flesta forskarna är nöjda med utbudet av databaser men saknar tillgång till 
flera tidskrifter i fulltext. Vissa forskare ifrågasätter prenumerationer på databaser som styr 
utbudet av de elektroniska tidskrifter. 
Den nationella informationsförsörjningen togs upp av en forskare som efterlyste uppföljning 
av SUHF-rapporten Vägar för kunskap (2003) där man vill tydliggöra 
informationsförsörjningens betydelse för utbildning och forskning och den vägen också 
biblioteken som strategiska aktörer för organisering och förmedling av vetenskaplig 
information in till och ut från den enskilda högskolan. Vad har hänt med rapporten och vilka 
åtgärder har vidtagits för att följa de rekommendationer som presenterades i rapporten?. 
Man efterfrågade modeller för upphandling och finansiering av ett gemensamt basutbud av 
elektronisk information för utbildning, forskning mm som behandlades i SUHFrapporten 
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Vägar för kunskap (2003). Detta är frågor som biblioteket bör följa upp och ta med sig för 
diskussion i olika konstellationer 
Man är nöjd med fjärrlåneleveranserna men önskar att man kunde få fjärrlån av artiklar i 
pdf-format direkt till sin e-mail. Man tycker också att det är omständligt att fylla i 
fjärrlåneformuläret och efterlyser en funktion där man kan föra över informationen från 
artikelreferensen direkt till formuläret.  
De flesta forskare anser att kontakter med kollegor och deltagande i nätverk är viktiga för 
informationsförsörjningen. Konferenser är viktigare inom vissa ämnesområden än andra. 
Sociala medier nämns också som viktiga informationskällor för att hålla sig uppdaterade. 
Man använder sig av bibliotekets databaser men man går  inte alltid via bibliotekets 
hemsida. Google Scholar används ofta som en första sökväg.  
Några av forskarna betonade vikten av tillgång till artiklar och relevanta databaser och 
bevakningstjänster. Andra betonade att de fysiska böckerna och det fysiska biblioteket är 
också en väldigt viktig del i informationssökningsprocessen.  
Många av forskarna tyckte att hemsidan är svår att överblicka och många hittar inte fram till 
information som är relevant för dem. En forskare uttryckte sig så här: Om man vet att det 
finns då kan man hyfsat lätt hitta det. Men allt annat som finns som man inte vet om… 
Att forskarna har möjlighet att lämna inköpsförslag på böcker och tidskrifter kände inte alla 
deltagande forskare till. 
E-böcker använder forskarna men man känner inte till alla de funktioner som finns inbyggda 
i e-boksplattformerna. Fortfarande föredrar de flesta forskare den tryckta boken framför en 
elektronisk bok men för korta konsultationer av innehållet i en e-bok så kan man tänka sig en 
e-bok. Fördelarna med att snabbt få tillgång till e-boken och att så många samtidigt får 
tillgång till den överväger inte alltid behovet av den tryckta boken. Några forskare efterlyste 
möjligheten att prenumerera på information om nyinköpta böcker inom sina ämnen.  
 
Ideér och förslag: 
  

 Tydliggöra de tjänster som biblioteket redan erbjuder via sin hemsida  
 Undersöka möjligheten att skicka fjärrlåneartiklar som pdf-fil direkt till forskare 
 Fler aktiviteter och mer information om e-böcker 
 Erbjuda korta kurser i e-bokshantering  
 Tydliggöra formulär för inköpsförslag på bibliotekets hemsida 
 Erbjuda möjlighet att abonnera på Nyheter – förvärv inom olika ämnen 
 Regelbundna informationsträffar för doktorander och forskare  

 
 

 
 
 
Publiceringstjänster 
Den vetenskapliga kommunikationen sker vanligtvis via publicering i vetenskapliga tidskrifter 
och på konferenser, seminarier etc. Nätverk och kollegor är också viktiga källor för 
information.  
Det finns ett stort intresse för Open Access men att publicera sig i Open Access tidskrifter 
verkar inte ha slagit igenom inom alla ämnesområden men t.ex. inom fysik har man tillämpat 
Open Access publicering rätt länge.  Ett problem som framfördes är kostnaderna för 
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publicering i open access-tidskrifter – vem ska stå för kostnaderna? Man framförde också 
önskemål om mer information om både Open Access och parallell publicering. 
Forskningsdatabasen är man mindre nöjd med men man välkomnar det arbete som görs 
med att uppdatera posterna inför överföringen till DIVA. Några av forskarna efterlyste 
möjlighet att koppla sina egna hemsidor till forskningsdatabasen. 
(Den nuvarande forskningsdatabasen kommer under 2012 att ersättas av Drupal och DiVA. I 
Drupal kommer information om forskaren och forskningsgrupper etc att finnas. DiVA är ett 
publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för 
långsiktig bevaring av publikationer. DiVA började utvecklas år 2000 vid Uppsala 
universitetsbibliotek. I DiVA kommer alla publikationsdata finnas. Ett projekt pågår att flytta 
över allt som idag finns i forskningsdatabasen till Drupal och DiVA, överföringen av de 3 
senaste åren skall vara klar i januari 2012. 
Från 2012 kommer inmatning ske direkt i DiVA istället för i den nuvarande lokala 
forskningsdatabas. Bättre/tydligare inmatningsformulär kan öka kvalitén vid inläggning av 
poster/publikationer. För att ytterligare öka kvalitén bör man låta personal inom biblioteket 
granska posterna. Detta kan ske efter inläggning i DiVA som ett slutligt godkännande av en 
post och blir ingen flaskhals i själva inläggningsprocessen.) 
 
Vissa forskare var bekymrade över peer review funktioner till KAU Press. Det är extra viktigt 
för ett ungt lärosäte att förlaget har en bra kontrollfunktion för sina publikationer. Ett förslag 
som framfördes var att skapa ett redaktionsråd med representanter från olika fakulteter 
som har som uppgift att granska manuskript innan publicering, ett slags peer review board. 
De flesta förslag som framkommit berör publiceringsområdet. Tjänsterna berör t.ex. 
publiceringstrategier – vilka tidskrifter finns det inom ett område, hur är tidskrifterna 
rankade? Granskning av manuskript och formatering av manuskript enligt olika 
tidskriftsmallar är också önskemål som framkommit. Språkgranskning av engelska texter 
framfördes som önskemål av flera forskare.  
Biblioteket skulle kunna hålla i seminarier kring hur man arbetar som reviewer för tidskrifter 
genom att bjuda in andra erfarna forskare på lärosätet som redan jobbar som reviewers. 
 
 
Ideér och förslag: 
 

 Publiceringshjälp - granskning av manuskript och formatering av manuskript enligt 
olika tidskriftsmallar.  

 Språkgranskning av engelska texter.  
 Seminarier om parallellpublicering och Open Access 
 Seminarier om hur man agerar reviewer åt tidskrifter 
 Möjliggöra koppling till forskarnas egna hemsidor från forskningsdatabasen 
 Redaktionsråd kopplat till KUP  

 
 
 
Kontaktbibliotekarierna 
De flesta forskarna är nöjda med sin kontaktbibliotekarie och tycker att det är bra att man 
har en person som man kan vända sig angående olika frågor om informationssökning, 
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referenser, databaser etc. En del forskare betonade de goda kontakterna med sin 
kontaktbibliotekarie och den uppdatering som de fick via dem. 
Önskvärt vore att kontaktbibliotekarien en eller två gånger per åt kom till ett ämnesmöte för 
att diskutera vilka tidskrifter och databaser som forskarna och lärarna har tillgång till inom 
sina respektive ämnen och eventuella nya behov av tidskrifter och databaser. 
Flera forskare betonade att det viktigaste när man är ny forskare på KAU är att man har ett 
möte med kontaktbibliotekarien så att man snabbt får information om vilka tjänster man har 
tillgång till.  
Bibliometri var ingen tjänst som man som enskild forskare kände att man hade något behov 
av. Man ansåg att bibliometri har en betydelse för universitetens ledning men inte för den 
enskilde forskaren.  
Information om vilka licenser som universitetet har upphandlat och som forskare har tillgång 
till var ett förslag. Det gäller t.ex. licenser för referenshanteringsprogram, 
videoanalysprogram och andra programvaror som kräver licenser.  
Några forskare ansåg att biblioteket inte så ensidigt bör erbjuda endast kurser i 
referenshanteringsprogrammen Refworks och Endnote utan även peka på andra fria 
alternativ som Menderley, Zotero etc.  
Forskare inom mer tvärvetenskapliga områden eller som driver tvärvetenskapliga projekt 
kunde tänka sig att ta hjälp av sin kontaktbibliotekarie för att identifiera och söka inom 
områden som man själv inte är så insatt i. En del forskare nämnde inför uppstart av nya 
projekt som ett tillfälle när man bättre kunde använda sig av kontaktbibliotekariernas 
kompetens. Dock framförde ingen någon önskan om att ha en dedikerad bibliotekarie till ett 
projekt utan man föredrog att samarbeta med ”sin” kontaktbibliotekarie. 
En uppdateringskurs för de doktorander som hunnit halvvägs var ett förslag som nämndes. 
Då börjar man som doktorand intressera sig för vilka tidskrifter som finns inom området och 
då behöver man en ny genomgång av databaser som är intressanta för den egna 
forskningen. 
 
Ideér och förslag: 
 

 Synliggöra publiceringsstöd i form av tjänster som berör t.ex. publiceringsstrategier  
 Erbjuda ett mer differentierat utbud av referenshanteringssystem 
 Erbjuda uppdateringar i informationssökning i form av kortkurser för forskare  
 Uppdateringskurs för doktorander halvvägs, repetition av databaser, tidskrifter, 

referenshantering etc. 
 Synliggöra de licensierade programvaror som universitetet/biblioteket har tillgång 

till t.ex. NVivo 
 Synliggöra specialkompetenser hos kontaktbibliotekarierna t.ex. Endnote, 

Refworks 
 

 
 
Marknadsföring/Information från biblioteket 
De flesta forskare ansåg att mängden mail som man får varje dag är redan för stor. Skicka 
inte mail för man drunknar i det var en åsikt som många av forskarna framförde. Några 
ansåg dock att det var ok att få mail från biblioteket med specifik information som berör 
ämnet. Man var överens om att det vore bra med en tjänst – Nytt från biblioteket – där 
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biblioteket presenterar nyheter och aktuell information med möjlighet att skapa mail alerts 
och att se äldre arkiverade nyheter. Inslaget var en alternativ plats för Nytt från biblioteket 
som framfördes av flera forskare eftersom Inslaget verkar vara en sida som man besöker 
oftare än bibliotekets hemsida. 
En del forskare tyckte att den terminologi vi använder för våra tjänster på bibliotekets 
hemsida ibland kan vara ett hinder för att hitta fram till en tjänst. Forskarna känner inte till 
vad biblioteket har att erbjuda och därför är det viktigt att vi benämner våra tjänster på ett 
lättförståeligt sätt. Biblioteket skulle kunna bli tydligare med att förklara vad en tjänst 
innebär.  
Ett förslag var att erbjuda en forskarservice på bibliotekets hemsida med information, 
nyheter och kurser. Som handledare och forskare har man behov av de tjänster och den 
service som biblioteket erbjuder och att veta att de finns samlade under forskarservicen på 
bibliotekets hemsida skulle underlätta.  
Flera forskare påpekade hur viktigt det är med biblioteket som fysisk företeelse. En deltagare 
beskriver det så här: Min sista dag på arbetsveckan då går jag hit och läser papperstidningar 
och så sitter jag och njuter gärna på ett speciellt hörn som jag utsett till min läshörna. 
 
 
Ideér och förslag: 
 

 Egen ingång för forskare på bibliotekets hemsida – forskarservice med nyheter, 
publiceringsinformation, kurser, seminarier etc.  

 Biblioteket borde använda sig av flera olika sociala medier för att nå ut med sin 
verksamhet inte bara Facebook 

 Nytt från biblioteket på bibliotekets hemsida och på Inslaget med möjlighet att 
skapa RSS-bevakning och läsa äldre arkiverade nyheter 

 Se över vilka kanaler biblioteket kan använda sig av i sin marknadsföring 
 Skapa en referensgrupp för utformningen av forskarservicetjänsten  

  
 
 
Karlstad 111121 
 
Mikael Arvidsson, Ann Dyrman, Annelie Ekberg Andersson, Berit Hjort och Anna Noaksson. 
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