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Inledning 
 

Följande rapport är ett resultat av den enkätundersökning som skickades ut till 

Linnéuniversitetets forskarstuderande i slutet av vt 2014 med utgångspunkt från det 

uppdrag som initierades av biblioteksstyrelsen och överbibliotekarie Catta Torhell. 

Uppdraget benämndes: Inventering av forskarstuderandes behov av stöd i 

akademiskt skrivande, publiceringsstrategier, informationssökning och 

referenshantering. 

 

Uppdraget gavs till Ibolya Maricic, Lektor vid Institutionen för språk och 

texthandledare på engelska, Ingemar Gunnarsson, Forskningsstrateg på 

Universitetsbiblioteket (UB) och Mattias Rieloff, Bibliotekarie på UB, som har 

planerat och genomfört undersökningen och författat denna rapport tillsammans. 

  

Enkätundersökningen är ett första steg i arbetet med att få in ett underlag för hur ett 

väl fungerande stöd till forskarstuderande skall formeras. Resultatet är en bild av 

vilken vikt den forskarstuderande lägger vid de listade tjänsterna (Importance = I), 

hur användandet ser ut (Use = U) och vilken form de listade tjänsterna förmedlas på 

som föredras (se fråga 5). Kompletterande kvalitativa undersökningar kan komma 

att genomföras för att göra bilden tydligare. Vi kommer då också att titta närmare på 

hur kollegor vid andra lärosäten gör, best practice. Detta arbete genomförs för att 

möjliggöra en anpassning av stödprocessen till forskningsprocessen – det vill säga 

de forskarstuderandes behov, för att ge stöd där det behövs, när det behövs och på 

det sätt som är mest effektivt. 

 

Genom att med utgångspunkt i undersökningens resultat, och ovan nämnd 

kompletterande information, tydliggöra och utveckla det stöd som erbjuds forskare 

och forskarstuderande, vill vi bidra till Linnéuniversitets vision att bli ”…en kreativ 

och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och 

närhet.”  De delar av UB:s verksamhet som berör stödet till forskarstuderande är i 

synnerhet relaterade till Framstående forskning och strategin ”systematiskt arbeta för 

ökad publicering med nationell och internationell spridning” (En resa in i framtiden: 

Vision och strategi 2015–2020, 2014. s. 9ff).  

 

 

Bakgrund 
 

Satsningar på att förbättra och utveckla stödet för såväl forskare som 

forskarstuderande är i dagsläget högaktuellt för Sveriges akademiska bibliotek. Det 

finns nationellt ett flertal biblioteksinitierade arbetsgrupper och nätverk som 

fokuserar både på forskningsstödsrelaterade frågor specifikt, så som bibliometri, 

Open Access, institutionella repositorier, hantering av forskningsdata och på ett mer 

övergripande plan, bibliotekens stöd till forskning. UB deltar aktivt i många av dessa 

arbetsgrupper och nätverk. När UB:s verksamhetsplan syftade till att ytterligare 

lägga fokus på stöd till forskning, exempelvis genom följande formulering: ”Under 
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kommande verksamhetsår avser vi att utveckla vårt utbildningserbjudande till 

forskare och doktorander. ”(Verksamhetsplan 2014: Ett UB som satsar på 

publiceringsfrågor och digitala lärmiljöer, 2014, s. 6) blev det naturligt att komma 

till stånd med någon form av undersökning för att kartlägga behovet på 

Linnéuniversitetet. Vi har i detta skede valt att fokusera på den forskarstuderandes 

behov. Även om ett antal i detta sammanhang relaterade undersökningar, i både stor 

och liten skala har gjorts av andra svenska akademiska bibliotek
1
, och att det de 

facto finns stora likheter i verksamhet, problematik och förutsättningar, finns det 

också lokala skillnader. Att vi därför skulle genomföra en egen undersökning av 

något slag var en självklarhet. 

  

När Studieverkstaden fick ett nytt uppdrag med fokus på studenter på grund- och 

avancerad nivå väcktes frågan om hur stödet för forskarstuderande (i synnerhet 

texthandledning både på svenska och på engelska) skulle formeras. UB:s 

ledningsgrupp formulerade då ett uppdragsdirektiv som syftade till att: ”Inventera de 

forskarstuderandes behov av språkstöd/språkgranskning samt vilka utbildningar i 

akademiskt skrivande som erbjuds vid Lnu samt kartlägga de forskarstuderandes 

behov av stöd i publiceringsstrategier, informationssökning och referenshantering 

samt i vilken mån de nås av nuvarande insatser.” Detta direktiv är undersökningens 

utgångspunkt. 

 

Under analysarbetet kommer frågan om den forskarstuderandes tidsåtgång att 

beaktas. Den forskarstuderande är pragmatisk. Hur mycket tid som den 

forskarstuderande kan lägga på biblioteksrelaterade kurser, seminarier och 

individuell handledning spelar stor roll, inte bara det upplevda behovet. Hur tydlig 

UB är med sitt erbjudande är av mycket stor vikt. Stödet måste uppfattas som 

relevant och inte ta allt för lång tid. De forskarstuderandes förutsättningar 

formuleras i den individuella studieplanen, ISP och det gör att de befinner sig på 

olika stadier i forskningsprocessen när vi möts. Detta talar för ett mer individuellt 

anpassat stöd, som kommer vid rätt tidpunkt, ”just in time”. Resonemanget kommer 

att beröras vidare i den avslutande diskussionen. 

 

 

Enkätens utformning och undersökningens metod 
 

Undersökningen genomfördes med en engelskspråkig elektronisk enkät i 

Linnéuniversitets enkätprogram Survey & Report. Respondenterna kunde svara på 

öppna frågor på svenska om de ville, men enkäten var på engelska. Den beräknade 

tidsåtgången var 8-10 minuter. Enkäten öppnades 21/5 och stängdes 2/6. En 

påminnelse skickades ut 26/5. En respondentlista exporterades från LADOK, och 

bestod av drygt 320 namn och i vissa fall tillhörande e-postadresser som nästan 

uteslutande var gamla student-e-postadresser med suffixen hik och vxu. Listan 

                                                 
1
 Se exempelvis: BTH http://prezi.com/uqivnn2sjgbm/library-3-

researchers/?res_nr=1&sis=2062050778 LUB http://www.lu.se/lup/publication/3404879  

och BLR http://bada.hb.se/handle/2320/12613  

http://prezi.com/uqivnn2sjgbm/library-3-researchers/?res_nr=1&sis=2062050778
http://prezi.com/uqivnn2sjgbm/library-3-researchers/?res_nr=1&sis=2062050778
http://www.lu.se/lup/publication/3404879
http://bada.hb.se/handle/2320/12613
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uppdaterades därför till korrekta lnu-adresser med hjälp av e-postsystemets 

adressbok. Enstaka dubbletter och disputerade personer vi kunde urskilja vid en 

genomläsning exkluderades. Detta resulterade i att en lista med 323 namn 

importerades till Survey & Report. När enkäten hade skickats ut hörde två personer 

av sig och sa att de inte längre var forskarstuderande, och därför inte ville vara med. 

Dessa två togs därför bort. En dubblett till hittades dessutom. I slutändan gick 

enkäten ut till 320 potentiella svarande. När enkäten stängdes hade 125 respondenter 

svarat och svarsfrekvensen blev 39%. 

  

För att få en bredare bild analyserades därför det externa bortfallet på 195 

respondenter. Detta ledde till att ytterligare 58 av de icke svarande räknades bort då 

det visade sig, vid utsökningar i LNU:s personaldatabas att de redan var disputerade 

(39, inkl 7 Lic) eller helt enkelt inte fanns med i personaldatabasen (20). Det nya 

externa bortfallet blev då 137, vilket gav en svarsfrekvens på 48%. 

 

Svarsfrekvensen per fakultet ser ut på följande sätt: 

 

 FKH 14 svar av 29 möjliga ger en svarsfrekvens på 48% 

 FHL 47 svar av 87 möjliga ger en svarsfrekvens på 54% 

 FSV 20 svar av 51 möjliga ger en svarsfrekvens på 39% 

 FTK 27 svar av 66 möjliga ger en svarsfrekvens på 41% 

 FEH 16 svar av 28 möjliga ger en svarsfrekvens på 57% 

 

Enkätens upplägg och frågornas kategorisering baserades på tidigare undersökningar 

genomförda av BTH:s bibliotek, Lunds universitetsbibliotek och BLR vid 

Högskolan i Borås (se not 1). Det gemensamma konceptet bygger på en 

kategorisering av erbjudna tjänster i enlighet med olika aspekter på 

forskningsprocessen. Upplägg och utformning anpassades efter LNU och denna typ 

av undersökning som skulle inkludera både bedömning och användning av 

tjänsterna.  

 

De fyra frågeområden som valdes ut baserades på aspekter på forskningsprocessen. 

Det går också att tala om delar av forskningsprocessen, men då bör det 

uppmärksammas att detta inte medför en strikt linjär syn på forskningsprocessen. 

Delarna är vanligtvis intrikat sammanlänkade och pågår ibland både samtidigt och 

parallellt. Därav enkätens benämning frågeområden. Då enkäten genomfördes på 

engelska redovisas här de engelska begreppen inklusive översättningar. (När 

frågeområdet benämns i rapportens löpande text används det första ordet på 

engelska): 

  

1. Collecting information/data (Finding different types of information related 

to your dissertation e. g. articles, books, reports, data sets, statistics). Att 

samla information/data. 

2. Processing and analyzing data (Using tools and finding information to 

facilitate the process). Att processa och analysera data. 
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3. Writing your dissertation and/or grant application (E. g. abstracts, article 

sections, monograph chapters, press releases). Att skriva avhandling 

och/eller ansökningar. 

4. Publish research results (Finding information to support the research 

dissemination process and all the different decisions that has to be made 

regarding aspects like visibility and impact.) Att publicera 

forskningsresultat.  

 

Enkäten började med bakgrundsfrågor såsom ålder, kön, antal terminer som 

forskarstuderande, fakultetstillhörighet, modersmål, språk för avhandlingen m.m. 

Alla bakgrundsfrågor presenteras inte i datarapporten (bilaga 2), men kan användas 

för framtida analyser av materialet. Därav hellre fler än färre bakgrundsfrågor. Av 

bakgrundsfrågorna kan fakultetstillhörigheten sägas vara en av de viktigare, detta då 

enkätresultatet kan ligga till grund för fakultetsspecifika analyser och i 

förlängningen även specifika åtgärder gällande stödet till de forskarstuderande. I 

rapporten kommer dock det samlade resultatet att vara den generella 

utgångspunkten.  

 

Inom varje frågeområde listades ett antal tjänster som respondenten ombads ta 

ställning till utifrån två parametrar: 

  

1. Hur viktig är tjänsten? (Importance = I) 

2. Hur mycket har tjänsten använts? (Use = U) 

 

Sammanlagt listades 32 tjänster (enstaka tjänster listades till mer än ett 

frågeområde). Frågeområde ett, Collecting: 11 tjänster, frågeområde två, Processing: 

3 tjänster, frågeområde tre, Writing: 7 tjänster och frågeområde fyra, Publish: 11 

tjänster (se bilaga 1 för en komplett sammanställning av de undersökta tjänsterna). 

Det fanns också en avslutande fråga (fråga 5 a-d) där respondenten ombads bedöma 

vilken form: Kurser, Seminarier/Workshops, Digitala resurser och Individuell 

handledning, på en erbjuden tjänst som föredras för varje frågeområde. I anslutning 

till varje frågeområde, och för den avslutande frågan, tillkom dessutom öppna 

frågor. Ett urval av dessa presenteras för att förtydliga resonemang i analysen. 

 

Resultatet redovisas i enlighet med undersökningens fyra frågeområden. Ett urval av 

de undersökta tjänsterna presenteras och analyseras. Ur detta framkommer 

Fokusområden, Prioriteringar och Förslag på åtgärder. 

 

Beskrivning av värdebedömningen enligt ordinalskala 0-5 
 

För I och U gäller följande. För I ges de två högsta värdena 4 och 5 betydelsen 

viktigt och mycket viktigt. För U ges betydelsen hög och mycket hög användning. 

Värde 0 ges betydelsen ingen vikt respektive ingen användning. Det är dessa värden 

som ligger till grund för analysen av fråga 1-4. För fråga 5 a-d där bara I undersöks 

gäller samma utgångspunkt. För framtida djupare analyser finns möjligheten att 

använda de andra värdena för att få en mer finfördelad bild.   
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Resultat och analys – urval av tjänster 
 

Frågeområde 1 – Collecting: Åtkomst till UB:s databaser och avancerade 

sökverktyg har i frågeområdet den höga skattningen I 5 90% och U 5 62% (se Fig. 

1). Detsamma gäller att ha tillgång till systemen även utanför campus och oavsett 

tidpunkt: I 5 77% och relativt hög U 5 51% (se bilaga 2).  

 

Fig. 1 
Importance Number of Responses 

0 1 (1%) 

1 0 (0%) 

2 0 (0%) 

3 3 (2%) 

4 8 (6%) 

5 113 (90%) 

Total 125 (100%) 

Use Number of Responses 

0 1 (1%) 

1 1 (1%) 

2 1 (1%) 

3 11 (9%) 

4 33 (26%) 

5 78 (62%) 

Total 125 (100%) 
 

 

 

Fjärrlånetjänster uppfattas som förhållandevis viktiga, I 5 43%,  medan 

användningen skattas till  U 4-5 33% (se Fig. 2).  

Fig. 2 
Importance Number of Responses 

0 4 (3%) 

1 9 (7%) 

2 12 (10%) 

3 21 (17%) 

4 24 (20%) 

5 53 (43%) 

Total 123 (100%) 

Use Number of Responses 

0 26 (21%) 

1 9 (7%) 

2 17 (14%) 

3 30 (24%) 

4 15 (12%) 

5 26 (21%) 

Total 123 (100%) 
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Att få individuellt stöd av en kontaktbibliotekarie skattas I 4-5  41% medan 

användningen skattas U 4-5 14%. Ungefär samma värdenivåer återfinns då det gäller 

mer specifikt stöd som konsultationer vid framtagning av sökstrategier (se Fig. 3 och 

bilaga 2).  

 

Fig. 3 
Importance    Number of Responses 

0 7 (6%) 

1 19 (16%) 

2 16 (13%) 

3 29 (24%) 

4 21 (18%) 

5 28 (23%) 

Total 120 (100%) 

Use Number of Responses 

0 36 (30%) 

1 23 (19%) 

2 24 (20%) 

3 22 (18%) 

4 10 (8%) 

5 4 (3%) 

Total 119 (100%) 
 

 

 

Vad gäller information om UB:s nya resurser (verktyg, databaser, litteratur etc.) 

uttrycks skattningen I 4-5 48%. Resultatet påvisar dock en låg användning U 4-5 

14%, (se bilaga 2). Biblioteksbyggnadens relevans i anslutning till frågeområde 1 

uppvisar en jämvikt i svaren avseende I och U (se bilaga 2).  

 

Författarnas kommentarer: Resultatet indikerar att tillgången till UB:s databaser 

värderas högt hos de forskarstuderande och utgör viktiga verktyg i forskningsarbetet. 

Att forskarstuderande inom vissa discipliner inte använder fjärrlåneservicen i så hög 

utsträckning kan förklara den måttliga användningen. Tillgång till material utanför 

våra samlingar, digitala som tryckta, är dock av stor relevans inom vissa discipliner, 

vilket indikeras av en förhållandevis hög I 5. Den relativt låga användningen av 

individuellt stöd från kontaktbibliotekarier kan ha sin förklaring i att stödet hittills i 

stor utsträckning har uppfattats som ett stöd för studenter på grundnivå. Vikten av 

individuellt stöd pekar ändå på ett behov av tjänsterna. Vad gäller bibliotekslokalen 

finner vi det i nuläget ingen anledning till att formulera prioriteringar och åtgärder.  

Dock bör vi beakta det faktum att access till arkivmaterial, bland annat genom 

fjärrlån, ställer krav på både lokaliteter och rutiner kring handhavande. Exempel på 

öppna kommentarer från respondenterna, som går att relatera till ovan resonemang, 

följer i nästa stycke. 
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Respondenternas öppna kommentarer (urval):  

“There are many literatures we should access into. For example, many e-books from 

Springer and Wiley are opened to the students in other universities. They can read 

them on line, download them and also buy the printed copies with a student price 

which is called "MyCopy". Unfortunately, we cannot access them here.” 

 

“Access to databases with international data and/or help with finding such data. 

Books available as online fulltext.” 

 

 “There are multiple additional databases I lack access too, but that are available at 

other Swedish universities (e.g. LexisNexis, Westlaw and most importantly Hein 

Online).” 

 

“Important to get access to specific Acedemic Journal within my research area 

which Linnaeus University don`t have access to. Result in ordering articles from the 

library which take times.” 

 

Fokusområden: 

Den forskarstuderandes behov av informationsförsörjning 

 

Prioriteringar: 

Access till fulltext och referens/citeringsdatabaser 

 

Fjärrlåneservice  

 

Kontaktbibliotekarier 

  

Förslag på åtgärder: 

Garantera hög innehållsmässig relevans och driftsäkerhet avseende UB:s 

databasutbud. 

 

Erbjuda kvalitetssäkrade fjärrlånetjänster med driftsäkra system för hanteringen, 

såväl externt som internt. 

  

Förtydliga det stöd som Funktionen för publicering inom UB och 

kontaktbibliotekarierna kan erbjuda de forskarstuderande gällande tjänster som 

"Advice and guidance of a personal contact librarian", "Possibility to book a 

librarian…", "Support in performing bibliometric analyses such as mapping previous 

research in a specific area", "Help with subject news coverage", samt sprida 

information om dessa. 
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Frågeområde 2 – Processing: I resultatet ser vi att 30% ger I 5 och ackumulerat 

med I 4 blir det 42%. Vi ser också generellt låg U av de tjänster som undersöks i 

frågeområdet. På frågan om verktyg för datainsamling (bild och ljud) har endast 

18% svarat U 5.  U 0 ges däremot av hela 46% (se Fig. 4). Denna tendens ser vi 

även för de andra tjänsterna inom detta frågeområde.  

 

Fig. 4 
Importance Number of Responses 

0 26 (22%) 

1 9 (8%) 

2 14 (12%) 

3 18 (16%) 

4 14 (12%) 

5 35 (30%) 

Total 116 (100%) 

Use Number of Responses 

0 51 (46%) 

1 12 (11%) 

2 10 (9%) 

3 13 (12%) 

4 6 (5%) 

5 20 (18%) 

Total 112 (100%) 
 

 

 

Gällande verktyg för kvantitativ analys är resultatet följande: I 5 ges av 44% och 

ackumulerat med I 4 blir procentsatsen 55%. U 5 får 27%, och ackumulerat med U4 

blir det 35%. U 0 ges av 41% (se Fig. 5).  

 

Fig. 5 
Importance Number of Responses 

0 28 (25%) 

1 7 (6%) 

2 6 (5%) 

3 10 (9%) 

4 13 (11%) 

5 50 (44%) 

Total 114 (100%) 

Use Number of Responses 

0 47 (41%) 

1 7 (6%) 

2 10 (9%) 

3 10 (9%) 

4 9 (8%) 

5 31 (27%) 

Total 114 (100%) 
 

 



 

  11 (24) 
 

På frågan om verktyg för kvalitativ analys ger 22% I 5 och ackumulerat med I 4 blir 

det 31%  För U sjunker det mer. Endast 7% av respondenterna ger U 5, ackumulerat 

med U 4 ger det 11%. 73% ger U 0(se Fig. 6). Den generella bilden för tjänsterna 

inom detta frågeområde är att I är högre än U för alla tre typer av verktyg, förutom 

för värde 0 och enstaka andra låga värden.  

 

Fig. 6 
Importance Number of Responses 

0 43 (39%) 

1 11 (10%) 

2 9 (8%) 

3 14 (13%) 

4 10 (9%) 

5 24 (22%) 

Total 111 (100%) 

Use Number of Responses 

0 80 (73%) 

1 9 (8%) 

2 3 (3%) 

3 5 (5%) 

4 4 (4%) 

5 8 (7%) 

Total 109 (100%) 
 

 

 

 

Författarnas kommentarer: Vi ser även inom detta område möjligheten att satsa 

mer på information om de aktuella tjänsterna/verktygen, såväl som att arbeta med 

utveckling och support. Att det är verktygen för kvantitativ analys, ex. SPSS, som 

får högst I och U beror antagligen bland annat på att de är mer lätta att använda än 

system för kvalitativ databehandling, så som NVivo. Att verktyg för själva 

datainhämtningen också är av vikt för viss typ av forskning ser vi i resultatet. Digital 

teknik som möjliggör både enklare hantering och lagring är högaktuella frågor bland 

annat då stora forskningsfinansiärers poängterar vikten av att säkerställa både 

långtidsbevaring och Open Access av forskningsdata
2
.  UB följer med intresse den 

snabba utvecklingen inom datahanteringsfältet. 

 

Förhållandevis hög I och hög U 0 indikerar också vikten av att arbeta mer med att 

tillfredsställa de forskarstuderandes behov av dessa tjänster/verktyg, förslagsvis 

genom tydligare stöd och support.   

 

Exempel på öppna kommentarer från respondenterna, som går att relatera till ovan 

resonemang, följer i nästa stycke. 

                                                 
2
 Se exempelvis: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-

oa-pilot-guide_en.pdf och http://www.vr.se/4.7e727b6e141e9ed702b1307e.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://www.vr.se/4.7e727b6e141e9ed702b1307e.html
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Respondenternas öppna kommentarer (urval): 

“I think I could have used all of these services for my dissertation since I have done 

qualitative and now starting with the quantitative data however I was not aware such 

services are available (despite SPSS and STATA)” 

 

“It should have been to a great help if I had got some assistance when learning how 

to use specialist software.” 

 

“More long-term solutions as regards web-survey webapps.” 

 

Fokusområden: 

Forskningsdata 

 

Prioriteringar: 

De forskarstuderandes användning av forskningsdata 

 

Förslag på åtgärder: 

Vidare undersöka de forskarstuderandes behov av stöd i frågor om forskningsdata. 

 

Frågeområde 3 – Writing: Av de forskarstuderande skattas utvärdering av språk 

(stil, koherens, struktur etc.) som I 5 60% medan användandet skattas lågt, U 4-5 20 

% (se Fig. 7). Motsvarande skattning ges även för individuell handledning i 

akademiskt skrivande, I 5 60%, U 4-5 21% (se Fig. 8).  

 

Fig. 7 
Importance Number of Responses 

0 2 (2%) 

1 5 (4%) 

2 5 (4%) 

3 14 (12%) 

4 20 (18%) 

5 68 (60%) 

Total 114 (100%) 

Use Number of Responses 

0 52 (46%) 

1 16 (14%) 

2 9 (8%) 

3 14 (12%) 

4 9 (8%) 

5 13 (12%) 

Total 113 (100%) 
 

 

 



 

  13 (24) 
 

Fig. 8 
Importance Number of Responses 

0 2 (2%) 

1 5 (4%) 

2 6 (5%) 

3 11 (10%) 

4 21 (19%) 

5 68 (60%) 

Total 113 (100%) 

Use Number of Responses 

0 54 (48%) 

1 13 (12%) 

2 12 (11%) 

3 10 (9%) 

4 9 (8%) 

5 14 (13%) 

Total 112 (100%) 
 

 

  

Tillgången till bibliotekslokalen skattar respondenterna som I 5 35% medan för 

användandet är skattningen U 5 25% (se bilaga 2). Rådgivning och support i 

copyrightfrågor skattas I 4-5 49%, medan användningen skattas U 4-5 10% (se 

bilaga 2). 

 

Gällande kurser i och support för referenshanteringssystem som EndNote skattas I 5 

45%. Användningen skattas U5 15%, U4 14% och U 0 41% (se Fig. 9).  

 

Fig. 9 
Importance Number of Responses 

0 9 (8%) 

1 3 (3%) 

2 13 (12%) 

3 14 (12%) 

4 23 (20%) 

5 51 (45%) 

Total 113 (100%) 

Use Number of Responses 

0 45 (41%) 

1 12 (11%) 

2 11 (10%) 

3 11 (10%) 

4 15 (14%) 

5 16 (15%) 

Total 110 (100%) 
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Författarnas kommentarer: Individuell handledning är en formativ process som 

ligger till grund för ett gott akademiskt språk och ger resultat bortom själva 

avhandlingen och främjar därigenom framtida publiceringar och en akademisk 

karriär. Enligt resultatet skriver 80% av de forskarstuderande sina avhandlingar på 

engelska språket (se bilaga 2). På grundval av detta bör behovet av individuell 

handledning på engelska beaktas. 

 

Kurser och support i referenshanteringsprogram exempelvis EndNote, BibTeX med 

flera, uppfattas som viktiga men får låg U. Kan vi tolka det som att stödet vi idag ger 

är fullgott i förhållande till användningen? Lågt U kan också bero på att det finns 

alternativa programvaror, exempelvis Mendeley, Zotero med flera, att tillgå, som 

används av de forskarstuderande? Detta resultat ser vi som en indikation på att det är 

viktigt att undersöka frågan vidare. Referenshantering upplevs ofta av 

forskarstuderande och forskare som en arbets- och tidskrävande uppgift. Att bidra 

till att rationalisera och effektivisera denna del av forskningsprocessen är av stor vikt 

för oss i rollen som stödverksamhet. 

 

I dagsläget har UB inget uttalat stöd i frågor som rör copyright. Att de aktualiseras i 

olika moment av skrivandet ser vi som högst troligt. Ett mer samlat stöd för frågor 

av denna typ bör vara av stor vikt. Exempel på öppna kommentarer från 

respondenterna, som går att relatera till ovan resonemang, följer i nästa stycke. 

 

Respondenternas öppna kommentarer (urval): 

”Definitivt behövs språkgranskningstjänst!!! Det finns tydligen inga direktiv centralt 

och heller inga resurser utan var och en gör "som de vill"! Givetvis menar jag inte 

bara språk, utan även struktur och grammatik!” 

 

“The importance of language and skills in writing is usually neglected, something 

that is just hoped to work. As a consequence I believe great improvements can, and 

should, be done. The texts produced are like the Lnu face to the outer world.” 

 

“Most information comes from supervisor and colleagues, but I have taken a course 

in academic writing in English that was very good” 

 

“I have attended the course in academic writing arranged here at LNU but I found it 

unsatisfying.” 
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Fokusområden: 

Den forskarstuderandes behov av stöd i det akademiska skrivandet 

 

Prioriteringar: 

Individuell texthandledning 

 

Referenshantering och referenshanteringssystem 

 

Förslag på åtgärder 

Återinföra individuell texthandledning för forskarstuderande och vidare undersöka 

kompletterande behovsanpassade stöd. 

 

Vidare undersöka behovet av stöd i frågor om referenshantering och 

referenshanteringssystem. 

 

Vidare undersöka behovet av stöd i copyrightrelaterade frågor. 

 

Frågeområde 4 – Publish: På frågan om I för support och råd för 

publiceringsstrategier ger 51% I 5, ackumulerat med I 4 blir det 78%. U 0 är också 

högt med 47% (se Fig. 10). Resultatet från frågan om råd om Open Access-

relaterade frågor, är liknande, om än inte med lika hög I. I 5 får 27% och 

ackumulerat med I 4 blir det 53%. U 0 är även hög här med 49% (se Fig. 11).  

 

Fig. 10 
Importance Number of Responses 

0 4 (4%) 

1 5 (5%) 

2 3 (3%) 

3 11 (10%) 

4 29 (27%) 

5 54 (51%) 

Total 106 (100%) 

Use Number of Responses 

0 50 (47%) 

1 28 (26%) 

2 12 (11%) 

3 9 (8%) 

4 2 (2%) 

5 5 (5%) 

Total 106 (100%) 
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Fig. 11 
Importance Number of Responses 

0 8 (8%) 

1 8 (8%) 

2 8 (8%) 

3 25 (24%) 

4 28 (26%) 

5 29 (27%) 

Total 106 (100%) 

Use Number of Responses 

0 51 (49%) 

1 22 (21%) 

2 12 (11%) 

3 11 (10%) 

4 5 (5%) 

5 4 (4%) 

Total 105 (100%) 
 

 

 

På frågan om råd om att använda sociala medier för att sprida forskningsresultat är I 

5 27%, ackumulerat med I 4 blir det 44%. U 5 är 3% , ackumulerat med U 4 blir det 

4%. U 0 är 63% (se Fig. 12).  

 

Fig. 12 
Importance Number of Responses 

0 11 (10%) 

1 10 (9%) 

2 15 (14%) 

3 24 (22%) 

4 18 (17%) 

5 29 (27%) 

Total 107 (100%) 

Use Number of Responses 

0 67 (63%) 

1 15 (14%) 

2 12 (11%) 

3 8 (8%) 

4 1 (1%) 

5 3 (3%) 

Total 106 (100%) 
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Frågan om att få stöd från sin kontaktbibliotekarie är i likhet med frågeområde 1 

lågt.  I 5 får 28%, ackumulerat med I 4 blir det 43%. U 5 är 4%, ackumulerat med U 

4 blir det 12%. U 0 är hela 44% (se Fig. 13). 

 

Fig. 13 
Importance Number of Responses 

0 6 (6%) 

1 15 (14%) 

2 14 (13%) 

3 25 (24%) 

4 18 (17%) 

5 28 (26%) 

Total 106 (100%) 

Use Number of Responses 

0 46 (44%) 

1 21 (20%) 

2 17 (16%) 

3 8 (8%) 

4 8 (8%) 

5 4 (4%) 

Total 104 (100%) 
 

 

 

Hög I och U ges tjänsten åtkomst till UB:s databaser och avancerade sökverktyg. I 5 

får 76% av svaren och U 5 får 56 %,  ackumulerat med värde 4 blir det 91% och 

68% (se bilaga 2). Gällande frågor om copyright är resultatet mycket likt det på 

frågeområde 3, det vill säga 48% för I 5 och I 4 ackumulerat och hög U 0 på 60% 

(se bilaga 2). 

 

Författarnas kommentarer: Resultatet från detta frågeområde kan tolkas som en 

indikation på att frågor om Publiceringsstrategier och Open Access behöver 

aktualiseras, och dess vikt tydliggöras. Något UB redan har gjort satsningar på, 

exempelvis genom att tidigare anordna seminarier med externa experter, exempelvis 

Ulf Kronman, Kungl. Bibliotekets samordnare för Open Access och 

publiceringsfrågor, och genom skapandet av ett elektroniskt stöd i och med den 

nyligen lanserade Publiceringsguiden
3
. Som tidigare nämnts i både inledning och 

bakgrund är dessa frågor prioriterade. 

 

Låg U på exempelvis frågorna om support och råd för publiceringsstrategier och  

Open Access-relaterade frågor kan bero på att UB i dagsläget har svårt att nå ut med 

vad vi kan och vad vi gör. En åtgärd är att initiera samarbete med andra potentiella 

aktörer inom LNU och på så sätt samla och bättre nå ut med det aktuella stödet. Då 

behoven skiljer sig åt mellan olika discipliner ser vi också möjligheten att bättre 

skräddarsy såväl stödet som erbjudandet efter behov. 

 

                                                 
3
 http://libguides.lnu.se/publicera  

http://libguides.lnu.se/publicera
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Användningen av databaser har även i detta frågeområde, i likhet med frågeområde 

1, både hög I och U. Detta indikerar att kännedomen om de resurser som finns är 

stor. UB hänvisar i många fall också till digitalt användarstöd i form av databasernas 

egna hjälpfunktioner såväl som till eget material. Vad detta resultat egentligen 

innebär är intressant att undersöka vidare genom mer kvalitativt inriktade studier. 

  

Att få stöd från sin kontaktbibliotekarie får i likhet med frågeområde 1 lågt U. För 

frågeområde 4 är dock förutsättningarna annorlunda i och med att det inte finns ett 

tydligt uttalat erbjudande för publiceringsrelaterade frågor; kontaktbibliotekariernas 

arbete med undervisning i informationssökning för studenter har de 

forskarstuderande ofta stor kännedom om, då de i många fall också bedriver 

undervisning och därigenom har kontinuerlig kontakt med 

biblioteket/kontaktbibliotekarien. Dyker det upp frågor relaterade till 

informationssökning i och med deras egen forskning vet de därför vem de kan vända 

sig till. Ett väl utformat erbjudande till forskarstuderande och forskare, som 

innefattar både frågor som berör informationssökning och publiceringsfrågor skulle 

kunna vara ett sätt att ytterligare tydliggöra, men också formalisera UB:s stöd. 

Exempel på öppna kommentarer från respondenterna, som går att relatera till ovan 

resonemang, följer i nästa stycke. 

 

Respondenternas öppna kommentarer (urval): 

”Publikationsprocessen är mycket svår. Det borde finnas hjälp att få när det gäller att 

hitta lämpliga tidsskrifter. Jag har fått avslag en gång. Helt i onödan. Tar onödig 

tid.” 

 

”I haven't been aware of any opportunities to receive advice on publishing strategies, 

copyright issues and Open Access publishing through the library but would be very 

happy to have such opportunities in the future.” 

 

“The support comes mostly from supervisor and colleagues” 

 

“i have not used the above services” 

 

Fokusområden: 

Publiceringsfrågor 

 

Prioriteringar: 

Support kring frågor om publiceringsstrategier, Open Access och bibliometri 

 

Förslag på åtgärder: 

Höja UB:s gemensamma kompetens i publiceringsfrågor 

 Publiceringsstrategier 

 Citeringsdatabaser 

 Open Access 

 DIVA 

 Sociala medier  
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Bibehålla hög kompetens inom Funktion Publicering 

 i fråga om punkterna ovan 

 i fråga om publiceringsfältets utveckling 

 

Verka för ett samlat publiceringsstöd på LNU. 

 

Höja UB:s kompetens inom upphovsrättsliga frågor. 

 

 

Fråga 5 – Stödets utformning och förmedling 
 

Resultatet för ”Collecting” visar att forskarstuderande föredrar stöd i form av 

seminarier och workshops. Det är 28% av respondenterna som skattar I 5, medan 

37% av respondenterna skattar I 4, vilket ger 65% tillsammans. På andra plats 

kommer digitala resurser, där 25% av respondenterna skattar I 5 och 26% skattar I 4, 

vilket ger 51% tillsammans. För individuella möten skattar 27% av respondenterna I 

5 medan 20% av dem skattar I 4, vilket tillsammans ger 47%. För kurser skattar 26% 

av respondenterna I 5 och 18% skattar I 4, 42% tillsammans (se Fig. 14 för diagram 

och bilaga 2 för tabell). 

 

Fig. 14   
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Inom frågeområdet ”Processing”, ligger kurs i topp med I 5 37%. Tittar vi dock på I 

5 och I 4 tillsammans får seminarium 61%, mot kurs som får 56%. Individuella 

möten får 31% I 5 och I 4 25%, också det 56% tillsammans. Digitala resurser får 

20% I 5 och 29% I 4, vilket ger 49% tillsammans (se Fig. 15 för diagram och bilaga 

2 för tabell). 

 

Fig. 15 

 
 

För frågeområdet ”Writing” har det individuella mötet fått flest värde I 5 med 39%. 

Ser vi på I 4 och I 5 tillsammans får seminarier och workshops 62%, vilket är två 

procent mer än individuella möten som får 60%. Mindre populärt är kurser och 

digitala resurser då värde I 5 ges av 28% respektive 18%. Tillsammans med värde I 

4 blir det 50% respektive 42% (se Fig. 16 för diagram och bilaga 2 för tabell). 

 

Fig. 16 
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För typen av stöd som ges inom frågeområde ”Publish” får seminarium värde I 5 

30%, näst flest värde I 5 ges individuella möten som får 28%. Ackumuleras värde I 

4 blir resultatet 60% respektive 54%. Tittar vi på digitala resurser och kurser på 

samma sätt ser vi att resultatet är 41% respektive 34%. Med andra ord är kurser den 

minst efterfrågade typen av stöd inom detta frågeområde. Populärast är seminarium 

och workshops (se Fig. 17 för diagram och bilaga 2 för tabell). 

 

Fig. 17 

 
 

 

Författarnas kommentarer: En aspekt vi bör beakta är den forskarstuderandes 

begränsade tid och att detta påverkar hur valet av typ av stöd prioriteras. Ett 

seminarium tar helt enkelt mindre tid i anspråk än en kurs, och ligger dessutom inom 

ramen för den akademiska kulturen. Frågan är om inte tidsaspekten bör beaktas som 

en bidragande faktor för samtliga svar på fråga 5? Ett snabbt levererat stöd är att 

föredra. Dock bör också den forskarstuderandes bild av det aktuella områdets 

komplexitet och svårighet beaktas. För ”Processing” stämmer inte hypotesen om 

tidsåtgången då kurs ligger i topp. Vi antar att det är den forskarstuderandes 

pragmatism, i bemärkelsen att vikten av datahantering är av stor betydelse för det 

framtida avhandlingsarbetet, som påverkar resultatet. Den större tidsåtgången blir då 

mer acceptabel. Det individuella mötet är också tidskrävande, men kan sällan 

komma fel i tiden då det initieras av den som söker stöd 

   

Ur den forskarstuderandes perspektiv verkar annars seminarium/workshopkonceptet 

vara av störst intresse. Dock bör det inte bortses ifrån att det finns ett intresse för de 

digitala resurserna. Det faktum att UB i dagsläget inte helt och fullt har formerat ett 

digitalt stöd i dessa publiceringsrelateradefrågor kan vara en orsak till det låga 

värdet (Observera att Publiceringsguiden inte var tillgänglig vid tiden för 

undersökningen). 

  

Då de forskarstuderandes tillvaro i mycket hög grad är individuell och påverkas av 

de förutsättningar som formuleras i den individuella studieplanen (ISP) befinner de 
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sig ofta på olika stadier i processen. Ett digitalt stöd som alltid finns tillgängligt och 

där nivån är anpassad efter problemets natur kan i detta fall ses som ett ”just in 

time”-stöd. En kurs, eller för den delen ett seminarium/workshop som ges vid en 

förutbestämd tid, kan därför hamna ”fel i tiden”. Om det är möjligt att erbjuda även 

dessa stöd när de efterfrågas ändras förutsättningarna. Att se samtliga typer av stöd 

som komplement, med samma mål – att svara mot de forskarstuderandes behov, är 

därför att föredra. 

 

 

Avslutande diskussion 
 

Denna undersökning, vars utgångspunkter tidigare nämnts i och med hänvisningen 

till direktivet, är ett steg för att tydligare formera stödet i frågor om 

språkstöd/språkgranskning, publiceringsstrategier, informationssökning och 

referenshantering. Genom enkätens tydliga fokus på den forskarstuderandes 

erfarenheter av stöd i fråga om Importance och Use har Fokusområden, 

Prioriteringar och Förslag på åtgärder kunnat identifieras. I denna avslutande 

diskussion kommer i första hand förslag på åtgärder och i vilken form tjänsten 

erbjuds att närmare presenteras. 

 

En väl fungerande service i fråga om den forskarstuderandes behov av olika typer av 

information kräver rätt förutsättningar. Detta handlar bland annat om accessen till 

relevanta resurser för att den forskarstuderande skall kunna tillfredsställa 

forskningsämnets krav på informationsförsörjning. När informationen inte finns att 

tillgå måste det gå att snabbt och enkelt få fram den; varför vi väljer att nämna UB:s 

fjärrlåneservice, och då i synnerhet vikten av att garantera systemets driftsäkerhet. 

Då forskningsprocessen är dynamisk bör all forskningsrelaterad service i så stor grad 

som möjligt vara behovsanpassad. Att i detta sammanhang ha en 

kontaktbibliotekarie, som alltid finns tillgänglig via e-post, telefon eller om möjligt 

för individuella möten, är av stor vikt. Här finns potential att tydliggöra såväl 

uppdrag som roll, för att nå ut med ett väl formulerat erbjudande med olika typer av 

stöd.  

 

För frågeområdet Processing handlar mycket om tydligt stöd och effektiv support. 

Vi vill återigen poängtera vikten av att arbeta mer med att tillfredsställa de 

forskarstuderandes behov i relation till dessa tjänster/verktyg/system, samt att 

fortsätta bevaka den snabba utveckling som sker gällande frågor om forskningsdata. 

  

Gällande Writing, det kanske mest omfattande och tidskrävande av de fyra 

frågeområdena, talar resultatet sitt tydliga språk. Att få individuell handledning som 

berör det egna akademiska språket, bland annat i fråga om stil, koherens och struktur 

står högt i kurs hos de forskarstuderande. Att komplettera denna verksamhet med 

ytterligare behovsanpassat stöd, såsom digitala resurser, workhops och seminarier, 

skräddarsydda efter forskningsämnenas specifika behov behövs också. 

Referenshantering och referenshanteringssystem är också av hög relevans, såväl som 

att kunna erbjuda någon form av stöd i copyrightrelaterade frågor. 
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Publiceringsfältet är i ständig förändring, såväl nationellt som internationellt. 

Aktuella frågor handlar till exempel om Open Access och Open Data, att 

medelstilldelning baseras på bibliometriska studier, att kunna överblicka 

publiceringsfrekvensen inom sin disciplin och berör även kännedom om 

forskningens kommunikationsmöjligheter via sociala medier. För forskarstuderande 

är detta frågor att förhålla sig till. Med tidsbrist och mängder av åtaganden, och 

kravet på att bli expert inom sitt forskningsfält kan det vara svårt att hinna med. UB 

vill verka för ett samlat stöd för publiceringsrelaterade frågor inom LNU. Vi vill, 

med stöd i aktuella styrdokument och visioner formulera ett erbjudande med gedigen 

teoretisk såväl som praktiskt relaterad grund.  

 

Som avlutning vill vi lyfta tanken på att fortsätta undersöka de frågor som denna 

enkät har berört. Som tidigare nämnts finns det stor potential i att följa upp och 

fördjupa genom kvalitativa studier i någon form.  
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Förslag på åtgärder  
 

Frågeområde 1 – Collecting:  

Garantera hög innehållsmässig relevans och driftsäkerhet avseende UB:s 

databasutbud. 

 

Erbjuda kvalitetssäkrade fjärrlånetjänster med driftsäkra system för hanteringen, 

såväl externt som internt. 

  

Förtydliga det stöd som Funktionen för publicering inom UB och 

kontaktbibliotekarierna kan erbjuda de forskarstuderande gällande tjänster som 

"Advice and guidance of a personal contact librarian", "Possibility to book a 

librarian…", "Support in performing bibliometric analyses such as mapping previous 

research in a specific area", "Help with subject news coverage", samt sprida 

information om dessa. 

 

Frågeområde 2 – Processing  

Vidare undersöka de forskarstuderandes behov av stöd i frågor om forskningsdata. 

 

Frågeområde 3 – Writing: 

Återinföra individuell texthandledning för forskarstuderande och vidare undersöka 

kompletterande behovsanpassade stöd. 

 

Vidare undersöka behovet av stöd i frågor om referenshantering och 

referenshanteringssystem. 

 

Vidare undersöka behovet av stöd i copyrightrelaterade frågor. 

 

Frågeområde 4 – Publish  

Höja UB:s gemensamma kompetens i publiceringsfrågor 

 Publiceringsstrategier 

 Citeringsdatabaser 

 Open Access 

 DIVA 

 Sociala medier  

 

Bibehålla hög kompetens inom Funktion Publicering 

 i fråga om punkterna ovan 

 i fråga om publiceringsfältets utveckling 

 

Verka för ett samlat publiceringsstöd på LNU 

 

Höja UB:s kompetens inom upphovsrättsliga frågor 



Bilaga 1 

 
 

Undersökningens frågeområden och tjänster 

Frågeområde ett:  

Collecting information/data (Finding different types of information related to your dissertation 

e. g. articles, books, reports, data sets, statistics) 

Tjänster: 

Access to fulltext databases, reference databases and search tools for advanced searches  

Possibility to use appropriate library provided databases from home, anytime   

Interlibrary loans (monographs and article copies)  

Advice and guidance of a personal contact librarian   

Possibility to book a librarian for consultation concerning information search strategies and evaluation 

of databases 

Support in performing bibliometric analyses such as mapping previous research in a specific area   

Sessions on information retrieval in courses for doctoral students   

Help with subject news coverage of my field of research   

Information about new resources (tools, databases, literature etc)   

Access to the library building (e.g. collections & localities )  

Support with access to archival collections and primary sources   

 

Frågeområde två:  

Processing and analyzing data (Using tools and finding information to facilitate the process)    

Tjänster:  

Tools for data collection (e.g. video, sound etc.)  

Tools for quantitative analysis (e.g. SPSS) 

Tools for qualitative analysis (e.g. Nvivo) 

 

Frågeområde tre:  

Writing your dissertation and/or grant application 

Tjänster: 

Information about new resources (tools, databases, literature, etc.)  

Individual text supervision regarding academic language (style, coherence, structure, etc.) 

Courses in scientific/academic writing 



Courses on, and support in, reference management tools such as EndNote  

Advice on copyright issues  

Access to the library building 

Evaluation of academic language (style, coherence, structure, etc.) 

 

Frågeområde fyra:  

Publish research results (Finding information to support the research dissemination process and 

all the different decisions that has to be made regarding aspects like visibility and impact.)    

Tjänster: 

Possibility to use appropriate library provided databases from home, anytime 

Information about new resources (tools, databases, etc.)  

Advice on questions regarding Open Access (OA) and OA publishing  

Seminars and workshops on Open Access and publishing  

Support and advice on publishing strategies (e. g. where to publish, which journals to choose) 

Support in using and registering publications in DiVA, the local institutional repository  

Advice on how to use social media to spread research results  

Advice on copyright issues  

Support on how to extract publishing statistics from appropriate library provided databases  

Support in extracting statistics from DiVA 

Advice and guidance from a personal contact librarian  

 



Bilaga 2

Enkätresultat (urval): tabeller och diagram

Respondents: 262
Answer Count: 125

Answer Frequency: 48%

FKH R: 29 AC: 14 AF: 48%
FHL R: 87 AC: 47 AF: 54%
FSV R: 51 AC: 20 AF: 39%
FTK R: 66 AC: 27 AF: 41%
FEH R: 28 AC: 16 AF: 57%

Faculty   
Faculty Number of Responses
Faculty of Arts and Humanities 15 (12,2%)
Faculty of Health and Life Sciences  46 (37,4%)
Faculty of Social Sciences  17 (13,8%)
Faculty of Technology 27 (22,0%)
School of Business and Economics 17 (13,8%)
Board of Teacher Education 1 (0,8%)
Total 123 (100,0%)

Gender   
Gender Number of Responses
Female 64 (51,6%)
Male 58 (46,8%)
Undisclosed 2 (1,6%)
Total 124 (100,0%)



Number of semesters as a doctoral student? Incl. this semester   
Number of semesters as a doctoral student? Incl. this 
semester

Number of 
Responses

Recently graduated 5 (4,1%)
1 5 (4,1%)
2 11 (8,9%)
3 11 (8,9%)
4 20 (16,3%)
5 13 (10,6%)
6 10 (8,1%)
7 9 (7,3%)
8 11 (8,9%)
9 7 (5,7%)
10 10 (8,1%)
11 or more 11 (8,9%)
Total 123 (100,0%)

Mother (Native) tongue   
Mother (Native) tongue Number of Responses
English 4 (3,2%)
Swedish 82 (66,1%)
If other, please specify 38 (30,6%)
Total 124 (100,0%)



What language do you use for your dissertatation?   
What language do you use for your dissertatation? Number of Responses
English 99 (79,8%)
Swedish 23 (18,5%)
If other please specify 2 (1,6%)
Total 124 (100,0%)

Type of dissertation?   
Type of dissertation? Number of Responses
Monograph 34 (27,4%)
Compilation thesis  81 (65,3%)
Not yet decided 9 (7,3%)
If other, please specify 0 (0,0%)
Total 124 (100,0%)



Collecting information/data (Finding different types of information related to your dissertation e. 
g. articles, books, reports, data sets, statistics)
Collecting information/data (Finding different types of information 
related to your dissertation e. g. articles, books, reports, data sets, 
statistics

Number 
of 

Responses

I have not reached this stage of the research process
5 

(100,0%)

Total
5 

(100,0%)

1 a.
On a scale of 0-5, please rate these services (0 = not important, 5 = very important). If you have not 
reached a stage yet, please rate these services according to your perceived need.

To what extent have you used this service? On a scale of 0-5, please rate how much you have used 
these services (0 = not at all, 5 = very often).

Access to fulltext databases, reference databases and search tools for advanced searches 

Importance Number of Responses
0 1 (1%)
1 0 (0%)
2 0 (0%)
3 3 (2%)
4 8 (6%)
5 113 (90%)
Total 125 (100%)

Use Number of Responses
0 1 (1%)
1 1 (1%)
2 1 (1%)
3 11 (9%)
4 33 (26%)
5 78 (62%)
Total 125 (100%)



Possibility to use appropriate library provided databases from home, anytime  

Importance Number of Responses
0 1 (1%)
1 3 (2%)
2 1 (1%)
3 7 (6%)
4 17 (14%)
5 95 (77%)
Total 124 (100%)

Use Number of Responses
0 5 (4%)
1 7 (6%)
2 4 (3%)
3 20 (16%)
4 25 (20%)
5 63 (51%)
Total 124 (100%)

Interlibrary loans (monographs and article copies) 

Importance Number of Responses
0 4 (3%)
1 9 (7%)
2 12 (10%)
3 21 (17%)
4 24 (20%)
5 53 (43%)
Total 123 (100%)

Use Number of Responses
0 26 (21%)
1 9 (7%)
2 17 (14%)
3 30 (24%)
4 15 (12%)
5 26 (21%)
Total 123 (100%)



Advice and guidance of a personal contact librarian  

Importance    Number of Responses
0 7 (6%)
1 19 (16%)
2 16 (13%)
3 29 (24%)
4 21 (18%)
5 28 (23%)
Total 120 (100%)

Use Number of Responses
0 36 (30%)
1 23 (19%)
2 24 (20%)
3 22 (18%)
4 10 (8%)
5 4 (3%)
Total 119 (100%)

Possibility to book a librarian for consultation concerning information search strategies and evaluation of 
databases 

Importance  Number of Responses
0 16 (13%)
1 21 (17%)
2 12 (10%)
3 25 (20%)
4 26 (21%)
5 23 (19%)
Total 123 (100%)

Use Number of Responses
0 70 (57%)
1 22 (18%)
2 13 (11%)
3 3 (2%)
4 11 (9%)
5 4 (3%)
Total 123 (100%)



Support in performing bibliometric analyses such as mapping previous research in a specific area  

Importance  Number of Responses
0 19 (15%)
1 15 (12%)
2 17 (14%)
3 27 (22%)
4 21 (17%)
5 24 (20%)
Total 123 (100%)

Use Number of Responses
0 79 (65%)
1 12 (10%)
2 14 (11%)
3 7 (6%)
4 6 (5%)
5 4 (3%)
Total 122 (100%)

Sessions on information retrieval in courses for doctoral students  

Importance Number of Responses
0 9 (7%)
1 17 (14%)
2 15 (12%)
3 33 (27%)
4 22 (18%)
5 26 (21%)
Total 122 (100%)

Use Number of Responses
0 49 (40%)
1 23 (19%)
2 20 (17%)
3 16 (13%)
4 8 (7%)
5 5 (4%)
Total 121 (100%)



Help with subject news coverage of my field of research  

Importance Number of Responses
0 10 (8%)
1 14 (11%)
2 16 (13%)
3 23 (19%)
4 31 (25%)
5 28 (23%)
Total 122 (100%)

Use Number of Responses
0 55 (45%)
1 29 (24%)
2 17 (14%)
3 11 (9%)
4 5 (4%)
5 5 (4%)
Total 122 (100%)

Information about new resources (tools, databases, literature etc)  

Importance   Number of Responses
0 5 (4%)
1 2 (2%)
2 12 (10%)
3 26 (21%)
4 36 (29%)
5 43 (35%)
Total 124 (100%)

Use Number of Responses
0 43 (35%)
1 22 (18%)
2 19 (15%)
3 23 (19%)
4 8 (7%)
5 8 (7%)
Total 123 (100%)



Access to the library building (e.g. collections & localities ) 

Importance Number of Responses
0 4 (3%)
1 15 (12%)
2 13 (10%)
3 30 (24%)
4 19 (15%)
5 43 (35%)
Total 124 (100%)

Use Number of Responses
0 17 (14%)
1 17 (14%)
2 17 (14%)
3 29 (23%)
4 20 (16%)
5 25 (20%)
Total 125 (100%)

Support with access to archival collections and primary sources  

Importance Number of Responses
0 14 (11%)
1 18 (15%)
2 16 (13%)
3 20 (16%)
4 25 (20%)
5 29 (24%)
Total 122 (100%)

Use Number of Responses
0 53 (42%)
1 24 (19%)
2 10 (8%)
3 19 (15%)
4 9 (7%)
5 10 (8%)
Total 125 (100%)



Processing and analyzing data (Using tools and finding information to facilitate the process)   
Processing and analyzing data (Using tools and finding 
information to facilitate the process)

Number of 
Responses

I have not reached this stage of the research process  19 (100,0%)
Total 19 (100,0%)

2 a.
On a scale of 0-5, please rate these services (0 = not important, 5 = very important). If you have not 
reached this stage yet, please rate these services according to your perceived need. 

To what extent have you used this service? On a scale of 0-5, please rate how much you have used 
these services (0 = not at all, 5 = very often).

Tools for data collection (e.g. video, sound etc.) 

Importance Number of Responses
0 26 (22%)
1 9 (8%)
2 14 (12%)
3 18 (16%)
4 14 (12%)
5 35 (30%)
Total 116 (100%)

Use Number of Responses
0 51 (46%)
1 12 (11%)
2 10 (9%)
3 13 (12%)
4 6 (5%)
5 20 (18%)
Total 112 (100%)



Tools for quantitative analysis (e.g. SPSS)

Importance Number of Responses
0 28 (25%)
1 7 (6%)
2 6 (5%)
3 10 (9%)
4 13 (11%)
5 50 (44%)
Total 114 (100%)

Use Number of Responses
0 47 (41%)
1 7 (6%)
2 10 (9%)
3 10 (9%)
4 9 (8%)
5 31 (27%)
Total 114 (100%)

Tools for qualitative analysis (e.g. Nvivo)

Importance Number of Responses
0 43 (39%)
1 11 (10%)
2 9 (8%)
3 14 (13%)
4 10 (9%)
5 24 (22%)
Total 111 (100%)

Use Number of Responses
0 80 (73%)
1 9 (8%)
2 3 (3%)
3 5 (5%)
4 4 (4%)
5 8 (7%)
Total 109 (100%)



Writing your dissertation and/or grant application (E. g. abstracts, article sections, monograph 
chapters, press releases)   
Writing your dissertation and/or grant application (E. g. 
abstracts, article sections, monograph chapters, press releases)

Number of 
Responses

I have not reached this stage of the research process 
27 

(100,0%)

Total
27 

(100,0%)

3 a.
On a scale of 0-5, please rate these services (0 = not important, 5 = very important). If you have not 
reached a stage yet, please rate these services according to your perceived need.

To what extent have you used this service? On a scale of 0-5, please rate how much you have used 
these services (0 = not at all, 5 = very often).

Evaluation of academic language (style, coherence, structure, etc.)

Importance Number of Responses
0 2 (2%)
1 5 (4%)
2 5 (4%)
3 14 (12%)
4 20 (18%)
5 68 (60%)
Total 114 (100%)

Use Number of Responses
0 52 (46%)
1 16 (14%)
2 9 (8%)
3 14 (12%)
4 9 (8%)
5 13 (12%)
Total 113 (100%)



Individual text supervision regarding academic language (style, coherence, structure, etc.)

Importance Number of Responses
0 2 (2%)
1 5 (4%)
2 6 (5%)
3 11 (10%)
4 21 (19%)
5 68 (60%)
Total 113 (100%)

Use Number of Responses
0 54 (48%)
1 13 (12%)
2 12 (11%)
3 10 (9%)
4 9 (8%)
5 14 (13%)
Total 112 (100%)

Courses in scientific/academic writing

Importance Number of Responses
0 5 (4%)
1 3 (3%)
2 7 (6%)
3 14 (12%)
4 29 (26%)
5 55 (49%)
Total 113 (100%)

Use Number of Responses
0 45 (40%)
1 5 (4%)
2 7 (6%)
3 12 (11%)
4 19 (17%)
5 24 (21%)
Total 112 (100%)



Courses on, and support in, reference management tools such as EndNote 

Importance Number of Responses
0 9 (8%)
1 3 (3%)
2 13 (12%)
3 14 (12%)
4 23 (20%)
5 51 (45%)
Total 113 (100%)

Use Number of Responses
0 45 (41%)
1 12 (11%)
2 11 (10%)
3 11 (10%)
4 15 (14%)
5 16 (15%)
Total 110 (100%)

Advice on copyright issues 

Importance Number of Responses
0 9 (8%)
1 11 (10%)
2 15 (13%)
3 23 (20%)
4 23 (20%)
5 33 (29%)
Total 114 (100%)

Use Number of Responses
0 65 (59%)
1 18 (16%)
2 7 (6%)
3 10 (9%)
4 5 (5%)
5 5 (5%)
Total 110 (100%)



Access to the library building

Importance Number of Responses
0 6 (5%)
1 11 (10%)
2 15 (13%)
3 24 (21%)
4 17 (15%)
5 40 (35%)
Total 113 (100%)

Use Number of Responses
0 12 (11%)
1 12 (11%)
2 21 (19%)
3 23 (21%)
4 14 (13%)
5 28 (25%)
Total 110 (100%)

Information about new resources (tools, databases, literature, etc.) 

Importance Number of Responses
0 3 (3%)
1 9 (8%)
2 12 (11%)
3 24 (21%)
4 28 (25%)
5 36 (32%)
Total 112 (100%)

Use Number of Responses
0 25 (23%)
1 28 (25%)
2 18 (16%)
3 26 (23%)
4 6 (5%)
5 8 (7%)
Total 111 (100%)



Publish research results (Finding information to support the research dissemination process and 
all the different decisions that has to be made regarding aspects like visibility and impact.)   
Publish research results (Finding information to support the 
research dissemination process and all the different decisions that 
has to be made regarding aspects like visibility and impact.)

Number 
of 

Responses

I have not reached this stage of the research process
33 

(100,0%)

Total
33 

(100,0%)

4 a.
On a scale of 0-5, please rate these services (0 = not important, 5 = very important). If you have not 
reached a stage yet, please rate these services according to your perceived need.
To what extent have you used this service? On a scale of 0-5, please rate how much you have used 
these services (0 = not at all, 5 = very often).

Possibility to use appropriate library provided databases from home, anytime

Importance Number of Responses
0 1 (1%)
1 2 (2%)
2 2 (2%)
3 5 (5%)
4 16 (15%)
5 83 (76%)
Total 109 (100%)

Use Number of Responses
0 9 (8%)
1 2 (2%)
2 8 (8%)
3 15 (14%)
4 13 (12%)
5 59 (56%)
Total 106 (100%)



Advice on questions regarding Open Access (OA) and OA publishing 

Importance Number of Responses
0 8 (8%)
1 8 (8%)
2 8 (8%)
3 25 (24%)
4 28 (26%)
5 29 (27%)
Total 106 (100%)

Use Number of Responses
0 51 (49%)
1 22 (21%)
2 12 (11%)
3 11 (10%)
4 5 (5%)
5 4 (4%)
Total 105 (100%)

Seminars and workshops on Open Access and publishing 

Importance Number of Responses
0 10 (9%)
1 7 (7%)
2 14 (13%)
3 32 (30%)
4 19 (18%)
5 24 (23%)
Total 106 (100%)

Use Number of Responses
0 65 (63%)
1 16 (15%)
2 12 (12%)
3 4 (4%)
4 2 (2%)
5 5 (5%)
Total 104 (100%)



Support and advice on publishing strategies (e. g. where to publish, which journals to choose)

Importance Number of Responses
0 4 (4%)
1 5 (5%)
2 3 (3%)
3 11 (10%)
4 29 (27%)
5 54 (51%)
Total 106 (100%)

Use Number of Responses
0 50 (47%)
1 28 (26%)
2 12 (11%)
3 9 (8%)
4 2 (2%)
5 5 (5%)
Total 106 (100%)

Support in using and registering publications in DiVA, the local institutional repository 

Importance Number of Responses
0 6 (6%)
1 5 (5%)
2 19 (18%)
3 20 (19%)
4 25 (23%)
5 32 (30%)
Total 107 (100%)

Use Number of Responses
0 55 (52%)
1 17 (16%)
2 11 (10%)
3 9 (9%)
4 7 (7%)
5 6 (6%)
Total 105 (100%)



Advice on how to use social media to spread research results 

Importance Number of Responses
0 11 (10%)
1 10 (9%)
2 15 (14%)
3 24 (22%)
4 18 (17%)
5 29 (27%)
Total 107 (100%)

Use Number of Responses
0 67 (63%)
1 15 (14%)
2 12 (11%)
3 8 (8%)
4 1 (1%)
5 3 (3%)
Total 106 (100%)

Advice on copyright issues 

Importance Number of Responses
0 5 (5%)
1 9 (8%)
2 16 (15%)
3 26 (24%)
4 22 (21%)
5 29 (27%)
Total 107 (100%)

Use Number of Responses
0 64 (60%)
1 17 (16%)
2 9 (8%)
3 8 (8%)
4 4 (4%)
5 4 (4%)
Total 106 (100%)



Support on how to extract publishing statistics from appropriate library provided databases 

Importance Number of Responses
0 10 (9%)
1 11 (10%)
2 17 (16%)
3 23 (22%)
4 18 (17%)
5 27 (25%)
Total 106 (100%)

Use Number of Responses
0 65 (61%)
1 21 (20%)
2 6 (6%)
3 6 (6%)
4 4 (4%)
5 4 (4%)
Total 106 (100%)

Support in extracting statistics from DiVA

Importance Number of Responses
0 21 (20%)
1 11 (10%)
2 16 (15%)
3 18 (17%)
4 20 (19%)
5 20 (19%)
Total 106 (100%)

Use Number of Responses
0 80 (78%)
1 10 (10%)
2 5 (5%)
3 2 (2%)
4 3 (3%)
5 2 (2%)
Total 102 (100%)



Advice and guidance from a personal contact librarian 

Importance Number of Responses
0 6 (6%)
1 15 (14%)
2 14 (13%)
3 25 (24%)
4 18 (17%)
5 28 (26%)
Total 106 (100%)

Use Number of Responses
0 46 (44%)
1 21 (20%)
2 17 (16%)
3 8 (8%)
4 8 (8%)
5 4 (4%)
Total 104 (100%)

Information about new resources (tools, databases, etc.) 

Importance Number of Responses
0 4 (4%)
1 4 (4%)
2 13 (12%)
3 35 (33%)
4 17 (16%)
5 34 (32%)
Total 107 (100%)

Use Number of Responses
0 41 (39%)
1 21 (20%)
2 20 (19%)
3 17 (16%)
4 2 (2%)
5 5 (5%)
Total 106 (100%)



5 a.
Regarding Collecting information/data (Finding different types of information related to your 
dissertation e. g. articles, books, reports, data sets, statistics)

What type of service do you as a doctoral student prefer?

On a scale of 0-5, please rate how important you believe these types of services would be for you (0 = 
not important, 5 = very important).

Courses
Number of 
Responses

0 8 (7%)
1 12 (10%)
2 24 (20%)
3 24 (20%)
4 21 (18%)
5 31 (26%)
Total 120 (100%)

Seminars/workshops ("one-shot sessions")
Number of 
Responses

0 3 (3%)
1 9 (8%)
2 11 (9%)
3 19 (16%)
4 44 (37%)
5 34 (28%)
Total 120 (100%)

Digital resources (e.g. instructional videos, online guides, 
tutorials etc.)

Number of 
Responses

0 7 (6%)
1 6 (5%)
2 17 (14%)
3 28 (24%)
4 31 (26%)
5 29 (25%)
Total 118 (100%)

Individual meeting in person
Number of 
Responses

0 7 (6%)
1 14 (12%)
2 18 (15%)
3 25 (21%)
4 24 (20%)
5 33 (27%)
Total 121 (100%)



5 b.
Regarding Processing and analyzing data (Using tools and finding information to facilitate the 
process)

What type of service do you as a doctoral student prefer?

On a scale of 0-5, please rate how important you believe these types of services would be to you (0 = 
not important, 5 = very important).

Courses
Number of 
Responses

0 6 (5%)
1 6 (5%)
2 15 (13%)
3 25 (21%)
4 23 (19%)
5 44 (37%)
Total 119 (100%)

Seminars/workshops ("one-shot sessions")
Number of 
Responses

0 8 (7%)
1 2 (2%)
2 11 (9%)
3 26 (22%)
4 34 (28%)
5 39 (33%)
Total 120 (100%)

Digital resources (e.g. instructional videos, online guides, 
tutorials etc.)

Number of 
Responses

0 5 (4%)
1 8 (7%)
2 20 (17%)
3 27 (23%)
4 34 (29%)
5 23 (20%)
Total 117 (100%)

Individual meeting in person
Number of 
Responses

0 9 (8%)
1 8 (7%)
2 14 (12%)
3 22 (19%)
4 29 (25%)
5 36 (31%)
Total 118 (100%)



5 c.
Regarding Writing your dissertation and/or grant application (E. g. abstracts, article sections, 
monograph chapters, press releases)
What type of service do you as a doctoral student prefer?

On a scale of 0-5, please rate how important you believe these types of services would be to you (0 = 
not important, 5 = very important).

Courses
Number of 
Responses

0 8 (7%)
1 14 (12%)
2 15 (13%)
3 24 (20%)
4 26 (22%)
5 33 (28%)
Total 120 (100%)

Seminars/workshops ("one-shot sessions")
Number of 
Responses

0 7 (6%)
1 7 (6%)
2 12 (10%)
3 20 (17%)
4 35 (29%)
5 39 (33%)
Total 120 (100%)

Digital resources (e.g. instructional videos, online guides, 
tutorials)

Number of 
Responses

0 6 (5%)
1 17 (14%)
2 23 (19%)
3 24 (20%)
4 29 (24%)
5 21 (18%)
Total 120 (100%)

Individual meeting in person
Number of 
Responses

0 5 (4%)
1 3 (3%)
2 14 (12%)
3 26 (22%)
4 25 (21%)
5 46 (39%)
Total 119 (100%)



5 d.
Regarding Publish research results (Finding information to support the research dissemination 
process and all the different decisions that has to be made regarding aspects like visibility and 
impact.)
What type of service do you as a doctoral student prefer?

On a scale of 0-5, please rate how important you believe these types of services would be to you (0 = 
not important, 5 = very important).

Courses
Number of 
Responses

0 10 (8%)
1 21 (17%)
2 22 (18%)
3 27 (22%)
4 16 (13%)
5 25 (21%)
Total 121 (100%)

Seminars/workshops ("one-shot sessions")
Number of 
Responses

0 5 (4%)
1 8 (7%)
2 18 (15%)
3 17 (14%)
4 35 (30%)
5 35 (30%)
Total 118 (100%)

Digital resources (e.g. instructional videos, online guides, 
tutorials etc.)

Number of 
Responses

0 7 (6%)
1 15 (13%)
2 23 (19%)
3 26 (22%)
4 27 (23%)
5 22 (18%)
Total 120 (100%)

Individual meeting in person
Number of 
Responses

0 6 (5%)
1 6 (5%)
2 16 (13%)
3 28 (23%)
4 31 (26%)
5 34 (28%)
Total 121 (100%)
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