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Abstract:   

Bioinformatics is an interdisciplinary scientific subject which connects biology, 

biomedicine and information science. Bioinformatics generates new biological 

knowledge by using computer methods and biological databases and can thereby play 

an important role for the understanding of diseases and be used for development of new 

medicines. The appearance of bioinformatics has thereby had a big impact on 

biomedical research.  

In this study, I have examined bioscientists' use of bibliographical databases, 

bioinformatic databases/web sites and bioinformatic tools and their needs of support 

concerning these resources. I have also examined which support the scientific libraries 

offer their users concerning bibliographical databases, bioinformatic databases/web sites 

and bioinformatic tools and have compared it with the needs the libraries think that the 

users have and the needs the users state that they have. 

The results from the study show that there is a wish for library support concerning 

bibliographical databases, bioinformatic databases/web sites and bioinformatic tools. 

The wishes of the respondents are in contrast to the libraries' view about bioscientists 

interest concerning bioinformatic databases/web sites and bioinformatic tools. A few 

libraries offer support concerning bioinformatic databases/web sites and bioinformatic 

tools. The knowledge among the library staff in bioinformatic databases/web sites and 

tools is limited. 

The scientific libraries' support concerning bioinformatic databases/web sites and 

bioinformatic tools should be developed and offered in collaboration with researchers 

and teachers within bioscience to better match the needs of the users. 

 

Nyckelord: användarstudie, bibliografiska databaser, bibliotek, 

bioinformatik, bioinformatiska databaser, bioinformatiska 

verktyg, biovetare, biovetenskap 
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1. Inledning 

 

”Effective utilization of bioinformatics in biomedical research has 

significant implications for discovering the underlying mechanisms of 

numerous diseases as well as potential treatments.”  

 

Aviv Shachak, Kerem Shuval och Sara Fine (2007, s. 457) 

 

Bioinformatik är ett tvärvetenskapligt
1
 ämne som sammanför biologi, biomedicin och 

informationsvetenskap (Hemminger 2005, s. 437). Med hjälp av datametoder, 

biologiska databaser genererar bioinformatik ny biologisk kunskap (Andrade & Sander 

1997, s. 675), exempelvis så kan bioinformatik koppla samman molekylärbiologi och 

datateknik och spelar därmed en viktig roll i förståelsen av sjukdomar och kan användas 

vid utvecklingen av nya läkemedel (Song et al. 2014, s. 352). Tillkomsten av 

bioinformatik har inneburit en stor påverkan på all biomedicinsk forskning (Bartlett & 

Toms 2005, s. 469).  

Till skillnad från traditionella bibliografiska resurser där primär och sekundär 

information finns som separata resurser så kan bioinformatiska databaser och verktyg 

integrera bägge typerna av information (Bartlett, Ishimura & Kloda 2012, s. 225). 

Under senare tid har molekylära sekvensdatabasers innehåll ökat explosionsartat 

eftersom framväxten av storskalig molekylär biovetenskap och bioinformatik gjort det 

möjligt att samla in, lagra och analysera stora mängder biologiska data. Denna 

utveckling har skett parallellt med utvecklingen av internet. Biologisk information kan 

erhållas ur fritt tillgängliga bioinformatiska databaser och analyseras, extraheras och 

jämföras med hjälp av olika bioinformatiska verktyg (datoralgoritmer
2
). (Yarfitz & 

Ketchell 2000, ss. 36f.).  

Historiskt sett har bibliotekarier valt att använda resurser eller informationssystem som 

utgörs av bibliografisk och traditionell textbaserad information. Forskning visar dock att 

användare använder bioinformatiska verktyg i samma kontext som bibliografiska 

resurser, till exempel PubMed. (Bartlett, Ishimura & Kloda 2012, s. 224f.). Av denna 

anledning så kan sökningar i bioinformatiska databaser/webbsidor
3
 och användande av 

bioinformatiska verktyg komplettera sökningar i bibliografiska biovetenskapliga 

databaser. 

Bibliotekets stöd till molekylärbiologisk forskning har tidigare begränsats till 

traditionella (bibliografiska) resurser och service. Bibliotekets primära roll har sedan 

                                                
1 Tvärvetenskap innebär vetenskapligt samarbete mellan forskare eller forskargrupper från skilda 

discipliner (Nationalencyklopedin). 
2 Med algoritm avses en logisk sekvens av steg för att lösa matematiska problem (Selzer, Marhöfer & 

Rohwer 2008, s. 247).  
3 I den här studien har jag valt att kalla bioinformatiska portaler för bioinformatiska webbsidor.  
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ändrats från att vara en lagringsplats för information till att bli en portal för information 

(Yarfitz & Ketchell 2000, ss. 36 & 44). Bibliotekets roll skulle kunna vara att ge råd om 

vilka bioinformatiska resurser som kan användas och när. Yarfitz och Ketchell (2000, s. 

36f) menar att biomedicinsk forskning numera inte bara sker in vitro eller in vivo 

genom experiment på laboratoriet utan även i en kontext där datorn används för att söka 

och analysera information in silico. I takt med att de biologiska informationsresursernas 

storlek och komplexitet ökar så medför det att det blir allt viktigare för biovetare att 

finna och använda information i biologiska sekvensdatabaser. 

Ett ämne som ingår i biovetenskapen
4
 är molekylärmedicin, vilket är ett exempel på en 

mycket informationsintensiv domän som syftar till att på molekylär nivå diagnostisera, 

förebygga och behandla olika sjukdomar (se Kumpulainen & Järvelin 2012, s. 88). För 

att underlätta för forskning och utbildning inom biovetenskap är det därför viktigt att de 

biovetenskapliga biblioteken även har kunskap och kan erbjuda visst stöd beträffande 

bioinformatiska resurser. Detta gör man redan på ett antal bibliotek i USA (se avsnitt 

2.3), men jag har inte funnit någon uppgift på om detta erbjuds i Sverige.  

Biovetare, bibliotek och bioinformatiska resurser verkar vara ett relativt outforskat 

område, åtminstone i Sverige, och jag vill därför undersöka det närmare. Med den här 

studien vill jag visa på att med kunskap om biovetares behov av bibliografiska databaser 

och bioinformatiska resurser så kan de biovetenskapliga biblioteken utveckla sin 

verksamhet och bättre stödja sina användare. Jag har inte funnit någon tidigare studie 

där en användarstudie
5
 av biovetare vid ett svenskt lärosäte kombineras med en 

nationell undersökning av de biovetenskapliga bibliotekens stöd vad beträffar 

bibliografiska databaser och bioinformatiska resurser.  

 

1.1 Bioinformatiska resurser 
 

”It is now widely accepted that biomedical computing offers enormous 

potential for improving the quality of human health by increasing biological 

knowledge.”  

 

Carol A. Bean och Milton Corn (2005, s. 551)  

 

Bioinformatik är ett stort och mycket mångfacetterat område och det betraktas som ett 

nyckelområde inom biomedicinsk forskning (se Nationalencyklopedin).  

                                                
4 Enligt Nationalencyklopedin är termen bio grekiska och betyder liv. Biovetenskap är ett samlingsnamn 

för till exempel biologi, biomedicin, biokemi, biofysik och bioteknik. 
5
 Genom att studera användare kan man skapa en förståelse för människors interaktion med och genom 

information (Lundh 2012, s. 2). 
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Enligt Selzer, Marhöfer & Rohwer (2008, s. 249) har bioinformatik en viktig funktion 

inom molekylärbiologi, biokemi, kemi och medicin. Forskning inom bioinformatik har 

också expanderat till att numera även inkludera andra discipliner såsom fysik, 

agronomi, ingenjörsvetenskap och psykologi (Rein 2006, ss. 315f.).  

Inom bioinformatik används avancerad datormetodologi för att lagra, återvinna och 

analysera data som genererats från sekvensering och analysering av genom
6
 (Ram et al. 

2010, s. 177). Termen bioinformatik används både för datorstödd hantering och analys 

av DNA-, RNA- och proteinsekvensdata och datorstödd informationsbehandling inom 

biologin (Nationalencyklopedin). Sambandet mellan DNA, RNA och protein kallas den 

centrala dogmen och den beskrivs i bilaga 1. 

Bioinformatiska resurser finns i olika former och i olika format. Webbservrar, 

databaser, tidskrifter, publicerade dokument (artiklar, böcker, etcetera), protokoll, patent 

och mjukvara/annoteringsverktyg är exempel på bioinformatiska resurser (Ram & 

Laxman Rao 2012, ss. 326 & 339). Många bioinformatiska resurser finns fritt 

tillgängliga på internet. Akalin (2006, s. 610) menar att tillgängligheten till 

bioinformatiska verktyg och effektiva analyser av bioinformatiska data är viktiga 

faktorer för att integrera forskningsresultat och för att skapa nya hypoteser. Enligt 

Attwood och Parry-Smith (1999, s. xvi) finns det inte någon komplett bioinformatisk 

databas och det finns inte heller några bioinformatiska verktyg som är helt tillförlitliga. 

Därför är det viktigt att användare kombinerar olika bioinformatiska databaser och olika 

bioinformatiska verktyg. I kommande avsnitt beskrivs ett antal bioinformatiska 

databaser och verktyg.  

 

1.1.1 Bioinformatiska databaser 

 

Samlingen av sekvensdata och tillhörande biologisk information utgör den viktigaste 

grunden för tillämpad bioinformatik (Selzer, Marhöfer & Rohwer (2008, s. 45). En 

viktig del av de bioinformatiska resurserna är därför de globala bioinformatiska 

databaserna. Man skiljer mellan primära databaser, sekundära databaser, genotyp
7
- 

fenotyp
8
 databaser och molekylära strukturdatabaser. Nedan beskrivs kort några av de 

bioinformatiska databaser som förekommer i denna studie.  

 I primära databaser lagras data om biologiska sekvenser (DNA, RNA eller 

protein) samt tillhörande annoteringar. DNA Database of Japan (DDBJ), 

GenBank, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Translated EMBL 

(TrEMBL), National Center for Biotechnology Information (NCBI) Protein 

                                                
6 Genom avser det genetiska materialet (arvsmassan) hos en levande organism eller ett virus (Reece & 

Campbell 2011, s. G-15). 
7 Med genotyp avses den genetiska sammansättningen hos en organism (Reece & Campbell 2011, s. G-
15). 
8 Med fenotyp avses observerbara fysiska- och fysiologiska karaktärsdrag hos en organism. Dessa 

karaktärsdrag avgörs av organismens genetiska sammansättning (Reece & Campbell 2011, s. G-26). 
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Database, Protein Information Resource (PIR), Swissprot och UniProt är 

exempel på primära databaser.  

 Sekundära databaser innehåller information som har erhållits från primära 

databaser. Prosite, PRINTS, Pfam, Interpro är exempel på sekundära databaser.  

 I genotyp-fenotypdatabaser lagras samband mellan gener och biologiska 

egenskaper hos organismer. FlyBase, Mouse Genome Database (MGD), NCBI 

dbGaP, PhenomicDB, The Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), The 

Online Mendelian Inheritance in Animals (OMIA) och WormBase är exempel 

på genotyp-fenotypdatabaser.  

 Molekylära strukturdatabaser. CATH, Protein Data Bank (PDB), PubChem och 

SCOP är exempel på molekylära strukturdatabaser. 

(Selzer, Marhöfer & Rohwer 2008, ss. 46, 49, 53, 56, 58, 62-67, 268 & 271). 

I de bioinformatiska databaserna ingår det främst biologisk data. PubMed är visserligen 

tillgänglig via NCBI:s webbsida, men är ingen bioinformatisk databas utan en 

bibliografisk databas (se avsnitt 1.2). Man kan säga att de fritt tillgängliga 

bioinformatiska databaserna tillsammans utgör ett globalt elektroniskt uppslagsverk 

över biologisk information. Webbadresser till ett urval fritt tillgängliga bioinformatiska 

databaser/webbsidor redovisas i bilaga 2. 

 

1.1.2 Bioinformatiska verktyg 

 

En annan viktig del av de bioinformatiska resurserna är de bioinformatiska verktygen. I 

detta stycke beskrivs några av dessa bioinformatiska verktyg. Det finns dels 

bioinformatiska sökverktyg för att söka information i databaserna och dels andra 

bioinformatiska verktyg som används för att analysera, jämföra sekvenser/strukturer 

eller beräkna, och visualisera strukturer. Många verktyg baseras på algoritmer. Nedan 

beskrivs kort några av de bioinformatiska verktyg som förekommer i denna studie. 

 Verktyg för sökning i molekylärbiologiska databaser. Entrez (numera Gquery: 

Global Cross-database Search) är ett databasåtervinningssystem utvecklat av 

NCBI som ger integrerad tillgång till olika molekylärbiologiska databaser (Rapp 

& Weeler 2005, ss. 541f.). Verktyget kan även användas för sökningar i den 

bibliografiska databasen PubMed. Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) 

är ett sökverktyg som används för att för att söka liknande (homologa) protein- 

eller nukleotidsekvenser (Selzer, Marhöfer & Rohwer 2008, ss. 83-87; Rapp & 

Weeler 2005, ss. 545f.). En del av dessa verktyg nås via NCBI (se bilaga 2). 

 Verktyg för att jämföra sekvenser av DNA och protein. Det finns flera olika 

verktyg för detta ändamål. Med verktyg som LALIGN och CLUSTAL OMEGA 

kan man göra så kallade "Pairwise sequence alignments" respektive "Multiple 

sequence alignment" för att jämföra två respektive fler än två sekvenser. Med 

verktyget CLUSTALW2 kan man skapa fylogenetiska träd som illustrerar 
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sekvenslikheter. Fylogenetiska
9
 träd (till exempel CLUSTALW2) är verktyg 

som används för att illustrera sekvenslikheter. (Selzer, Marhöfer & Rohwer 

2008, ss. 75-83). En del av dessa verktyg nås via EMBL-EBI och UniProt (se 

bilaga 2).  

 Verktyg för jämförande, funktionell och strukturell genomanalys. Det finns flera 

olika verktyg för detta ändamål. Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes 

(KEGG) erbjuder till exempel sökningar i metaboliska databaser. Databasen 

Clusters of Orthologous Groups (COGs) erbjuder till exempel sökningar i 

grupper av fylogenetiskt klassade proteiner (NCBI). Databasen MapViewer 

(NCBI) erbjuder sökningar för jämförelser av kodande regioner i olika genom. 

(Selzer, Marhöfer & Rohwer 2008, ss. 186-196).  

 Verktyg för sökning i strukturdatabaser, visualisering och analys av protein- och 

DNA-strukturer samt modellering av protein- och DNA-strukturer. Protein 

databank (PDB) är en informationsportal för biologiska makromolekyler, till 

exempel proteiner och DNA. Här kan man söka efter protein- och DNA 

strukturer och finna mycket information om dessa strukturer (RCSB). PubChem 

(NCBI) är en databas i vilken man kan söka bland små kemiska molekyler, deras 

strukturer och biologiska verkningar. Det finns ett antal olika verktyg för 

proteinmodellering, dockning och structure-based rational drug design, till 

exempel SWISS-MODEL, SwissDock och DOCK (Selzer, Marhöfer & Rohwer 

2008, ss. 64f., 67ff., 117-134). Många av dessa verktyg av dessa nås via SIB 

ExPASy (se bilaga 2). 

 

1.2 Bibliografiska databaser 
 

Enligt Nationalencyklopedin avser termen bibliografisk litteraturen inom visst 

ämnesområde. Bibliografiska databaser innehåller bland annat uppgifter som underlättar 

sökandet efter litteratur, till exempel författare, utgivningsår, tidskrift eller förlag. 

Tidskrifter har stor betydelse för forskning inom molekylärbiologi och biokemi (Moed 

2005, s. 126).  

En del bibliografiska databaser är fritt tillgängliga, andra kräver inloggning till exempel 

via vetenskapliga biblioteks webbsidor.  

 Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), Directory of Open Access Journals 

(DOAJ), LIBRIS, PubMed, Oalster, PQDT Open och SwePub är exempel på 

bibliografiska databaser som är fritt tillgängliga.  

 Biological Abstract, MEDLINE, Zoological Record och Web of Science är 

exempel på bibliografiska databaser inom biovetenskap med åtkomst via 

vetenskapliga bibliotek.  

 Google Scholar är ett exempel på en söktjänst som är fritt tillgänglig. 

                                                
9 Med fylogeni avses utvecklingshistorien (evolutionen) hos en biologisk grupp (Nationalencyklopedin). 

http://doaj.org/
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 Discovery, Primo, Summon och World Cat Local är exempel på discovery-

verktyg
10

 som medför en kostnad för biblioteken men är fritt tillgängliga för 

användarna på bibliotekens webbsidor. 

Bibliografiska databaser används för att finna och återvinna bibliografiska poster och 

publikationer. Sökningar i bibliografiska databaser utförs med hjälp av sökverktyg och 

olika termer, till exempel med nyckelord eller Medical Subject Headings (MeSH
11

) och 

inte med hjälp av DNA-, RNA- eller proteinsekvenser.  

 

1.3 Problemets formulering 
 

Kan bioinformatik och biblioteks- och informationsvetenskap kombineras? Jag tror det. 

Bioinformatik kombinerar i huvudsak biologi och datalogi
12

 medan biblioteks- och 

informationsvetenskap omfattar biblioteken och den information biblioteken innehåller, 

informationens producenter och användare, samt informationsflöden och tekniker för att 

bland annat lagra och sprida information (Nationalencyklopedin). Information retrieval 

är ett brett område inom datorvetenskap och som också ingår i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Information retrieval fokuserar i första hand på att underlätta 

användarnas tillgång till information (Baeza-Yates & Riberio-Neto 2011, s. 1). Det är 

troligt att del bioinformatiska verktyg, till exempel för sökning i molekylärbiologiska 

databaser (se avsnitt 1.1.2), är konstruerade med hjälp av kunskaper från information 

retrieval. En del biologisk data som finns lagrad i de bioinformatiska databaserna kan 

också återvinnas i de bibliografiska databaserna och vice versa. 

Många biovetare har behov av bibliografiska databaser och bioinformatiska resurser och 

jag ser här möjligheter för biblioteken att erbjuda ett kombinerat stöd. Tyvärr tror jag 

inte att denna möjlighet tas till vara i särskilt stor omfattning. En trolig orsak till detta 

kan vara att de biovetenskapliga biblioteken inte alltid är medvetna om de behov deras 

användare har. Om de biovetenskapliga biblioteken inte möter dessa behov så finns det 

risk för att bibliotekens stöd blir missriktat och att biovetarna inte använder biblioteket 

på ett optimalt sätt.  

I USA finns redan ett antal biovetenskapliga bibliotek som erbjuder användarna stöd 

rörande bioinformatiska resurser (se avsnitt 2.3), men i Sverige verkar detta vara 

ovanligt. För att inte svensk forskning och utbildning ska missgynnas i internationell 

konkurrens så är det viktigt att också de svenska biovetenskapliga biblioteken erbjuder 

sådant stöd.  

Om biovetare ges bättre möjligheter till att finna och använda bioinformatiska resurser 

så skulle det även kunna medföra en minskning av antalet laboratorieexperiment och 

försöksdjur, vilket i sin tur skulle kunna leda till ett bättre resursutnyttjande och 

                                                
10 Discovery-verktyg används för samtidig sökning i många databaser. 
11 MeSH är PubMed:s tesaurus för kontrollerade vokabulär (NCBI).  
12 Inom datalogi studeras beräkningar som oftast utförs med dator (Nationalencyklopedin). 
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minskade kostnader. Satsningar på de biovetenskapliga biblioteken för att utveckla 

biovetares användande av bioinformatiska resurser skulle därför kunna ge stora vinster 

för såväl den enskilde som för samhället i stort. 

Med den här studien vill jag visa på de biovetenskapliga bibliotekens 

utvecklingsmöjligheter i deras stöd till biovetare så att biblioteken på ett bättre sätt kan 

anpassas till användarnas behov. Jag har valt att först göra en användarstudie om 

biovetare med anknytning till ett mindre svenskt lärosäte. Jag har sedan valt att 

undersöka stödet till biovetare vid biovetenskapliga bibliotek vid svenska lärosäten och 

försöka relatera dessa resultat till varandra. 

 

1.3.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka ifall de biovetenskapliga bibliotekens stöd till 

biovetare motsvarar de behov användarna har. Jag vill därför undersöka biovetares 

användning och behov av stöd med avseende på bibliografiska databaser och 

bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg och sätta detta i relation till det behov 

av stöd de biovetenskapliga biblioteken uppfattar att användarna har och det stöd de 

biovetenskapliga biblioteken erbjuder. 

 

1.3.2 Forskningsfrågor 

 

Forskningsfrågor för den här studien är: 

1. Hur använder biovetare vid det aktuella lärosätet bibliografiska databaser och 

bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg? 

2. Vilka stöd kring bibliografiska databaser och bioinformatiska 

databaser/webbsidor och verktyg efterfrågas av biovetare vid det aktuella 

lärosätet? 

3. Vilka behov av stöd uppfattar svenska biovetenskapliga bibliotek att användarna 

har rörande bibliografiska databaser och bioinformatiska databaser/webbsidor 

och verktyg? 

4. Vilka stöd erbjuder svenska biovetenskapliga bibliotek användarna när det gäller 

bibliografiska databaser och bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg? 

 

1.3.3 Avgränsningar 

 

Kandidatuppsatsens omfattning har satt begränsningar i storleken på användarstudien av 

biovetare. Att utöka studien och inkludera biovetare från fler lärosäten skulle innebära 

en större tidsåtgång för såväl distributionen av enkäten som analysen av enkätresultaten. 
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Tidsbegränsningen på uppsatsen har inneburit att något sannolikhetsurval
13

 inte är 

möjligt (se Bryman 2011, s. 196) och jag har därför valt att studera biovetare med 

anknytning till ett mindre svenskt lärosäte. Detta lärosäte valdes därför att studenter och 

anställda tillhör samma institution och att det därför är lättare att kontakta dem än om de 

varit utspridda vid olika institutioner. Lärosätets bibliotek ligger centralt placerat på 

campusområdet och det är därför geografiskt lättillgängligt för såväl studenter som 

anställda. Eftersom bibliotekens användare är såväl studenter på olika nivåer som 

anställda har jag valt att inkludera informanter från kategorierna kandidatstudenter, 

master/magisterstudenter, doktorander och anställda. Användarstudien av biovetare är 

endast tänkt som bakgrundsinformation om biovetares användning och behov av stöd 

med avseende på bibliografiska databaser och bioinformatiska resurser. 

När det gäller undersökningen av biovetenskapliga bibliotek så har jag valt att enbart 

studera högskole-/universitetsbibliotek vid svenska lärosäten som bedriver verksamhet 

inom biovetenskap då dessa är mest relevanta för biovetare. 

Det finns ett stort antal bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg. Jag har valt 

att inte studera samtliga databaser/webbsidor och verktyg, utan har gjort mitt urval av 

de viktigaste utifrån en lärobok i bioinformatik, Applied bioinformatics: An introduction 

av Selzer, Marhöfer & Rohwer (2008).  

 

2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

Det här kapitlet avser att ge en litteraturgenomgång om tidigare forskning beträffande 

biovetare, bibliotek och bioinformatiska resurser. 

Här sammanfattas studier som behandlar biovetare och deras bruk av bibliografiska 

databaser och bioinformatiska resurser. Detta kapitel ger även en sammanfattning av 

studier om de biovetenskapliga bibliotekens stöd i bioinformatik. Studierna kan 

användas som bakgrundsinformation om biovetares behov och därmed som underlag för 

hur biovetenskapliga bibliotek kan anpassa stödet till sina användare. 

 

2.1 Biovetare, bibliotek och bibliografiska resurser 

 

Pali U. Kuruppu och Anne Marie Gruber (2006) har utfört en användarstudie på 

forskare och doktorander inom lantbruks- och biovetenskap vid Iowa State University 

of Science and Technology i Ames, USA. Kuruppu och Gruber har med hjälp av 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer intervjuat 17 forskare individuellt och 23 

doktorander i fokusgrupper. Syftet var att undersöka forskarnas och doktorandernas 

                                                
13 Sannolikhetsurval är ett urval som har gjorts på slumpmässig grund. Sannolikhetsurval används för att 

få ett representativt urval och därmed minska urvalsfelet (Bryman 2011, s. 179).  
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informationsbehov och informationsanvändning. Nedan följer några av studiens resultat 

(se Kuruppu & Gruber 2006, ss. 612-619).  

Forskarna och doktoranderna, här kallade ”informanterna”, använder främst 

forskningsartiklar i sin forskning (jämför Moed 2005, s. 126). Forskarna använder både 

tidskrifter och böcker för sin undervisning. För att samla in information om ett visst 

forskningsområde har forskarna ofta direktkontakt med författare/andra forskare eller 

undersöker deras webbsidor.  

Informanterna tycker om biblioteket som rum, men besöker sällan det fysiska 

biblioteket. Tidsbrist, att tidskrifterna finns att tillgå elektroniskt samt att informanterna 

föredrar att arbeta från sina laboratorier eller sina kontor är några av anledningarna till 

varför de inte besöker biblioteket så ofta. Tidsbesparing och bekvämlighet anses vara de 

viktigaste faktorerna.  

Informanterna använder ofta bibliotekets tidskriftsindex. Forskarna besöker ofta 

bibliotekets webbsida flera gånger per dag och de tenderar att ”bokmärka” delar av 

bibliotekets webbsida i sina datorer. Genom att ”bokmärka” till exempel en viss 

elektronisk tidskrift undviker de att klicka sig fram via bibliotekets webbsida.  

PubMed är den databas som informanterna använder mest. Det är också vanligt att de 

har direkttillgång till PubMed snarare än genom bibliotekets webbsida. De flesta 

informanter utför sökningar med hjälp av nyckelord. Informanterna ägnar inte mycket 

tid åt att söka information och när de inte finner det de söker blir de ofta frustrerade. 

Ibland väljer informanterna bekvämlighet framför kvalité på informationsresurserna. 

Det händer att de använder sökmotorer som Yahoo och Google för att söka information 

till sin forskning och undervisning .  

De flesta av informanterna är nöjda med den kunskap de har för att finna information. 

Många har lärt sig denna färdighet på egen hand och en del medger att denna färdighet 

skulle kunna förbättras. En del av doktoranderna vill ogärna be om hjälp och vissa tror 

att de som doktorander förväntas kunna finna information på egen hand, andra tror att 

det är en del av deras forskarutbildning att lära sig finna information. Om informanterna 

behöver hjälp söker den främst från sina vänner eller kollegor.  

Flera av informanterna anser att biblioteket gör ett bra jobb. Dock känner flera av 

informanterna inte till: 

 Den service biblioteket erbjuder dem. 

 Att biblioteket har en ämnesbibliotekarie. 

 Bibliotekets resurser (till exempel den bibliografiska databasen MEDLINE). 

 Bibliotekets ämnesspecifika webbsidor. 

Endast en av doktoranderna hade gått användarutbildning. Under fokusintervjuerna 

uttryckte dock flera av doktoranderna att de gärna skulle vilja gå användarutbildning. 

En del doktorander vill dock inte ägna mycket tid på användarutbildning. En del av dem 

vill helst ha korta sessioner som erbjuds vid ett flertal tillfällen, andra vill gärna få 

användarinformation genom bibliotekets webbsida.  
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Det är dock viktigt att känna till att forskare inom lantbruks- och biovetenskap ofta har 

flera olika funktioner (till exempel forskare, utbildare, planerare, administratör och 

handledare), att deras intressen och behov förändras över tiden och att deras tekniska 

framsteg påverkar hur de finner och använder information (se Kuruppu & Gruber 2006, 

s. 609). Kuruppu och Grubers användarstudie är mycket omfattande, men den 

inkluderade inte bioinformatiska databaser/webbsidor och bioinformatiska verktyg. 

Endast några av Kuruppu och Grubers informanter nämnde det bioinformatiska 

verktyget Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) och då nämndes det i samband 

med den bibliografiska databasen PubMed.  

 

2.2 Biovetare och bioinformatiska resurser 
 

Nicholas R. Anderson, E. Sally Lee, J. Scott Brockenbrough, Mark E. Minie, 

Sherrilynne Fuller, James Brinkley och Peter Tarczy-Hornoch har med hjälp av 

intervjuer och en enkät undersökt hur biomedicinska forskare med anknytning till 

University of Washington i Seattle, USA hanterar och analyserar data. Syftet med 

studien var att ta reda på forskarnas behov och de eventuella problem som de stöter på. 

Resultatet visar att forskarna i stor utsträckning studerar biologiska problem som 

innefattar stora mängder data som kräver lagring och analys. (Anderson et al. 2007, ss. 

485f.).  

Joan C. Bartlett, Yusuke Ishimura och Lorie A. Kloda vid McGill University i 

Montréal, Kanada har med hjälp av en enkätstudie undersökt ifall forskarens 

arbetsuppgifter eller arbetsroll påverkar valet av bioinformatiska verktyg (Bartlett, 

Ishimura & Kloda 2012). Studiens urval bestod av studenter och forskare vid 18 

kanadensiska universitet med starka biomedicinska och/eller bioinformatiska 

utbildningar. Enkäten besvarades av 223 personer, men någon svarsfrekvens gick inte 

att erhålla. Informanterna var verksamma inom områdena biologi, biokemi, 

bioinformatik eller medicin. Samtliga informanter använde någon form av 

bioinformatiska verktyg i sitt arbete och att de använde bioinformatiska verktyg för att 

utföra specifika uppgifter snarare än för sökning och/eller utforskning av information. 

Resultaten antyder också att informanterna upplever att det är viktigare att erhålla ett 

svar än att svaret är bra. Författarna belyser även vikten av uppgiftsbaserad 

informationssökning och forskning inom information retrieval. (Bartlett, Ishimura & 

Kloda 2012, ss. 224ff. & 230f.).  

Aviv Shachak, Kerem Shuval och Sara Fine vid Bar-Ilan vid University i Ramat Gan 

och University of Haifa, Israel, har intervjuat tolv personer som deltagit i fristående 

workshops organiserade av bioinformatiska avdelningar på Tel-Aviv University i Tel 

Aviv och Weizmann Institute of Science i Rehovot, Israel. Resultatet av studien visade 

att samtliga informanter upplevde bioinformatik som en viktig disciplin i biomedicinsk 

forskning (Shachak, Shuval & Fine 2007, s. 455). I de fall informanterna inte använde 

sig av bioinformatiska verktyg berodde det oftast på ett kunskapsglapp i kombination 

med omfattande lärotid. För att övervinna sina kunskapsluckor sökte informanterna 
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därför stöd och support hos kollegor, bioinformatiker eller lokala experter. Dock 

upplevde de inte detta stöd som tillräckligt, speciellt inte det som de fick från lokala 

experter. (Shachak, Shuval & Fine 2007). 

Shachak, Shuval och Fine (2007, s. 457) nämner också att de medicinska biblioteken 

har stora möjligheter att hjälpa forskarna genom att underlätta forskningssamarbete och 

att erbjuda stöd och resurser för att underlätta forskarnas användning av bioinformatiska 

verktyg. Deras studie visar att workshops i bioinformatik hade positiv påverkan på 

deltagarna så att de använde bioinformatik för att lösa enklare uppgifter. Dock hade 

workshops ingen eller negativ påverkan på forskarna när det gällde att använda 

bioinformatiska verktyg för att lösa komplexa uppgifter. Det sistnämnda resultatet 

skiljer sig från Yarfitz och Ketchells studie av deltagare som gått kurser i bioinformatik 

vid Health Science Libraries vid University of Washington, USA (se Shachak, Shuval 

& Fine 2007, s. 457; Yarfitz & Ketchell 2000).  

 

2.3 Bibliotek och bioinformatiska resurser 
 

Det finns idag vetenskapliga bibliotek som erbjuder eller planerar att erbjuda stöd 

avseende bioinformatiska resurser. Bioinformatisk specialistkompetens och kurser i 

bioinformatiska databaser och verktyg är exempel på sådant stöd (se Rankin, Grefsheim 

& Canto 2008; Geer & Rein 2006, s. 284; Lyon et al. 2006; Messersmith, Benson & 

Geer 2006; Helms et al. 2004).  

Här följer exempel på referenser till studier av bibliotek som erbjuder stöd beträffande 

bioinformatiska resurser: 

 Eskind Biomedical Library vid Vanderbilt University Medical Center i 

Nashville, USA (Lyon 2003). 

 Health Science Center Libraries vid University of Florida i Gainesville, USA 

(Tennant 2005).  

 Health Sciences Library System vid University of Pittsburgh, USA 

(Chattopadhyay et al. 2006; Chen et al. 2006; Epstein 2006).  

 Health Sciences Library vid University of North Carolina i Chapel Hill, USA 

(MacMullen, Vaughan & Moore 2004) 

 Health Sciences Library och Health Sciences Library and Information Center vid 

University of Washington i Seattle, USA (Minie et al. 2006; Yarfitz & Ketchell 

2000).  

 Norris Medical Library vid University of Southern California i Los Angeles, 

USA (Li, Chen & Clintworth 2013).  

 Purdue University Libraries i West Lafayette, USA (Rein 2006).  

På medicinska bibliotek i USA ges även kurser i bioinformatik för bibliotekarier (se 

Brown Epstein 2012) och det finns också vetenskapliga att bibliotek som anställt 

bioinformatiska specialister (se Geer 2006, s. 292).  



12 

 

Jag har inte funnit någon uppgift om att bibliotek utanför USA erbjuder stöd till sina 

användare och/eller utbildar bibliotekarier i bioinformatiska resurser. 

I USA och Kanada finns det också universitet som inom sina masterutbildningar i 

biblioteks- och informationsvetenskap erbjuder kurser i bioinformatik (se Bartlett et al. 

2009). Exempel på sådana universitet är: 

 McGill University i Montréal, Kanada (Bartlett 2005). 

 University of North Texas i Denton, USA (Cleveland, Holmes & Philbrick 

2012). 

Jag har inte funnit någon uppgift på att lärosäten utanför USA och Kanada erbjuder 

kurser i bioinformatik inom utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. 

 

2.4 Biovetare, bibliotek och bioinformatiska resurser 
 

Health Science Libraries vid University of Washington i Seattle, USA har gett 

servicekurser i bioinformatik sedan 1995 (Yarfitz & Ketchell 2000, 37f.). Dessa kurser 

har syftat till att öka forskares användning av molekylära sekvensdatabaser och andra 

biologiska informationsresurser. Två enkätundersökningar har gjorts med avseende på 

kursdeltagarnas användning av bibliotekets service och biologiska informationsresurser.  

Den första enkätundersökningen gjordes under 1995. Den första enkäten delades ut till 

127 deltagare i bibliotekets servicekurser i bioinformatik. Chefer, forskare, 

forskningstekniker och studenter deltog i servicekurserna och de ombads besvara 

enkäten innan varje kurs startade. Svarsfrekvensen var ca 45 %. Svaren visade på 

följande: 

 Få informanter uppgav att de hade en hög medvetenhet om bibliotekets service. 

En stor majoritet av informanterna beskrev att de nätt och jämt kände till 

bibliotekets service. 

 Den biblioteksservice som användes mest var självsökning i bibliografiska 

databaser. 

 85 % av informanterna använde DNA- eller proteinsekvensdatabaser.  

 73 % av informanterna använde sekvensanalytiska verktyg. 

 Sökningarna i sekvensdatabaser och användandet av sekvensanalyser skedde på 

vecko- eller månatlig basis.  

 Det fanns ett stort intresse för ytterligare biblioteksservice. 

Den andra enkätundersökningen gjordes under 1996 och var en uppföljande 

enkätundersökning. Den andra enkäten skickades ut till 80 personer som deltagit i minst 

en bioinformatisk kurs vid biblioteket. Svarsfrekvensen var 50 %. Svaren visade på 

följande: 
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 Informanterna ansåg det värdefullt med bibliotekets servicekurser i 

bioinformatik. 

 Efter kurserna noterades en signifikant ökning av informanternas användning av 

de i kurserna behandlade bioinformatiska resurserna ”Entrez System”, 

”webbresurser för molekylärbiologer” samt ”BLAST Sequence Database 

Similarity Searching” (p=0,0002, p=0,001 respektive p=0,003).  

Resultaten visar att det kan vara mycket fördelaktigt för forskare ifall biovetenskapliga 

bibliotek erbjuder ”servicekurser” i bioinformatik. Studien visar att det bland 

biomedicinska forskare finns ett stort behov av att få stöd i bioinformatik. Yarfitz och 

Ketchell menar att biomedicinska bibliotek därför bör överväga att även erbjuda icke-

bibliografiska biologiska informationsresurser. Genom sådana riktade resurser kan 

bibliotekarier på biovetenskapliga bibliotek bättre hjälpa forskare och studenter i deras 

informationsbehov. (Yarfitz & Ketchell 2000, ss. 40 & 43f.). 

Meng Li, Yi-Bu Chen och William A. Clintworth har utfört en fallstudie vid Norris 

Medical Library vid University of Southern California i Los Angeles, USA. I maj 2010 

skickade man ut en enkät till 1000 biomedicinska forskare som tidigare deltagit i en 

bioinformatisk utbildning vid biblioteket. I utbildningen ingick stöd i form av personlig 

support, workshop och webbaserade användarguider. 254 forskare besvarade på 

enkäten. Av de som besvarade enkäten var 38 % anställda (faculty members), 34 % 

doktorander och 19 % post-doc. Resultaten visade följande (se Li, Chen & Clintworth 

2013): 

 58 % av informanterna saknar kunskap om användbara analysverktyg. 

 35 % av informanterna saknar tillgång till mjukvaruverktyg, vilket medför att de 

inte kan analysera sina data.  

 Det bioinformatiska stödet uppskattades mycket av informanterna.  

 Workshops och personlig support ansågs vara de mest användbara 

utbildningsstöden.  

Li, Chen och Clintworth (2013, ss. 304f.) konstaterar att vid University of Southern 

California finns det ett stort behov av stöd inom bioinformatik, speciellt när det gäller 

olika typer av dataanalys.  

 

3. Metod 
 

Jag har inledningsvis hört mig för bland tre biovetenskapliga bibliotek samt studerat 

olika biovetenskapliga biblioteks webbsidor och konstaterat att de resurser och stöd som 

erbjuds i huvudsak är bibliografiska och att stöd beträffande de bioinformatiska 

resurserna saknas helt eller är mycket begränsat. Av två oberoende källor inom 

biblioteksvärlden har jag även hört att biovetare sällan besöker de vetenskapliga 

biblioteken fysiskt. 
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För att få svar på mina forskningsfrågor som rör biovetarna (se forskningsfråga 1 och 2, 

avsnitt 1.3.2) har jag gjort en användarstudie, enkät 1, på en institution vid ett mindre 

svenskt lärosäte där det bedrivs både undervisning och forskning inom biovetenskap. 

För att få svar på de forskningsfrågor som rör biovetenskapliga bibliotek (se 

forskningsfråga 3 och 4, avsnitt 1.3.2) har jag undersökt om och i vilken form svenska 

biovetenskapliga bibliotek erbjuder stöd i bibliografiska databaser och bioinformatiska 

databaser/webbsidor och verktyg, enkät 2. Med hjälp av enkät 2 har jag också undersökt 

det behov av stöd de biovetenskapliga biblioteken uppfattar att användarna har med 

avseende på bibliografiska databaser och bioinformatiska databaser/webbsidor och 

verktyg.  

Jag valde att använda kvantitativ
14

 enkätmetod med mestadels slutna frågor
15

 (se 

Bryman 2011, ss. 227-231). Kvantitativ enkätmetod är en förhållandevis billig metod 

(se Bryman 2011, s. 228), men den kräver hög svarsfrekvens (Forss 2012, s. 58). Syftet 

med kvantitativ enkätmetod är att med hjälp av insamlad data dra generella slutsatser 

rörande till exempel människors värderingar och attityder (Bryman 2011, s. 547), vilket 

passade bra för min studie. Genom att använda enkätmetod kunde jag undvika så kallad 

intervjuareffekt (se Bryman 2011, s. 229) och erhålla flera individers svar på exakt 

samma frågor (se Forss 2012, s. 58). Med mestadels slutna frågor kunde enkäterna lätt 

besvaras och svaren lätt summeras och analyseras (se Bryman 2011, s. 228).  

Enkätmetoden har dock bland annat följande nackdelar:  

 Enkäter passar inte alla informanter.  

 Alla frågor kanske inte får plats eller passar i en enkät. 

 Man kan inte formulera om frågorna utifall de upplevs som otydliga. 

 Det går inte att samla in tilläggsinformation eller ställa uppföljnings- och 

sonderingsfrågor.  

(Bryman 2011, ss. 229ff.). 

Det finns ingen specifik forskningsetisk hänsyn som hör till kvantitativ enkätmetod. De 

etiska principer som finns är generella och gäller för svensk forskning. Bryman (2011, 

ss. 131f.) nämner fyra av dessa principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Enkät 1 med tillhörande brev (se bilaga 3b och 3c) riktades till biovetare med 

anknytning till ett svenskt lärosäte. På grund av tidsbrist användes så kallat 

bekvämlighetsurval
16

 för enkät 1 (se Bryman 2011, s. 194ff). Enkät 1 var skriven på 

                                                
14 Kvantitativ forskning försöker hantera frågor som rör mening och brukar ofta handla om vad människor 

gör och vad de tänker. Kvantitativ forskning kan också handla om varför något är på ett visst vis. 

(Bryman 2011, ss. 168 & 545ff.) och gäller ofta frågeställningar som rör frekvenser, till exempel hur ofta, 

hur många eller hur vanligt (Trost 2011, s. 23). Kvantitativ forskning baseras i regel på ett 

naturvetenskapligt synsätt, ofta med en positivistisk kunskapsteori och innebär en objektivistisk syn på 

verkligheten (Bryman 2011, ss. 150 & 651). 
15 Slutna frågor innebär att det finns svarsalternativ och att inte fritextsvar kan anges. Det är därför inte 
möjligt att utveckla svaren. 
16 Bekvämlighetsurval innebär ett urval av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren (Bryman 2011, s. 194). 



15 

 

engelska då det fanns personer med internationell bakgrund bland informanterna. De 

bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg som nämns i enkät 1 är hämtade från 

boken Applied bioinformatics: An introduction (Selzer, Marhöfer & Rohwer 2008). 

Samtliga biovetenskapliga bibliografiska databaser som nämns på lärosätets biblioteks 

webbsida fanns med i enkät 1. För att inte riskera avslöja vilket lärosäte som studerades 

valde jag att i enkät 1 även lägga till ytterligare några bibliografiska biovetenskapliga 

databaser samt ett discovery-verktyg, i denna rapport kallad Discoveryverktyg B. Enkät 

1 distribuerades elektroniskt med hjälp av en anställd på institutionen till studenter, 

blivande studenter, alumni och anställda. Ett e-postmeddelande (se bilaga 3a) med länk 

till enkät 1 skickades ut till master/magisterstudenterna och kandidatstudenterna 24 

respektive 25 april 2014. En påminnelse skickades ut den 2 maj 2014 (se bilaga 3a). För 

att nå de anställda, till exempel forskare, lärare och doktorander, lades ett meddelande 

med en länk till enkät 1 upp på institutionens intranät 25 april 2014 (se bilaga 3a). 

Påminnelse till de anställda gjordes per e-post den 3 maj 2014 (se bilaga 3a). För att 

bredda urvalet av informanter och för att nå fler studenter och alumni som nu är 

verksamma vid andra lärosäten användes tre Facebook-grupper som drivs av lärosätet. 

Antalet medlemmar i Facebook-grupperna är ca 800 totalt (2014), dock är det svårt att 

säga antalet aktiva medlemmar i grupperna vilket gör att det inte går att beräkna en 

rättvisande svarsfrekvens
17

. Den 24 april 2014 lades ett meddelande med en länk till 

enkät 1 upp i Facebook-grupperna (se bilaga 3a). Påminnelse gjordes den 2 maj 2014 

(se bilaga 3a). Datainsamlingen för enkät 1 stängdes den 14 maj 2014 för samtliga 

grupper.  

Enkät 2 med tillhörande brev (se bilaga 4b och 4c) var skriven på svenska och riktades 

till samtliga svenska universitets- och högskolebibliotek på lärosäten med verksamhet 

inom biovetenskap. Vilka lärosäten som bedrev verksamhet inom biovetenskap 

identifierades genom att studera Universitetskanslerämbetets nationella utvärderingar 

(områdena biologi/molekylärbiologi, biokemi/bioteknik/bioinformatik samt 

biomedicinsk laboratorievetenskap) och antagning.se (ämnesträd: biomedicin och 

biologi). Enkät 2 skickades till överbibliotekarier/bibliotekschefer vid 21 universitets- 

och högskolebibliotek på lärosäten med utbildning inom biovetenskap. E-

postmeddelande med information och länk till enkät 2 skickades ut 26 april 2014 (se 

bilaga 4a). Någon påminnelse skickades inte eftersom det fanns risk för att få dubbla 

svar från biblioteken. Datainsamlingen för enkät 2 stängdes den 14 maj 2014. 

Enkätprogrammet Google Form användes både för enkät 1 och enkät 2.  

  

                                                
17 Svarsfrekvens avser den procentuella andelen av urvalet som besvarar frågorna i en enkät. Bortfall är 

motsatsen till svarsfrekvens (Bryman 2011, s. 192).  
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Tabell 1a. Utskick till anställda 

Anställda Intranät/e-post utskick 

Professor/biträdande professor 7 
Post-doc 3 
Doktorand 8 
Lektor/adjunkt 32 
Laboratorieassistent 2 
Master/magisterstudent 0 
Totalt 52 

 

Tabell 1b. Utskick till studenter  

Studenter E-post utskick  

Kandidatutbildning 42 
Magister-/masterutbildning 45 
Doktorand 0 

Totalt 87 

 

När datainsamlingen av enkäterna stängdes 14 maj 2014 hade jag erhållit 64 svar; 53 

svar från biovetare och 11 svar från universitets/högskolebibliotek. Informanterna 

fördelades enligt tabell 1c-e. 

Tabell 1c. Svar från anställda 

Anställda Facebook 
svar 

Intranät/e-post 
svar 

Intranät/e-post 
svarsfrekvens  

Svar 
totalt 

Professor/associate/assistant professor 2 2 29 % 4 
Postdoctoral fellow/research assistant 1 1 33 % 2 
Post graduate (PhD) student 9 3 38 % 12 
Lecturer 0 3 9 % 3 
Laboratory assistant 2 0 0 % 2 
Employee at a Bioscience company 0 0 0 % 0 
Graduate (Master) student* 0 1 - 1 
Other 0 0 0 % 0 

Totalt 14 10 19  24 

(* indikerar att informanten troligtvis fyllt i enkäten fel, se Master/magisterstudent i tabell 1a) 

Tabell  1d. Svar från studenter 

Studenter Facebooksvar E-postsvar  E-post svarsfrekvens  Svar totalt 

Undergraduate student 1 7 17 % 8 
Graduate (Master) student 7 13 29 % 20 
Post graduate (PhD) student* 0 1 - 1 

Totalt 8 21 24 % 29 

(* indikerar att informanten troligtvis fyllt i enkäten fel, se Doktorand i tabell 1b) 

Tabell 1e. Utskick till och svar från biblioteken 

Bibliotek E-postutskick  E-postsvar E-post svarsfrekvens 

Universitetsbibliotek 14 7 50 % 
Högskolebibliotek 7 4 57 % 

Totalt 21 11 52 % 

 

Svaren sammanställdes i Excel. Svaren på frågorna där Likertskala användes (frågorna 
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2f-h, 3f-h och 4f-h i enkät 1, se bilaga 3c) analyserades statistiskt. Först utfördes 

ANOVA-test i IBM SPSS Statistics, version 22.0 för varje fråga på de fyra grupperna 

kandidatstudenter, master/magisterstudenter, doktorander och anställda för att 

undersöka om det fanns några signifikanta skillnader (p<0,05) mellan gruppernas svar. 

Eftersom grupperna blev små (n=8-21) så provades också att slå ihop grupperna till två 

grupper; studenter (kandidat- och master/magisterstudenter, n=29) och anställda 

(inklusive doktorander, n=24). Svaren analyserades med oparat t-test i SPSS. 

Resultaten från studien redovisas i kapitel 4 och diskuteras och analyseras i kapitel 5.  

 

4. Resultat 
 

I följande stycken redovisas svaren från enkät 1 och 2, mestadels i tabell- eller 

figurform. Först redovisas bakgrundsinformation om de biovetenskapliga biblioteken 

(stycke 4.1). Sedan redovisas enkätsvaren vad beträffar bibliografiska databaser, 

bioinformatiska databaser/webbsidor och bioinformatiska verktyg i separata stycken 

(stycke 4.2-4.4). I dessa stycken har jag valt att blanda enkätsvaren från informanterna 

med enkätsvaren från biblioteken för att lättare kunna göra jämförelser inom respektive 

område. Därefter redovisas enkätsvaren beträffande publicering i bioinformatiska 

databaser/webbsidor (stycke 4.5). Sist i kapitlet ges en sammanfattning av resultaten 

(stycke 4.6).  

 

4.1 Information om de biovetenskapliga biblioteken 
 

Samtliga bibliotek uppger att deras lärosäte bedriver utbildning och forskning inom 

biovetenskap (visas ej). Majoriteten av lärosätena bedriver också utbildning och 

forskning inom bioinformatik (figur 1). 
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Figur 1.  Procentuella svar från högskole- respektive universitetsbiblioteken på frågan 

”Bedriver universitetet/högskolan utbildning och forskning inom bioinformatik?”. 

Majoriteten av lärosätena bedriver utbildning och forskning i bioinformatik.  

 

4.2 Bibliografiska databaser 

 

Enkätsvaren visar att bibliografiska databaser används i stor omfattning (79 %) av 

informantgruppen som helhet men i mindre grad (50 %) av kandidatstudenter (figur 2a). 

 

Figur 2a. Procentuella svar från respektive informantgrupp på frågan om hur ofta 

informanterna använder bibliografiska databaser. Majoriteten av informanterna 

använder bibliografiska databaser dagligen eller varje vecka. En liten andel av 

informanterna använder bibliografiska databaser mer sällan eller inte alls. Hälften av 

kandidatstudenterna använder inte bibliografiska databaser alls.  

Den bibliografiska databas som används främst är PubMed (68 %) (tabell 2a). Google 

Scholar används av en del master/magisterstudenter och doktorander medan anställda i 

högre grad använder Web of Science. En liten andel av informanterna (9 %) använder 

[Discoveryverktyg A]. 
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Tabell 2a.  Informanternas svar på frågan ”Which bibliographic databases do you use?”  

 Undergradu
ate students 
(n=8) 

Graduate 
(Master) 
students (n=21) 

Post graduate 
(PhD) students 
(n=13) 

Staff 
(n=11) 

Total 
(n=53) 

Don´t use it (question 
2a: No) 

50% 14% 23% 9% 21% 

Biological Abstracts 0% 19% 38% 9% 19% 

BBS Online 0% 0% 8% 0% 2% 

Biomed Central 
Databases 

0% 29% 8% 27% 19% 

Access Journals (DOAJ) 0% 14% 15% 18% 13% 

Digitala Vetenskapliga 
Arkivet (DiVA) 

0% 14% 8% 36% 15% 

[Discoveryverktyg A] 13% 10% 8% 9% 9% 

[Discoveryverktyg B] 0% 0% 0% 0% 0% 

EUROETHICS 0% 0% 0% 9% 2% 

Google Scholar 13% 43% 38% 27% 34% 

LIBRIS 13% 10% 8% 9% 9% 

Liebert Online 0% 0% 0% 0% 0% 

MEDLINE 13% 29% 31% 27% 26% 

OAlster 0% 0% 0% 0% 0% 

PQDT Open 0% 0% 0% 0% 0% 

PubMed 50% 76% 62% 73% 68% 

Scopus 0% 5% 0% 0% 2% 

SwePub 0% 0% 8% 0% 2% 

Zoological Record 0% 0% 0% 0% 0% 

Web of Science 0% 5% 15% 45% 15% 

Visual Dictionary 
Online 

0% 5% 0% 0% 2% 

Other 25% 10% 15% 9% 13% 

 

Samtliga informantgrupper utom de anställda anser att de har tillräcklig tillgång till 

litteratur (figur 2b). Anställda är inte lika nöjda med tillgången på litteratur.  
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student (n=18 of 
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student (n=10 of 

13) 

Staff (n=10 of 11) Total (n=42 of 53) 

How would you value your access to journals, articles, books and other 
literature in your area of studies or research?  
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Figur 2b. Svar från respektive informantgrupp på frågan hur de värderar tillgången t ill 

litteratur inom sitt område för studier eller forskning. Likertskala: 1 (Poor) till 4 (Very 

good). Likertmedelvärde för informanterna är 2,8 och inga signifikanta skillnader finns 

mellan grupperna. 

Bibliografiska databaser används främst för att finna litteratur, information, den senaste 

forskningen och vetenskapliga metoder (tabell 2b). 

Tabell 2b.  Informanternas svar på frågan ”For which purposes do you use bibliographic 

databases?”  

 Undergraduate 
students  
(n=4 of 8) 

Graduate (Master) 
students  
(n=18 of 21) 

Post graduate 
(PhD) students 
(n=10 of 13) 

Staff 
(n=10 
of 11) 

Total 
(n=42 of 
53) 

finding literature 
(books, papers, 
articles, abstracts or 
proceedings) 

100% 94% 100% 100% 98% 

finding information 100% 83% 40% 80% 74% 

finding the latest 
research 

50% 72% 60% 100% 74% 

finding scientifical 
methods 

50% 67% 70% 70% 67% 

finding bibliographic 
references 

25% 50% 30% 30% 38% 

finding sequences (of 
DNA, RNA or amino 
acids) 

100% 39% 70% 50% 55% 

analysis of sequences 
(of DNA, RNA or 
amino acids) 

50% 28% 60% 40% 40% 

finding similarities (of 
sequences of DNA, 
RNA or amino acids) 

50% 50% 40% 30% 43% 

finding metabolic 
pathways 

50% 28% 20% 40% 31% 

other 0% 6% 10% 10% 7% 

 

Samtliga informantgrupper utom kandidatstudenterna verkar tycka att de har tillräcklig 

kunskap i bibliografiska databaser (figur 2c).  
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Figur 2c. Svar från respektive informantgrupp på frågan hur de värderar sin kunskap i 

bibliografiska databaser. Likertskala: 1 (Poor) till 4 (Very good). Likertmedelvärde för 

informanterna är 2,9 och inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.  

Majoriteten (86 %) av informanterna uppger att de lärt sig använda bibliografiska 

databaser på egen hand (tabell 2c). Studenter har också lärt sig av lärare medan 

doktorander och anställda har lärt sig av kollegor. En mycket liten andel av 

informanterna, och då enbart doktorander och anställda, uppger att de lärt sig använda 

bibliografiska databaser genom biblioteken. 

Tabell 2c. Informanternas svar på frågan ”How did you learn how to use bibliographic 

databases?”  

 Undergraduate 
students (n=4 of 
8) 

Graduate 
(Master) 
students (n=18 
of 21) 

Post graduate 
(PhD) students 
(n=10 of 13) 

Staff 
(n=10 of 
11) 

Total 
(n=42 
of 53) 

By myself 100% 83% 80% 90% 86% 

From collegues 0% 33% 70% 50% 43% 

From researchers 0% 22% 40% 30% 26% 

From lecturers 50% 61% 30% 30% 45% 

From students 25% 17% 10% 0% 12% 

From individual 
support at the library 

0% 0% 0% 10% 2% 

From courses at the 
library 

0% 0% 10% 10% 5% 

From workshops at the 
library 

0% 0% 0% 10% 2% 

From digital support at 
the library 

0% 0% 10% 0% 2% 

From the website of 
the library 

0% 0% 0% 10% 2% 

From scientifical 
meetings, workshops 
or conferences 

0% 0% 10% 0% 2% 

From the literature 50% 11% 10% 10% 14% 

From commercial 
advertising 

0% 0% 10% 0% 2% 
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Post graduate (PhD) 
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Staff (n=10 of 11) Total (n=42 of 53) 

How would you value your knowledge in bibliographic databases? 
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From searching the 
internet 

50% 17% 20% 20% 21% 

Other 25% 0% 10% 0% 5% 

 

Samtidigt som informanterna tycker att de kan bibliografiska databaser relativt bra, så 

önskar samtliga grupper att biblioteken utökar sitt stöd i bibliografiska databaser (figur 

2d). Detta önskas främst genom information på bibliotekets webbsida och digital 

support (tabell 2d). 

 

Figur 2d. Svar från respektive informantgrupp på frågan om informanterna vill att 

biblioteket ska öka sitt stöd i bibliografiska databaser. Likertskala: 1 (Not at all) till 4 

(Absolutely). Informanterna har en hög önskan  om att biblioteken ska öka sitt stöd i 

bibliografiska databaser. Likertmedelvärde för samtliga informanter är 3,5  och inga 

signifikanta skillnader finns mellan grupperna.  

Tabell 2d. Informanternas svar på frågan ”How would you like your scientific library  to 

expand their activity about bibliographic databases.”  

 Undergraduate 
students  
(n=8 of 8) 

Graduate 
(Master) 
students 
(n=19 of 21) 

Post 
graduate 
(PhD) 
students 
(n=12 of 13) 

Staff  
(n=11 of 
11) 

Total  
(n=50 of 53) 

courses 38% 26% 50% 36% 36% 

workshops 25% 26% 33% 45% 32% 

individual support at 
the library 

63% 37% 50% 36% 44% 

digital support (like 
”ask the library”) 

63% 68% 25% 45% 52% 

information at the 
website of the library 

75% 84% 75% 64% 76% 

other 0% 5% 8% 0% 4% 

 

Samtliga bibliotek svarade ja på frågorna om de erbjuder bibliografiska databaser inom 

biovetenskap och om de erbjuder stöd/utbildning i bibliografiska databaser inom 

biovetenskap. Det stöd som efterfrågas är enligt biblioteken främst individuellt stöd, 

kurser och information på bibliotekets hemsida (tabell 2e). Det stöd som biblioteken 

1 
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3 

4 

Undergraduate 
student (n=8) 

Graduate (Master) 
student (n=21) 

Post graduate (PhD) 
student (n=13) 

Staff (n=11) Total (n=53) 

Would you like your scientific library to expand their activity about 
bibliographic databases?  
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erbjuder är främst individuellt stöd, information på bibliotekets hemsida och kurser 

(tabell 2f). 

Tabell 2e . Bibliotekens svar på frågan ”Vilket stöd efterfrågas idag från 

biblioteksanvändare vad gäller bibliografiska databaser inom biovetenskap?”  

 Högskolebibliotek 
(n=4) 

Universitetsbibliotek 
(n=7) 

Totalt 
(n=11) 

Kurser 75% 71% 73% 

Workshops 75% 14% 36% 

Individuellt stöd på biblioteket 75% 100% 91% 

Digitalt stöd (t.ex. ”fråga biblioteket”) 25% 29% 27% 

Information på bibliotekets webbsida 50% 86% 73% 

Länkar på bibliotekets webbsida 50% 71% 64% 

Inget stöd efterfrågas 0% 0% 0% 

Övrigt 0% 0% 0% 

 

Tabell 2f . Bibliotekens svar på frågan ”Vilken form av stöd/utbildning erbjuder 

biblioteket i bibliografiska databaser inom biovetenskap?”  

 Högskolebibliotek 
(n=4) 

Universitetsbibliotek 
(n=7) 

Totalt 
(n=11) 

Kurser 75% 71% 73% 

Workshops 50% 57% 55% 

Individuellt stöd på biblioteket 100% 86% 91% 

Digitalt stöd (t.ex. ”fråga biblioteket”) 50% 57% 55% 

Information på bibliotekets webbsida 50% 100% 82% 

Länkar på bibliotekets webbsida 75% 57% 64% 

Inget stöd efterfrågas 0% 0% 0% 

Övrigt 0% 0% 0% 

 

4.3 Bioinformatiska databaser/webbsidor 

 

Enkätsvaren visar att 89 % av informanterna använder bioinformatiska 

databaser/webbsidor. Samtliga informantgrupper använder bioinformatiska 

databaser/webbsidor och verktyg. Av kandidatstudenterna använder 87 % 

bioinformatiska databaser/webbsidor, medan motsvarande siffror för 

master/magisterstudenter, doktorander och anställda är 95 %, 92 % respektive 73 %. 

Många använder bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg varje vecka (figur 

3a).  
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Figur 3a. Procentuella svar från respektive informantgrupp på frågan om hur ofta 

informanterna använder bioinformatiska databaser/webbsidor. Majoriteten av 

informanterna använder bioinformatiska databaser /webbsidor på vecko- eller månatlig 

basis. En liten andel av informanterna använder bioinformatiska databaser/webbsidor  

mer sällan eller inte alls. Cirka en fjärdedel av de anställda använder inte 

bioinformatiska databaser/webbsidor alls.  

GenBank och NCBI är de bioinformatiska databaser/webbsidor som används mest av 

informanterna (tabell 3a). Strukturdatabasen PDB samt EMBL-EBI används också i stor 

utsträckning.  

Tabell  3a.  Informanternas svar på frågan ”Which bioinformatic databases/websites do 

you use?” 

 Undergraduate 
students (n=8) 

Graduate 
(Master) 
students (n=21) 

Post graduate 
(PhD) students 
(n=13) 

Staff  
(n=11) 

Total 
(n=53) 

Don´t use it 
(question 3a: No) 

13% 5% 8% 27% 11% 

Class Architechture 
Topology and 
Homologous 
Superfamily (CATH) 

0% 5% 15% 9% 8% 

DNA Database of 
Japan (DDBJ) 

13% 19% 23% 9% 17% 

Expert Protein 
Analysis System 
(Expasy) 

13% 24% 38% 18% 25% 

FlyBase 25% 0% 8% 0% 6% 

GenBank 63% 76% 77% 64% 72% 

Interpro 50% 43% 23% 9% 32% 

Kyoto Encyclopedia 
of Genes and 
Genomes (KEGG) 

0% 10% 15% 36% 15% 

Microbial Genome 
Database (MBGD) 

13% 0% 15% 18% 9% 

Mouse Genome 
Database (MGD) 

0% 5% 8% 18% 8% 

Pfam 38% 19% 38% 18% 26% 
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PhenomicDB 0% 5% 8% 0% 4% 

PRINTS 13% 14% 15% 0% 11% 

Prosite 13% 43% 23% 9% 26% 

Protein Data Bank 
(PDB) 

75% 48% 54% 36% 51% 

Protein Information 
Resource (PIR) 

13% 19% 15% 0% 13% 

PubChem 13% 14% 15% 9% 13% 

Structural 
Classification of 
Proteins (SCOP) 

13% 10% 15% 0% 9% 

The European 
Molecular Biology 
Laboratory -The 
European 
Bioinformatics 
Institute (EMBL-EBI) 

25% 48% 46% 55% 45% 

The Online 
Mendelian 
Inheritance in 
Animals (OMIA) 

13% 0% 0% 0% 2% 

The Online 
Mendelian 
Inheritance in Man 
(OMIM) 

0% 19% 0% 18% 11% 

Universal Protein 
Resource (UniProt) 

13% 38% 38% 27% 32% 

US National Center 
for Biotechnology 
Information (NCBI) 

75% 57% 62% 45% 58% 

WormBase 0% 0% 8% 0% 2% 

Other 0% 14% 8% 18% 11% 

 

Samtliga informantgrupper upplever att de har en god tillgång till bioinformatiska 

databaser/webbsidor (figur 3b).  

 

Figur 3b. Svar från respektive informantgrupp på frågan hur de värderar tillgången till 

bioinformatiska databaser/webbsidor inom sitt område för studier eller forskning. 
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Likertskala: 1 (Poor) till 4 (Very good). Likertmedelvärde för informanterna är 3,1 och 

inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.  

Bioinformatiska databaser/webbsidor används främst för att finna information eller 

finna, analysera eller finna likheter mellan sekvenser av DNA, RNA eller aminosyror 

(tabell 3b).  

Tabell 3b. Informanternas svar på frågan ”For which purposes do you use bioinformatic 

databases/ websites?”  

 Undergraduate 
students  
(n=7 of 8) 

Graduate (Master) 
students  
(n=20 of 21) 

Post graduate 
(PhD) 
students 
(n=12 of 13) 

Staff  
(n=8 of 
11) 

Total 
(n=47 of 
53) 

finding literature 
(books, papers, 
articles, abstracts or 
proceedings) 

57% 35% 50% 13% 38% 

finding information 100% 75% 42% 38% 64% 

finding the latest 
research 

14% 30% 33% 0% 23% 

finding scientifical 
methods 

29% 25% 25% 13% 23% 

finding bibliographic 
references 

14% 20% 8% 0% 13% 

finding sequences (of 
DNA, RNA or amino 
acids) 

100% 75% 100% 88% 87% 

analysis of sequences 
(of DNA, RNA or 
amino acids) 

86% 75% 67% 88% 77% 

finding similarities (of 
sequences of DNA, 
RNA or amino acids) 

71% 70% 50% 88% 68% 

finding metabolic 
pathways 

14% 25% 25% 63% 30% 

other 0% 15% 17% 25% 15% 

 

Master/magisterstudenter bedömer sin kunskap om bioinformatiska databaser högre än 

kandidatstudenter och anställda (figur 3c).  
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Figur 3c. Svar från respektive informantgrupp på frågan hur de värderar sin kunskap i 

bioinformatiska databaser/webbsidor. Likertskala: 1 (Poor) till 4 (Very good). 

Likertmedelvärde för informanterna är 2,5 och inga signifikanta skillnader finns mellan 

grupperna.  

Kandidatstudenterna och master/magisterstudenterna uppger att de lärt sig använda 

bioinformatiska databaser/webbsidor av sina lärare (tabell 3c). Doktoranderna uppger 

att de lärt sig använda bioinformatiska databaser/webbsidor på egen hand och av 

forskare medan samtliga anställda har lärt sig på egen hand, några har även lärt sig 

denna färdighet av sina kollegor.  

Tabell 3c . Informanternas svar på frågan ”How did you learn how to use bioinformatic 

databases/websites?”  

 Undergraduate 
students  
(n=7 of 8) 

Graduate 
(Master) 
students  
(n=20 of 21) 

Post graduate 
(PhD) 
students 
(n=12 of 13) 

Staff  
(n=8 of 
11) 

Total  
(n=47 of 
53) 

By myself 71% 30% 67% 100% 57% 

From collegues 14% 30% 50% 63% 38% 

From researchers 14% 25% 58% 25% 32% 

From lecturers 100% 80% 42% 25% 64% 

From students 14% 20% 25% 0% 17% 

From individual 
support at the library 

0% 0% 0% 0% 0% 

From courses at the 
library 

0% 10% 17% 0% 9% 

From workshops at 
the library 

0% 0% 0% 0% 0% 

From digital support 
at the library 

0% 0% 0% 0% 0% 

From the website of 
the library 

0% 0% 0% 0% 0% 

From scientifical 
meetings, workshops 
or conferences 

0% 0% 8% 0% 2% 

From the literature 43% 5% 17% 13% 15% 

Other 14% 0% 8% 0% 4% 
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Samtliga informantgrupper önskar att biblioteket utökar sin verksamhet beträffande 

bioinformatiska databaser/webbsidor (figur 3d) och denna önskan är högst i de två 

studentgrupperna. Det stöd som önskas är information på bibliotekets webbsida, 

individuell och digital support samt kurser och workshops (tabell 3d). Önskemålen 

varierar mellan informantgrupperna.  

 

Figur 3d. Svar från respektive informantgrupp på frågan om informanterna vill att 

biblioteket ska öka sitt stöd i bioinformatiska databaser/webbsidor. Likertskala: 1 (Not 

at all) till 4 (Absolutely). Informanterna har en hög önsk an om att biblioteken ska öka 

sitt stöd i bioinformatiska databaser/webbsidor. Likertmedelvärde för samtliga 

informanter är 3,3 och inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.  

Tabell 3d.  Informanternas svar på frågan ”How would you like your scien tific library to 

expand their activity about  bioinformatic databases/websites.”  

 Undergraduate 
students  
(n=8 of 8) 

Graduate 
(Master) 
students 
(n=21 of 21) 

Post graduate 
(PhD) students 
(n=12 of 13) 

Staff 
(n=10 of 
11) 

Total  
(n=51 of 53) 

courses 63% 48% 42% 40% 47% 

workshops 50% 38% 42% 60% 45% 

individual support at the 
library 

63% 24% 42% 40% 37% 

digital support (like ”ask 
the library”) 

38% 52% 25% 60% 45% 

information at the 
website of the library 

63% 67% 67% 50% 63% 

other 0% 5% 8% 0% 4% 

 

Enligt enkätsvaren upplever biblioteken ett lågt intresse bland bibliotekets användare 

vad beträffar bioinformatiska databaser/webbsidor (figur 3e).  
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Figur 3e. Märker biblioteken av ett intresse bland användarna i bioinformatiska 

databaser/webbsidor? Likertska la: 1 (Inte alls) till 4 (Absolut!).  Likertmedelvärde för 

biblioteken är 1,8 och inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.  

75 % av högskolebibliotek uppger att inget stöd efterfrågas vad gäller bioinformatiska 

databaser/webbsidor. 57 % av universitetsbiblioteken uppger att inget stöd efterfrågas 

vad gäller bioinformatiska databaser/webbsidor (tabell 3e). Det stöd som efterfrågas är 

främst individuellt stöd på biblioteket samt information på bibliotekets hemsida.  

Tabell 3e. Bibliotekens svar på frågan ”Vilket stöd efterfrågas idag från 

biblioteksanvändare vad gäller bioinformatiska databaser/webbsidor?”  

 Högskolebibliotek 
(n=4) 

Universitetsbibliotek 
(n=7) 

Totalt 
(n=11) 

Kurser 25% 0% 9% 

Workshops 0% 14% 9% 

Individuellt stöd på biblioteket 25% 29% 27% 

Digitalt stöd (t.ex. ”fråga biblioteket”) 0% 14% 9% 

Information på bibliotekets webbsida 0% 29% 18% 

Länkar på bibliotekets webbsida 0% 0% 0% 

Inget stöd efterfrågas 75% 57% 64% 

Övrigt 0% 0% 0% 

 

Av de bibliotek som svarat erbjuder hälften av högskolebiblioteken men endast 29 % av 

universitetsbiblioteken stöd i bioinformatiska databaser/webbsidor (figur 3f). 

Sammanlagt så erbjuder 36 % av biblioteken stöd i bioinformatiska 

databaser/webbsidor. 
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Figur 3f. Procentuella svar från högskole - respektive universitetsbiblioteken på frågan 

”Erbjuder biblioteket stöd/utbildning rörande bioinformatiska databaser/webbsidor?”.  

36 % av biblioteken uppger att de erbjuder stöd rörande bioinformatiska 

databaser/webbsidor.  

Det stöd som biblioteken erbjuder beträffande bioinformatiska databaser/webbsidor är 

individuellt och digitalt stöd, kurser, workshops samt information och länkar på 

bibliotekens webbsida (tabell 3f).  

Tabell 3f . Bibliotekens svar på frågan ”Vilken form a v stöd/utbildning erbjuder 

biblioteket rörande bioinformatiska databaser/webbsidor?”  

 Högskolebibliotek  
(n=2 av 4) 

Universitetsbibliotek 
(n=2 av 7) 

Totalt  
(n=4 av 11) 

Kurser 50% 50% 50% 

Workshops 50% 50% 50% 

Individuellt stöd på biblioteket 50% 100% 75% 

Digitalt stöd (t.ex. ”fråga biblioteket”) 0% 100% 50% 

Information på bibliotekets webbsida 0% 50% 25% 

Länkar på bibliotekets webbsida 50% 0% 25% 

Inget stöd efterfrågas 0% 0% 0% 

Övrigt 0% 0% 0% 

 

Bibliotekspersonalens kunskap om bioinformatiska databaser/webbsidor är enligt 

enkätsvaren låg, dock något högre på universitetsbiblioteken (figur 3g). 
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Figur 3g. Hur ser kunskapen ut bland bibliotekspersonalen vad gäller bioinformatiska 

databaser/webbsidor? Likertskala: 1 (Obefintlig) till 4 (Mycket god).  Likertmedelvärde 

för biblioteken är 2,1 och inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.  

 

4.4 Bioinformatiska verktyg 

 

Enkätsvaren visar att 83 % av informanterna använder bioinformatiska verktyg. 

Bioinformatiska verktyg används i stor utsträckning i samtliga informantgrupper; 

kandidatstudenter (75 %), master/magisterstudenter (81 %), doktorander (92 %), 

anställda (82 %). De bioinformatiska verktygen används dock i varierande omfattning, 

på vecko- eller månadsbasis eller mer sällan (figur 4a). 

 

Figur 4a. Procentuella svar från respektive informantgrupp på frågan om hur ofta 

informanterna använder bioinformatiska verktyg. Majoriteten av informanterna använder 

bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg på vecko- eller månatlig basis. Cirka 

en femtedel av studenterna och de anställda använder inte bioinformatiska verktyg alls.  
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De bioinformatiska verktyg som används främst är sekvensbaserad databassökning (till 

exempel BLAST), multiple- och pairwise sequence alignment, fylogenetiska träd, 

korsdatabassökningar och analys av proteinstrukturer, men användningen varierar 

mellan grupperna (tabell 4a).  

Tabell 4a.  Informanternas svar på frågan ”Which bioinformatic tools do you use?”  

 Undergraduate 
students (n=8) 

Graduate 
(Master) 
students 
(n=21) 

Post graduate 
(PhD) 
students 
(n=13) 

Staff (n=11) Total (n=53) 

Don´t use it (question 
4a: No) 

25% 19% 8% 18% 17% 

Cross database 
search (e.g. Entrez 
and Gquery) 

50% 24% 46% 36% 36% 

Sequence-based 
database searches 
(e.g. BLAST) 

63% 76% 85% 82% 77% 

Pairwise sequence 
alignment (e.g. 
LALIGN) 

13% 67% 46% 9% 42% 

Multiple sequence 
alignment (e.g. 
ClustalW and Clustal 
Omega) 

13% 67% 62% 36% 51% 

Phylogenetic tree 
(generated e.g. by 
ClustalW or 
ClustalW2) 

25% 67% 31% 36% 45% 

Functional anaysis of 
genomes 

0% 14% 31% 18% 17% 

Comparative genome 
analyses (e.g. for 
coding- or noncoding 
regions) 

0% 14% 8% 18% 11% 

Clusters of 
orthologous groups 
(COG) 

0% 14% 15% 9% 11% 

Comparative 
metabolic analyses 
(generated e.g. by 
KEGG, EcoCyc or 
Reactome) 

0% 14% 23% 36% 19% 

Analysis of genome 
structure 

0% 0% 15% 9% 6% 

Analyses of protein 
structures (e.g. 
protein modeling) 

25% 29% 46% 18% 30% 

Structure-based 
rational drug design 

0% 5% 15% 0% 6% 

Other 0% 10% 8% 18% 9% 

 

Samtliga informantgrupper upplever att de har en god tillgång till bioinformatiska 

verktyg (figur 4b), dock något lägre för kandidatstudenter.  



33 

 

 

Figur 4b. Svar från respektive informantgrupp på frågan hur de värderar tillgången till 

bioinformatiska verktyg inom sitt område för studier eller forskning. L ikertskala: 1 

(Poor) till 4 (Very good). Likertmedelvärde för informanterna är 3,0 och inga 

signifikanta skillnader finns mellan grupperna.  

Informanterna använder bioinformatiska verktyg främst för att analysera sekvenser, 

finna likheter mellan sekvenser samt finna sekvenser av DNA, RNA eller aminosyror 

(tabell 4b). 25 % av de informanter som besvarade frågan använder bioinformatiska 

verktyg för att finna litteratur. 

Tabell 4b.  Informanternas svar på frågan ”For which purposes do you use bioinformatic 

tools?” 

 Undergraduate 
students  
(n=6 of 8) 

Graduate 
(Master) 
students  
(n=17 of 21) 

Post graduate 
(PhD) students 
(n=12 of 13) 

Staff  
(n=9 of 11) 

Total 
(n=44 of 
53) 

finding literature 
(books, papers, 
articles, 
abstracts or 
proceedings) 

17% 18% 50% 11% 25% 

finding 
information 

83% 47% 25% 33% 43% 

finding the latest 
research 

17% 18% 33% 11% 20% 

finding 
scientifical 
methods 

17% 29% 8% 11% 18% 

finding 
bibliographic 
references 

17% 12% 8% 0% 9% 

finding 
sequences (of 
DNA, RNA or 
amino acids) 

100% 53% 58% 78% 66% 

analysis of 
sequences (of 
DNA, RNA or 
amino acids) 

100% 76% 67% 100% 82% 
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finding 
similarities (of 
sequences of 
DNA, RNA or 
amino acids) 

83% 65% 75% 78% 73% 

finding metabolic 
pathways 

17% 12% 33% 44% 25% 

other 0% 18% 17% 11% 14% 

 

Master/magisterstudenter och doktorander bedömer sin kunskap om bioinformatiska 

verktyg högre än kandidatstudenter och anställda (figur 4c). 

 

Figur 4c. Svar från respektive informantgrupp på frågan hur de värderar sin kunskap om 

bioinformatiska verktyg. Likertskala: 1 (Poor) till 4 (Very good). Likertmedelvärde för 

informanterna är 2,5 och inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.  

Kandidatstudenterna uppger att de lärt sig använda bioinformatiska verktyg av sina 

lärare, men flera av dem har även lärt sig denna färdighet på egen hand (tabell 4c). 

Samtliga master/magisterstudenter uppger att de lärt sig använda bioinformatiska 

verktyg av sina lärare. Hälften av doktoranderna uppger att de lärt sig använda 

bioinformatiska verktyg på egen hand, av forskare och av sina lärare. Samtliga anställda 

uppger att de lärt sig använda bioinformatiska verktyg på egen hand, men flera har även 

lärt sig denna färdighet av sina kollegor. 

Tabell 4c . Informanternas svar på frågan ”How did you learn how to use bioinformatic 

tools?” 

 Undergraduate 
students  
(n=6 of 8) 

Graduate 
(Master) 
students  
(n=17 of 21) 

Post graduate 
(PhD) students 
(n=12 of 13) 

Staff  
(n=9 of 
11) 

Total 
(n=44 of 
53) 

By myself 50% 24% 50% 100% 50% 

From collegues 17% 18% 42% 78% 36% 

From researchers 17% 18% 50% 33% 30% 

From lecturers 83% 100% 50% 22% 68% 

From students 33% 18% 17% 11% 18% 
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From individual 
support at the library 

0% 0% 8% 0% 2% 

From courses at the 
library 

0% 6% 17% 0% 7% 

From workshops at 
the library 

0% 0% 8% 0% 2% 

From digital support at 
the library 

0% 0% 8% 0% 2% 

From the website of 
the library 

0% 0% 8% 0% 2% 

From scientifical 
meetings, workshops 
or conferences 

0% 0% 8% 11% 5% 

From the literature 33% 6% 17% 0% 11% 

From searching the 
internet 

33% 12% 17% 11% 16% 

Other 0% 6% 8% 0% 5% 

 

Samtliga informantgrupper önskar att biblioteket ökar sin verksamhet med avseende på 

bioinformatiska verktyg (figur 4d).  

 

 

Figur 4d. Svar från respektive informantgrupp på frågan om informanterna vill att 

biblioteket ska öka sitt stöd i bioinformatiska verktyg. Likertskala: 1 (Not at all) till 4 

(Absolutely). Informanterna har en hög önskan om att biblioteken ska öka sitt stöd i 

bioinformatiska verktyg. Likertmedelvärde för samtliga informanter är 3,1 och inga 

signifikanta skillnader finns mellan grupperna.  

Kandidatstudenterna önskar att biblioteket utökar sin verksamhet beträffande 

bioinformatiska verktyg genom information på bibliotekets webbsida och individuell 

support medan master/magisterstudenterna även önskar digital support och workshops. 

Doktorander och anställda önskar att biblioteket utökar sin verksamhet genom 

workshops, kurser och information på bibliotekets webbsida (tabell 4d). 
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Tabell 4d.  Informanternas svar på frågan ”How would you like your scientific library to 

expand their activ ity about bioinformatic tools?” 

 Undergraduate 
students  
(n=7 of 8) 

Graduate 
(Master) 
students (n=20 
of 21) 

Post graduate 
(PhD) 
students 
(n=12 of 13) 

Staff 
(n=10 of 
11) 

Total 
(n=49 
of 53) 

Courses 43% 35% 58% 50% 45% 

Workshops 14% 55% 67% 60% 53% 

individual support at the 
library 

57% 35% 17% 40% 35% 

digital support (like ”ask 
the library”) 

29% 50% 25% 40% 39% 

information at the website 
of the library 

71% 60% 50% 50% 57% 

Other 0% 5% 8% 10% 6% 

 

82 % av biblioteken (samtliga av högskolebiblioteken och 71 % av 

universitetsbiblioteken) uppger att inget stöd efterfrågas från biblioteksanvändare vad 

gäller bioinformatiska verktyg (tabell 4e).  

Tabell 4e. Bibliotekens svar på frågan Vilket stöd efterfrågas idag från 

bibliotekanvändare vad gäller bioinformatiska verktyg?”  

 Högskolebibliotek 
(n=4) 

Universitetsbibliotek 
(n=7) 

Totalt (n=11) 

Kurser 0% 0% 0% 

Workshops 0% 0% 0% 

Individuellt stöd på biblioteket 0% 14% 9% 

Digitalt stöd (t.ex. ”fråga biblioteket”) 0% 0% 0% 

Information på bibliotekets webbsida 0% 0% 0% 

Länkar på bibliotekets webbsida 0% 0% 0% 

Inget stöd efterfrågas 100% 71% 82% 

 

Biblioteken upplever inget intresse bland bibliotekets användare när det gäller 

bioinformatiska verktyg (figur 4e). 
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Figur 4e. Märker biblioteken av ett intresse bland användarna i bioinformatiska verktyg? 

Likertskala: 1 (Inte alls) till 4 (Absolut!).  Likertmedelvärde för biblioteken är 1,4 och 

inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.  

Av de bibliotek som svarat erbjuder ett högskolebibliotek stöd/utbildning i 

bioinformatiska verktyg (figur 4f). Det högskolebiblioteket erbjuder workshops i 

bioinformatiska verktyg .  

 

Figur 4f. Procentuella svar från högskole - respektive universitetsbiblioteken på frågan 

”Erbjuder biblioteket stöd/utbildning rörande bioinformatiska verktyg?”.  Ett (9 %) av 

biblioteken uppger att de erbjuder stöd rörande bioi nformatiska verktyg.  

Kunskapen om bioinformatiska verktyg bland bibliotekspersonalen är enligt 

enkätsvaren mycket låg (figur 4g).  

 

 

Figur 4g. Hur ser kunskapen ut bland bibliotekspersonalen vad gäller bioinformatiska 

verktyg? Likertskala: 1 (Obefintlig)  till 4 (Mycket god). Likertmedelvärde för biblioteken 

är 1,5 och inga signifikanta skillnader finns mellan grupperna.  
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4.5 Publicering i bioinformatiska databaser/webbsidor 
 

Förutom att publicera i traditionella bibliografiska resurser (främst tidskrifter, se Moed 

2005, s. 126) så kan biovetare även skicka in sina sekvenser eller strukturer till 

bioinformatiska databaser och på så sätt sprida informationen. På frågan om de 

publicerar information i bioinformatiska databaser/webbsidor, visar enkätsvaren att 

biovetarna gör det i viss mån (17 %, figur 5a), men inte så ofta (figur 5b). 

Publiceringarna sker i ett flertal olika databaser, dock främst i Genbank (tabell 5). 

 

Figur 5a. Procentuella svar från respektive informantgrupp på frågan om informan terna 

publicerar information i bioinformatiska databaser/webbsidor. Doktorander är den 

grupp som i störst utsträckning publicerar i bioinformatiska databaser/webbsidor.  

 

Figur 5b. Procentuella svar från respektive informantgrupp på frågan om hur ofta 

informanterna publicerar i bioinformatiska databaser/webbsidor. Publicering i 

bioinformatiska databaser/webbsidor sker årligen eller mer sällan.  
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Tabell 5. Informanternas svar på frågan ”In which bioinformatic databases/websites 

have you published information?”  

 Undergraduate 
students (n=8) 

Graduate 
(Master) 
students (n=21) 

Post graduate 
(PhD) students 
(n=13) 

Staff 
(n=11) 

Total 
(n=53) 

Don´t publish there 
(question 5a: No) 

100% 86% 69% 82% 83% 

DNA Database of 
Japan (DDBJ) 
 

0% 0% 0% 0% 0% 

EMBL Nucleotide 
Sequence Database 

0% 0% 8% 0% 2% 

European Nucleotide 
Archive (ENA) 

0% 0% 8% 0% 2% 

GenBank 0% 14% 15% 9% 11% 

NCBI Protein Database 0% 5% 23% 0% 8% 

Protein Data Bank 
(PDB) 

0% 10% 0% 9% 6% 

Protein Information 
Resource (PIR) 

0% 5% 0% 0% 2% 

Swissprot 0% 5% 8% 0% 4% 

Translated EMBL 
(TrEMBL) 

0% 0% 8% 0% 2% 

Universal Protein 
Resource (UniProt) 

0% 5% 0% 0% 2% 

Other 0% 0% 8% 9% 4% 

 

4.6 Sammanfattning av resultaten 

 

Ur enkätsvaren framgår informantgruppernas användning av bibliografiska databaser, 

bioinformatiska databaser/webbsidor och bioinformatiska verktyg samt deras behov och 

önskemål. Detta sätts i relation till bibliotekens uppfattning om vad informanterna 

efterfrågar, bibliotekens stöd och utbildning samt bibliotekspersonalens kunskaper.  

Informanterna (biovetarna) uppger följande: 

 79 % använder bibliografiska databaser 

 89 % använder bioinformatiska databaser/webbsidor 

 83 % använder bioinformatiska verktyg  

Cirka en tredjedel av informanterna använder Google Scholar och endast en liten andel 

av informanterna (9 %) använder [Discoveryverktyg A] som bibliografiska databaser. 

Detta kan jämföras med att 36 % av informanterna använder bioinformatiska verktyg 

som till exempel Entrez eller Gquery för korsdatabassökningar. Detta visar att 

informanterna använder bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg i liknande 

omfattning som bibliografiska databaser eller till och med oftare (se figur 2a, 3a och 

4a).  
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Bibliografiska och bioinformatiska resurser kan komplettera varandra. Av enkätsvaren 

(se tabell 2b) framgår följande: 

 55 % av informanterna använder bibliografiska databaser för att finna sekvenser 

av DNA, RNA eller aminosyror.  

 43 % informanterna använder bibliografiska databaser för att hitta likheter 

mellan sekvenser av DNA, RNA eller aminosyror. 

 40 % informanterna använder bibliografiska databaser för att analysera 

sekvenser av DNA, RNA eller aminosyror. 

 31 % av informanterna använder bibliografiska databaser för att för att finna 

metaboliska reaktionsvägar. 

Resultaten som redovisas i tabell 2b ska jämföras med att 38 % av informanterna 

uppger att de använder bioinformatiska databaser/webbsidor för att finna litteratur (se 

tabell 3b). En mindre andel (25 %) av informanterna uppger att de använder 

bioinformatiska verktyg för att finna litteratur (se tabell 4b). 

Informanterna värderar tillgången till litteratur, bioinformatiska databaser/webbsidor 

och bioinformatiska verktyg inom deras område för studier eller forskning på likande 

sätt (Likertmedelvärde 2,8; 3,1 respektive 3,0). Enkätsvaren visar även att 

informanterna värderar sina kunskaper i bibliografiska databaser, bioinformatiska 

databaser/webbsidor och bioinformatiska verktyg på likande sätt (Likertmedelvärde 2,9; 

2,5 respektive 2,5). Majoriteten (86 %) av informanterna uppger att de lärt sig använda 

bibliografiska databaser på egen hand. Studenter har också lärt sig av lärare medan 

doktorander och anställda har lärt sig av kollegor. En mycket liten andel av 

informanterna, och då enbart doktorander och anställda, uppger att de lärt sig använda 

bibliografiska databaser genom biblioteken. 

Informanterna önskar att biblioteket utökar sin verksamhet beträffande bibliografiska 

databaser, bioinformatiska databaser/webbsidor och bioinformatiska verktyg 

(Likertmedelvärden 3,5; 3,3 respektive 3,1). Ur fritextsvaren på frågan om hur 

informanterna vill att biblioteken ska hjälpa dem finns följande svar:  

 Master/magisterstudenter (n=2 av 21): In providing more access to scientific 

journals, new innovative research, information on the website. 

 Doktorander (n=2 av 13): courses, workshops and university website, by 

providing demo classes 

 Anställda (n=2 av 11): better access to articles, match the full text database 

against the most referred sources 

Många av informanterna uppger att de vill att biblioteket utökar sin verksamhet med 

avseende på bibliografiska databaser och bioinformatiska databaser/webbsidor och 

verktyg med information på bibliotekets webbsida. Informanternas behov står i skarp 

kontrast till bibliotekens uppfattning om biovetarnas intresse beträffande 

bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg (Likertmedelvärde 1,8 respektive 1,4). 

Få av biblioteken erbjuder stöd i bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg (36 

% respektive 9 %), och kunskapen bland bibliotekspersonalen om bioinformatiska 
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databaser/webbsidor och verktyg är låg (Likertmedelvärde 2,1 respektive 1,5). När det 

gäller bioinformatiska databaser/webbsidor och bioinformatiska verktyg upplever 64 % 

respektive 82 % av biblioteken att inget stöd efterfrågas. 

På frågan om informanterna publicerar information i bioinformatiska 

databaser/webbsidor, visar enkätsvaren att de gör det i viss mån, men inte så ofta. 

Doktorander är den grupp som i störst utsträckning publicerar i bioinformatiska 

databaser/webbsidor. Publiceringarna sker i ett flertal olika databaser, dock främst i 

Genbank.  

Inget av högskolebiblioteken har lämnat något förslag på hur man skulle vilja utveckla 

stödet till studenter och forskare inom biovetenskap. 29 % av universitetsbiblioteken 

uppger att de har förslag på hur man skulle vilja utveckla stödet till studenter och 

forskare inom biovetenskap. Ett universitetsbibliotek uppger att man vill ha ”mer 

utåtriktad verksamhet, presentation av resurser för studenter och forskare”. Ett annat 

universitetsbibliotek har som förslag att ”till exempel jobba mer nära forskarna, ha 

bibliotekarier som har bra kontakter på olika institutioner”.  

 

5. Diskussion och analys 
 

I det här kapitlet diskuteras först studiens metodval (avsnitt 5.1) och sedan 

informantgrupperna (avsnitt 5.2 och 5.3). Därefter analyseras svaren från respektive 

informantgrupp inom de olika områdena och jämförs med tidigare forskning (avsnitt 

5.3–5.6). Slutligen diskuteras bibliotekens stöd och hur detta skulle kunna utvecklas 

(avsnitt 5.7).  

 

5.1 Metodval 
 

I den här studien har jag använt kvantitativ enkätmetod. Jag anser att metoden fungerade 

väl för studien dock med några begränsningar som jag diskuterar nedan.  

Bekvämlighetsurvalet är en begränsning med enkät 1. Det beror på att man inte vet 

vilken population som ett sådant stickprov är representativt för och det går därför inte 

att generalisera resultaten. Bekvämlighetsurval kan dock användas för pilotstudier där 

resultaten inte utgör några slutgiltiga resultat (se Bryman 2011, ss. 194f). Informanterna 

i enkät 1 har främst anknytning till ett och samma lärosäte. Detta gör också att man bör 

vidta försiktighet med att generalisera resultaten till att också gälla för andra lärosäten 

(se Bryman 2011, s. 199). Master/magisterstudenter, doktorander och anställda kan 

dock ha tagit sina olika examina från flera andra lärosäten vilket kan bredda 

informantgruppens bakgrund.  
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En annan begränsning med enkät 1 var att det inte gick att erhålla en rättvisande 

svarsfrekvens. Från de cirka 800 medlemmarna i Facebook-grupperna erhölls endast 22 

svar. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 3 %, vilket anses som oacceptabelt
18

 (se 

Manguine 1995, s. 60-61; Bryman 2011, s. 231). Det är mycket osäkert hur många av 

medlemmarna som är såpass aktiva att de besökte Facebook-gruppens sida under den 

tidsperiod som enkäten var öppen och därmed hade möjlighet att besvara enkäten. Om 

en svarsfrekvens för en undersökning är låg så medför det en ökad risk för fel och 

skevheter i resultaten (se Bryman 2011, s. 230). Eftersom svarsfrekvensen i enkät 1 är 

låg så är det därför svårt att få en uppfattning om och hur resultatet skulle kunna 

påverkas av eventuella skillnader mellan de som besvarade enkäten, de som valde att 

inte besvara den och de som inte nåddes av enkäten. Biovetare är en blandad grupp och 

det är därför mycket möjligt att det finns biovetare som aldrig kommer i kontakt med 

bioinformatiska resurser. Begränsningen till trots så utgjorde svaren från Facebook-

grupperna 42 % av de inkomna svaren på enkät 1 och de blev därför viktiga att 

inkludera i resultatet.  

Enkät 2 besvarades av 53 % av biblioteken, vilket kan anses som knappt godkänt
19

 (se 

Manguine 1995, s. 60-61; Bryman 2011, s. 231). Möjliga orsaker till att inte fler 

besvarade enkät 2 skulle kunna vara att enkäten kom bort i e-postskörden eller att 

informanterna inte prioriterade att besvara den. Det skulle också kunna vara så att en del 

av biblioteken inte uppfattar sig som biovetenskapliga bibliotek och att enkät 2 därför 

inte upplevdes som riktad till dem. 

Ett annat problem som är förknippat med enkät 2 är att det är svårt att veta vem som har 

besvarat enkäten (se Bryman 2011 s. 230). Enkäten skickades ut till 

bibliotekschefen/överbibliotekarien vid respektive bibliotek eftersom denna person 

förväntades ha bäst övergripande kunskap om bibliotekets verksamhet och för att 

enkäten endast skulle besvaras en gång per bibliotek
20

. I följebrevet angavs att man 

kunde delegera uppgiften till en annan lämplig person. Detta förfarande leder till en 

osäkerhet kring vem som besvarat enkäten, vilket är också något som Bryman nämner. 

Jag bedömer dock inte vem som besvarat enkäten som ett stort problem eftersom 

bibliotekschefen/överbibliotekarien och en annan anställd kan ha lika stor 

bakgrundskunskap för att besvara enkäten. Studien begränsades till biovetenskapliga 

bibliotek, vilka ofta är mindre enheter. Bibliotekschefen där har därför med stor 

sannolikhet en bra uppfattning om kompetensen hos personalen, och kännedomen bland 

personalen om varandras kompetens borde också vara god.  

På några frågor i enkät 1 fanns endast möjlighet att svara ”ja” eller ”nej”, vilket kan ha 

inneburit att informanterna tvingats att svara med något av dessa alternativ. Alternativet 

                                                
18

 Svarsfrekvens under 50 % anses som oacceptabel (Manguine 1995, s. 60-61; Bryman 2011, s. 231).  
19 Svarsfrekvens mellan 50-60 % anses som knappt godkänd (Manguine 1995, s. 60-61; Bryman 2011, s. 

231). 
20

 Ett möjligt problem förknippat med enkät 2 är att enkäten kan ha besvarats flera gånger i de fall där 

mer än en biovetenskaplig biblioteksenhet finns vid ett lärosäte. Eftersom jag valt att skicka ut enkät 2 till 

en bibliotekschef/överbibliotekarie vid respektive lärosäte bedömer jag dock denna risk som liten. 
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”vet ej” borde ha funnits med som ett svarsalternativ i dessa frågor för att undvika 

felaktiga svar där informanten kanske chansar. Osäkerhet kring termer, till exempel 

”biblioteksanvändare”, ”bibliografiska databaser”, ”bioinformatiska 

databaser/webbsidor” och ”bioinformatiska verktyg”, skulle också kunna ha inneburit 

problem för de som besvarade enkäterna. Eventuellt skulle ju till exempel 

”bibliografiska databaser” och ”bioinformatiska databaser/webbsidor” kunna blandas 

ihop och likaså ”bioinformatiska databaser/webbsidor” och ”bioinformatiska verktyg”. 

Jag bedömer dock inte detta som något stort problem eller att det skulle kunna påverka 

resultatet av undersökningen. I varje enkätsektion (se bilagorna 3c och 4c) finns korta 

förklaringar av vad som avses med till exempel ”bibliografiska databaser”, 

”bioinformatiska databaser/webbsidor” och ”bioinformatiska verktyg”. I enkät 1 finns 

också frågor med konkreta exempel på ”bibliografiska databaser”, ”bioinformatiska 

databaser/webbsidor” och ”bioinformatiska verktyg” (se fråga 2b, 3b, 4b och 5b i bilaga 

3c). Det finns dock ingen definition av begreppet ”biblioteksanvändare” i enkät 2 och 

det är en brist. Med ”biblioteksanvändare” avses i den här studien bibliotekets låntagare, 

brukare eller kunder (se Lundh, 2012, s. 2). Jag anser dock ”biblioteksanvändare” som 

ett vedertaget begrepp som bibliotekspersonalen borde känna till.  

 

5.2 Informanterna 
 

En begränsning med studien är att informanterna i denna studie har anknytning till ett 

mindre svenskt lärosäte och att försiktighet bör tas när det gäller att generalisera svaren 

till biovetare i stort (se Bryman 2011, s. 199). Lärosäten har olika utbildnings- och 

forskningsinriktningar och bedriver utbildning på olika nivåer (grund-, avancerad eller 

forskarutbildningsnivå), vilket gör att behoven kan se olika ut. Jag har dock valt att göra 

enkäten generell och svaren från informanterna används främst i stora drag.  

Det framgår inte av enkätsvaren vilken termin studenterna eller doktoranderna studerar 

och deras tidigare erfarenhet av biovetenskap och bioinformatik. Eftersom antalet 

studenter på programmen minskar med årskurs så borde flertalet kandidatstudenter i 

informantgruppen vara i början av sin utbildning och det gör att de kanske ännu inte 

hunnit utföra så många uppgifter som inneburit sökningar i bibliografiska databaser. 

Kandidatstudenterna vid det valda lärosätet läser bioinformatik som sista kurs under 

termin fyra och det kan vara så att merparten av kandidatstudenterna ännu inte läst 

någon kurs i bioinformatik och därför ännu inte har någon kännedom om 

bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg. 

Master/magisterstudenterna och doktorander kan studerat tidigare vid andra lärosäten. 

Det är vanligt vid det valda lärosätet att master/magisterstudenterna har en tidigare 

examen från ett lärosäte i ett annat land och doktoranderna examen från ett annat 

lärosäte i Sverige eller i utlandet. Inom denna grupp har därför många varit i kontakt 

med biovetenskapliga bibliotek vid andra lärosäten. De borde ha utfört en hel del 

uppgifter som inneburit sökningar i bibliografiska databaser såväl under sin 

kandidatutbildning som under sin master/magisterutbildning. Såväl 
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master/magisterstudenter som doktorander kan ha läst kurser i bioinformatik både under 

sin kandidatutbildning och under sin master/magisterutbildning. När det gäller 

doktoranderna så kan det vara så att de genomför sin forskarutbildning inom ett ämne 

där bioinformatik inte används eller ett ämne där bioinformatik används i stor 

utsträckning. Doktorander i biovetenskap har hög forskningsaktivitet, normalt 80-100 % 

av tjänsten, och använder därför i större utsträckning bibliografiska databaser och 

bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg jämfört med studenter och anställda 

(figur 2a, 3a och 4a).  

Anställda är en varierad grupp bestående av professorer/docenter, ”post-docs”, lärare 

(adjunkter/lektorer), ”gästlärare” och laboratorieassistenter där det borde vara stora 

skillnader i andelen forskning i tjänsten. Av enkätsvaren framgår det inte vid vilket 

lärosäte de arbetar, vilket/vilka ämne/ämnen de arbetar med, deras yrkeserfarenhet eller 

deras erfarenhet av bioinformatik. Det är troligt att de anställda utfört en hel del 

uppgifter som inneburit sökningar i bibliografiska databaser. En del kan ha läst kurser i 

bioinformatik under sin utbildning, andra arbetar kanske regelbundet med bioinformatik 

men det kan också vara så att de arbetar inom ett ämne där användande av bioinformatik 

inte är så vanligt förekommande. Eftersom bioinformatik är ett relativt nytt ämne så är 

det tänkbart att de anställda som arbetat längst inte har någon formell utbildning i 

området.  

Eftersom de fyra informantgrupperna blev små (n=8-21) och variansen i enkätsvaren 

var stor inom grupperna så provades också att slå ihop grupperna till två grupper; 

studenter (kandidat- och master/magisterstudenter, n=29) och anställda (inklusive 

doktorander, n=24). Oavsett om informanterna delades in i två eller fyra grupper så 

kunde inga signifikanta skillnader eller några tendenser skönjas i svaren på någon av de 

analyserade frågorna. Från detta kan man dra slutsatsen att antalet informanter är 

tillräckligt, men att spridningen inom grupperna är för stor för att man ska hitta 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Oavsett om biovetare använder bibliografiska 

databaser och bioinformatiska resurser eller inte så kan de biovetenskapliga biblioteken 

fylla en viktig funktion genom att erbjuda stöd.  

 

5.3 Biblioteken 

 

De biovetenskapliga biblioteken är en blandad grupp, en del är egna enheter 

specialiserade på biovetenskap medan andra är generellt vetenskapliga bibliotek med 

biovetare som en användargrupp. Det framgår inte av enkätsvaren hur många 

biovetenskapliga ämnen och institutioner som finns vid respektive lärosäte, hur många 

och vilka utbildningar lärosätena har, antal studenter och forskare vid lärosätena och de 

geografiska avstånden mellan biblioteken och de biovetenskapliga verksamheterna. Inte 

heller framgår det hur många anställda biblioteken har och om det finns några 

bioinformatiska specialister knutna till biblioteken. På ett mindre lärosäte kan det 

fysiska avståndet till biblioteket vara kortare vilket underlättar för studenter, 

doktorander och anställda att besöka biblioteket men å andra sidan så är biblioteket 
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också mindre och kan därmed sakna specialister och resurser inom biovetenskap och 

bioinformatik.  

 

5.4 Bibliografiska databaser 
 

Majoriteten av informanterna (86 %) har lärt sig söka i bibliografiska databaser på egen 

hand och PubMed är den bibliografiska databas som de främst använder. Enkätsvaren 

stöder Kuruppu och Grubers användarstudie från 2006 av doktorander och forskare 

inom lantbruks- och biovetenskap. Kuruppu och Grubers informanter besökte ofta 

bibliotekets webbsidor, men sällan det fysiska biblioteket och de ville ogärna ägna 

mycket tid åt användarutbildning.  

I min studie framgår det att bibliografiska databaser och bioinformatiska resurser 

används i en liknande omfattning av informanterna. Detta skulle kunna bekräfta teorier 

om att bioinformatiska verktyg används i samma kontext som bibliografiska resurser 

som till exempel PubMed (se Bartlett, Ishimura & Kloda 2012). Det är troligt att 

sökningar i bioinformatiska databaser/webbsidor och användande av bioinformatiska 

verktyg kan komplettera sökningar i bibliografiska biovetenskapliga databaser.  

I min studie framgår det även att informanterna använder bibliografiska databaser för 

sådana operationer som bättre och lättare kan göras med hjälp av bioinformatiska 

databaser/webbsidor och verktyg. På motsvarande sätt uppger informanterna att de 

använder bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg för att till exempel finna 

litteratur. Detta är ett ineffektivt arbetssätt som förmodligen beror på okunskap om hur 

databaserna och verktygen används bäst. Cirka en tredjedel av informanterna använder 

Google Scholar och endast en liten andel av informanterna (9 %) använder 

[Discoveryverktyg A]. [Discoveryverktyg A] innebär en kostnad för biblioteket och för 

att det ska användas optimalt är det viktigt att biovetarna blir uppmärksammade på och 

informeras om [Discoveryverktyg A]. Vissa bibliografiska databaser innebär en kostnad 

för biblioteken och är inte fritt tillgängliga. Samma sak gäller de publikationer som de 

länkar till. Detta begränsar användarnas tillgång till vissa publikationer och kan styra 

deras citeringar mot den litteratur som biblioteken har prenumerationsavtal på eller mot 

Open Access-tidsskrifter. Om detta begränsar användarnas tillgång på information och 

möjligheter till citering så kan det vara ett allvarligt hot mot forskningen. 

Enkätundersökningen visar att de anställda upplever tillgången på litteratur mindre 

tillfredsställande än övriga grupper (figur 2b).  

 

5.5 Bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg  
 

De mest använda bioinfomatiska databaser/webbsidor och verktygen är utvecklade av 

forskare inom akademin och därmed fritt tillgängliga på internet. Bioinformatiska 

databaser/webbsidor används av 89 % av informanterna. Detta överensstämmer med 
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Yarfitz och Ketchells enkätstudie från 1995 där det framkom att 85 % av informanterna 

använder DNA- eller proteinsekvensdatabaser (se Yarfitz & Ketchell 2000). 

Bioinformatiska verktyg används av 83 % av informanterna. Detta resultat skiljer sig 

från andra studier. I Yarfitz och Ketchells studie framkom att 73 % av informanterna 

använder sekvensanalytiska verktyg (se Yarfitz & Ketchell 2000). Bartlett, Ishimura och 

Kloda (2012) anger att samtliga informanter, verksamma inom områdena biologi, 

biokemi, bioinformatik eller medicin, använder någon form av bioinformatiska verktyg 

i sitt arbete. Studien av Li, Chen och Clintworth (2013) visar däremot att 58 % av 

informanterna, i det här fallet biomedicinska forskare, saknar kunskap om användbara 

bioinformatiska analysverktyg. Det högre användandet i denna studie kan bero på 

tidsfaktorn och att bioinformatik blivit vanligare inom biovetenskapen men också på att 

det vid det valda lärosätet finns kurser, utbildningar och forskning i bioinformatik.  

Resultaten från enkätsvaren visar att bioinformatiska verktyg främst används för att 

finna, analysera och hitta likheter mellan sekvenser av DNA, RNA och aminosyror. 

Detta bekräftar Bartlett, Ishimura och Kloda (2012) studie som menar att 

bioinformatiska verktyg används för att utföra specifika uppgifter snarare än för sökning 

och/eller utforskning av information. Enkätsvaren i denna studie visar att informanterna 

använder främst bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg på vecko- eller 

månatlig basis. Yarfitz och Ketchells studie som utfördes 1995 stödjer också detta (se 

Yarfitz & Ketchell 2000). 

 

5.6 Publicering i bioinformatiska databaser/webbsidor 

 

Informanterna uppger att de i viss mån men inte så ofta publicerar information i 

bioinformatiska databaser/webbsidor (figur 5a och 5b). Doktorander är den grupp som i 

störst utsträckning publicerar i bioinformatiska databaser/webbsidor (figur 5a). En 

förklaring till detta skulle kunna vara att doktorander i biovetenskap har hög 

forskningsaktivitet och därmed genererar mycket forskningsresultat. En annan 

förklaring skulle kunna vara att doktoranderna tack vare sin forskning har kännedom om 

möjligheten att publicera information i bioinformatiska databaser/webbsidor. Tyvärr 

framgår det inte av enkätundersökningen ifall fler informanter skulle vilja publicera 

information i bioinformatiska databaser/webbsidor. Kandidatstudenter och 

master/magisterstudenter skulle till exempel kunna publicera information som de 

erhållit i samband med sina uppsatser/examensarbeten. Detta skulle biblioteken kunna 

informera studenter och deras handledare om på ett bättre sätt.  

 

5.7 Bibliotekens stöd 
 

Enkätsvaren från informanterna i denna studie visar att samtliga informantgrupper 

önskar att biblioteket utökar sin verksamhet med avseende på bibliografiska databaser, 
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bioinformatiska databaser/webbsidor och bioinformatiska verktyg. Många av 

informanterna vill att biblioteket utökar sin verksamhet rörande bibliografiska databaser 

och bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg med information på bibliotekets 

webbsida. Om man ser på de svar informanterna ger vad beträffar bibliografiska 

databaser (se tabell 2c och 2d) så verkar de inte i någon stor omfattning vilja komma till 

det fysiska biblioteket, vilket också beskrivits av Kuruppu och Gruber (2006). Detta 

skiljer sig delvis från bibliotekets uppfattning. Enligt biblioteken är det främst 

individuellt stöd på biblioteket och information på bibliotekets webbsida som både 

efterfrågas och som man erbjuder användarna i bibliografiska databaser inom 

biovetenskap.  

Majoriteten av informanterna uppger att de lärt sig använda bibliografiska databaser på 

egen hand. Studenter har också lärt sig av lärare medan doktorander och anställda har 

lärt sig av kollegor. En mycket liten andel av informanterna, och då enbart doktorander 

och anställda, uppger att de lärt sig använda bibliografiska databaser genom biblioteken 

(tabell 2c). Detta visar på att bibliotekens utbildning i bibliografiska databaser inte 

integreras i utbildningen på ett tillfredsställande sätt. Orsaker till detta kan vara att 

utbildningen kommer in vid fel tidpunkt, i alltför begränsad omfattning och/eller att den 

bör repeteras regelbundet. För att utbildningen om bibliografiska databaser ska fungera 

optimalt så krävs en löpande dialog mellan programansvariga/kursansvariga och 

bibliotekens personal.  

Tidigare studier visar att det bland biovetare finns ett stort behov av stöd i bioinformatik 

(se Yarfitz & Ketchell 2000, Anderson et al. 2007 och Li, Chen & Clintworth 2013). 

Detta står i skarp kontrast till bibliotekens uppfattning om att biovetarnas intresse 

beträffande bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg är lågt. Det stöd som 

erbjuds med avseende på bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg är mycket 

lågt eller inget samtidigt som kunskapen bland bibliotekspersonalen om bioinformatiska 

databaser/webbsidor och verktyg är mycket knapp. Här finns en utvecklingspotential i 

bibliotekens stöd till biovetare. 

Den här studien är troligtvis det första exemplet där en enkätundersökning används för 

att undersöka biovetenskapliga biblioteks stöd i bibliografiska databaser och 

bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg. Det är troligtvis också första gången 

som biovetare med anknytning till en institution vid ett svenskt lärosäte studeras och 

som biovetares behov av biblioteksstöd jämförs med de behov som de biovetenskapliga 

biblioteken uppfattar att deras användare har. 

Framtida studier skulle kunna undersöka varför inte biovetarnas behov av stöd i 

bibliografiska databaser och bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg når ut till 

biblioteken. Troligtvis handlar det mycket om kommunikation mellan bibliotek och 

biovetare, men också om att se bibliotekets möjligheter inom detta område. Framtida 

studier skulle också kunna undersöka hur bibliotekens stöd i bioinformatiska 

databaser/webbsidor och verktyg kan genomföras rent praktiskt samt studera dess 

eventuella effekter. Detta skulle med kunna ske på flera sätt; dels genom att studera 

sådana bibliotek som erbjuder sådant stöd, dels genom kontakt med bioinformatiska 

experter och/eller genom kontakt med lärosäten som inom biblioteks- och 
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informationsvetenskap erbjuder kurser i bioinformatik. Till sist så skulle man kunna 

utföra liknande användarstudier inom helt andra discipliner för att se vilka 

utvecklingsmöjligheter biblioteken har där. 

 

6. Slutsatser 
 

Biblioteks- och informationsvetenskap och bioinformatik är vetenskapliga ämnen med 

en del gemensamt, till exempel databaser, information och informationsåtervinning.  

Med den här studien ville jag undersöka biovetares användning av bibliografiska 

databaser och bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg och deras behov av stöd 

i dessa resurser. Jag ville även undersöka vilka stöd biblioteken erbjuder sina användare 

beträffande bibliografiska databaser och bioinformatiska databaser/webbsidor och 

verktyg och jämföra det med de behov biblioteken uppfattar att användarna har och de 

behov användarna uppger att de har.  

I den här studien har jag gjort en användarstudie om biovetare med anknytning till ett 

mindre svenskt lärosäte. Jag har också undersökt stödet till biovetare vid 

biovetenskapliga bibliotek vid svenska lärosäten och försökt relatera dessa resultat till 

varandra. Resultaten från studien visar att det bland informanterna finns ett utbrett 

behov av stöd på biblioteken i bibliografiska databaser samt bioinformatiska 

databaser/webbsidor och verktyg. Informanternas behov står i kontrast till bibliotekens 

uppfattning om biovetarnas intresse i bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg. 

Få av biblioteken erbjuder stöd vad beträffar bioinformatiska databaser/webbsidor och 

verktyg och kunskapen bland bibliotekspersonalen om bioinformatiska 

databaser/webbsidor och verktyg är knapp. 

Bibliotekens stöd i bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg bör utvecklas och 

erbjudas i samarbete med forskare och lärare inom biovetenskap och bioinformatik för 

att på så sätt bättre matcha användarnas behov. Jag tror dock inte att all 

bibliotekspersonal behöver ha ingående kunskaper om bioinformatiska resurser, det 

kanske räcker med att någon har det.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Den centrala dogmen inom biovetenskap 

 

En människocells storlek är ca cirka 10-100 mikrometer. Kromosomerna i en 

människocell utgörs av cirka en meter packad arvsmassa (DNA
21

). DNA består av 

följande fyra byggstenar: nukleinsyrorna cytosin (C), guanin (G), adenin (A) och tymin 

(T). En gen är en ordningsföljd (sekvens) av DNA. Den arvsmassa som finns i en 

människocell utgörs av 3 miljarder par av byggstenar (nukleinsyror). Detta motsvarar 

cirka 800 000 A4-sidor eller cirka 1 600 böcker (med 500 sidor i varje) eller cirka 100 

hyllmeter! Den centrala dogmen inom biovetenskap är att de kodande regionerna i 

DNA-sekvensen översätts via RNA
 22

 till en sekvens av aminosyror som i sin tur bildar 

ett protein
23

 (se figur 6). (Reece & Campbell 2011, ss. 123-135; Fenstermacher 2005, s. 

441; McMullen & Denn 2005, 448f.).  

 

 

Figur 6. Den centrala dogmen inom biovetenskap. DNA sekvensen består av en 

dubbelkedja av nukleotider som vid transkription skrivs om till en enkel kedja av RNA 

nukleotider. Denna kedja översätts i tripletter till en kedja av aminosyror, som 

tillsammans utgör ett protein. I exemplet ovan visas de översättningen av de 15 första 

nukleotiderna i insulingenen till fem aminosyror.   

Proteiner har en mängd viktiga funktioner och grupperas ofta efter dessa. Exempel på 

sådana grupper är enzymer, försvarsproteiner, förrådsproteiner, transportproteiner, 

hormonproteiner, receptorproteiner, regelerande proteiner, strukturproteiner och 

kontraktila- och motor proteiner. För att illustrera den centrala dogmen används i 

följande exempel proteinet insulin. Insulin ett hormonprotein som reglerar cellernas 

sockerupptag från blodet. Diabetes typ 1 beror på insulinbrist och medför för höga 

                                                
21 DNA är en förkortning av deoxyribonucleic acid (Selzer, Marhöfer & Rohwer 2008, s. 31). 
22 RNA är en förkortning av ribonucleic acid (Selzer, Marhöfer & Rohwer 2008, s. 31). 
23

 Enligt Nationalencyklopedin är proteiner makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna 

till kedjor.  
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blodsockerhalter (Reece & Campbell 2011, ss. 124; Nationalencyklopedin). I figur 7 

redovisas den kodande delen av genen för mänskligt insulin.  

>ENA|CAA23828|CAA23828.1 Homo sapiens (human) preproinsulin: 

Location:1..333 

ATGGCCCTGTGGATGCGCCTCCTGCCCCTGCTGGCGCTGCTGGCCCTCTGGGGACCTGACCCAGCCGCAGCCTTT

GTGAACCAACACCTGTGCGGCTCACACCTGGTGGAAGCTCTCTACCTAGTGTGCGGGGAACGAGGCTTCTTCTAC

ACACCCAAGACCCGCCGGGAGGCAGAGGACCTGCAGGTGGGGCAGGTGGAGCTGGGCGGGGGCCCTGGTGCAGGC

AGCCTGCAGCCCTTGGCCCTGGAGGGGTCCCTGCAGAAGCGTGGCATTGTGGAACAATGCTGTACCAGCATCTGC 

TCCCTCTACCAGCTGGAGAACTACTGCAACTAG 

 

Figur 7. Kodande delen av genen för mänskligt insulin redovisad i FASTA-format (se 

European Nucleotide Archive (ENA), CAA23828.1, Sequence) .  

Vid tillverkning av proteiner skrivs genen i arvsmassan om (transkriberas) till en RNA-

sekvens där tymin (T) har ersatts av uracil (U). Denna RNA-sekvens används sedan 

som mall vid översättning (translation) till en sekvens av aminosyror som bildar ett 

protein (med tredimensionell struktur).  

Protein finns i alla celler och består av följande tjugo byggstenar: aminosyrorna alanin 

(A), cystein (C), aspartinsyra (D), glutaminsyra (E), fenylalamin (F), glycin (G), histidin 

(H), isoleucin (I), lycin (K), leucin (L), metionin (M), aspargin (N), prolin (P), glutamin 

(Q), arginin (R), serin (S), treonin (T), valin (V), tryptofan (W) och tyrosin (Y). (Selzer, 

Marhöfer & Rohwer 2008, s. 38).  

I figur 8 redovisas aminosyrasekvensen för mänskligt insulin.  

>sp|P01308|INS_HUMAN Insulin OS=Homo sapiens GN=INS PE=1 SV=1 

MALWMRLLPLLALLALWGPDPAAAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKTRREAEDLQVGQVE

LGGGPGAGSLQPLALEGSLQKRGIVEQCCTSICSLYQLENYCN 

 

Figur 8. Sekvensen för mänskligt insulin (se UniProt KB, P01308, Sequence FASTA).  

Pärlbandet av aminosyror antar en tredimensionell struktur. Insulins tredimensionella 

struktur visas i figur 9.  

  

Figur 9. Tredimensionell struktur av insulin genererad med hjälp avdet bioinformatiska 

verktyget Swiss PDB Viewer som är tillgänglig via resursportalen för SIB ExPasy.  

Insulinets reaktionsväg (pathway) finns redovisad i Insulin Signaling Pathway som är 

tillgänglig via den bioinformatiska databasen KEGG.  
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Bilaga 2. Ett urval fritt tillgängliga bioinformatiska 

databaser/webbsidor 

 

CATH. CATH / Gene3D. http://www.cathdb.info/ [2014-04-08] 

DNA Databank of Japan: DDBJ. http://www.ddbj.nig.ac.jp/index-e.html [2014-05-22] 

EMBL-EBI. InterPro: protein sequence analysis & classification. 

http://www.ebi.ac.uk/interpro/ [2014-05-22] 

EMBL-EBI. The European Bioinformatics Institute: Part of the European Molecular 

Biology Laboratory. http://www.ebi.ac.uk/ [2013-12-03] 

FlyBase. A Database of Drosophila Genes & Genomes. http://flybase.org/ [2014-05-22] 

Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes: KEGG. http://www.genome.jp/kegg/ 

[2013-12-03] 

MBGD: Microbial Genome Database. Microbial Genome Database for Comparative 

Analysis. http://mbgd.genome.ad.jp/ [2014-05-22] 

MGI: Mouse Genome Informatics. http://www.informatics.jax.org/ [2014-05-22] 

NCBI. GenBank: GenBank Overview. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ [2013-12-

03] 

NCBI. PubChem. http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ [2013-12-03] 

NCBI. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed [2013-12-04] 

NCBI. OMIM. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim [2014-05-22] 

NCBI. Welcome to NCBI. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ [2013-12-03] 

PhemomicDB. http://www.phenomicdb.de/ [2014-05-22] 

PRINTS. http://www.bioinf.manchester.ac.uk/dbbrowser/PRINTS/index.php [2014-05-

22] 

SIB ExPASy: Bioinformatics Resource Portal. http://www.expasy.org/ [2014-04-08] 

SIB ExPASy: Bioinformatics Resource Portal. Prosite: Database of protein domains, 

families and functional sites. http://prosite.expasy.org/prosite.html [2013-12-03]  

Protein Information Resource: PIR. http://pir.georgetown.edu/ [2014-05-07] 

RCSB: Protein Data Bank: PDB. Biological Macromolecular Resource. 

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do [2014-04-08] 

SCOP: Structural Classification of Proteins. Welcome to SCOP: Structural 

Classification of Proteins. http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/ [2014-04-08] 

The University of Sydney. The Online Mendelian Inheritance in Animals. 

http://omia.angis.org.au/home/ [2014-05-22] 

UniProt. Welcome. http://www.uniprot.org/ [2013-12-03]  

http://www.cathdb.info/
http://www.ddbj.nig.ac.jp/index-e.html
http://www.ebi.ac.uk/interpro/
http://www.ebi.ac.uk/
http://flybase.org/
http://www.genome.jp/kegg/
http://www.informatics.jax.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.phenomicdb.de/
http://www.bioinf.manchester.ac.uk/dbbrowser/PRINTS/index.php
http://www.expasy.org/
http://prosite.expasy.org/prosite.html
http://pir.georgetown.edu/
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
http://omia.angis.org.au/home/
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Wellcome Trust Sanger Institute. Pfam. 

http://www.sanger.ac.uk/resources/databases/pfam.html [2014-05-22] 

WormBase. Explore Worm Biology facilitating insights into nematode biology. 

http://www.wormbase.org/#01-23-6 [2014-05-22] 

  

http://www.sanger.ac.uk/resources/databases/pfam.html
http://www.wormbase.org/#01-23-6
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Bilaga 3a. Meddelanden rörande enkät 1 till anställda och 

studenter vid biovetenskaplig institution 

 

Facebook-meddelande 24 april 2014 

Maria Wickenberg, student in library and information science at University of Borås, 

has made a survey about library support in Bioscience as a part of her bachelors thesis. 

Please help her by participating in the survey. 

[länk] 

 

Facebook-meddelande 2 maj 2014 

If you haven't already done so, please take this short survey. The results are very 

valuable for developing future library support in biosciences. It doesn't matter if you are 

presumptive, present or former student and please answer with regard to your present 

scientific library. / […] 

Maria Wickenberg, student in library and information science at University of Borås, 

has made a survey about library support in Bioscience as a part of her bachelors thesis. 

Please help her by participating in the survey. 

[länk] 

 

Intranät-meddelande till de anställda 25 april 2014 

Survey in Bioscience 

Maria Wickenberg, student in library and information science at University of Borås, 

has made a survey about library support in Bioscience as a part of her bachelors thesis. 

Please help her by participating in the survey. Copy the link below and paste it into a 

web browser. 

[länk] 

 

E-postmeddelande till de anställda 3 maj 2014 

Survey library support in bioscience 

If you haven't already done so, please take this short survey. The results are very 

valuable for developing future library support in biosciences. 

Maria Wickenberg, student in library and information science at University of Borås, 

has made a survey about library support in Bioscience as a part of her bachelors thesis. 
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Please help her by participating in the survey. Click on the link below to take the 

survey.  

[länk] 

 

E-postmeddelande till studenter 25 april 2014 

Survey of bioinformatic use and library support in bioscience 

Maria Wickenberg, student in library and information science at University of Borås, 

has made a survey about library support in Bioscience as a part of her bachelors thesis. 

Please help her by participating in the survey. 

[länk] 

Please do not take it again if you already have taken the survey through the Facebook-

group. 

Regards, […] 

 

 

E-postmeddelande till studenter 2 maj 2014 

SV: Survey of bioinformatic use and library support in bioscience 

If you haven't already done so, please take this short survey. The results are very 

valuable for developing future library support in biosciences. 

Regards, […] 

 

-------------------------------------------------- 

Maria Wickenberg, student in library and information science at University of Borås, 

has made a survey about library support in Bioscience as a part of her bachelors thesis. 

Please help her by participating in the survey. 

[länk] 

 

Please do not take it again if you already have taken the survey through the Facebook-

group. 

Regards, […] 
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Bilaga 3b. Brev rörande enkät 1 till anställda och studenter vid 

biovetenskaplig institution  

 

Enkätbrev för enkät i facebook och i e-post utskick till studenter: 

Survey of bioinformatic use and library support in bioscience 

My name is Maria Wickenberg, student in library and information science at University 

of Borås. I am presently doing a bachelor thesis project on library support in bioscience. 

The aim of my study is to investigate use of bibliographic and bioinformatic databases 

and tools among bioscientists. The knowledge gained could help to develop library 

support in the area. The results of the study will be summarized in a written report.  

It would be very valuable if you could participate in the study by answering the survey.  

Your participation in the survey is voluntary and anonymous. You don´t have to answer 

all the questions and you can interrupt the survey whenever you want. Please do not 

answer the survey more than one time. 

Thanks for your participation! 

 

 

Enkätbrev för enkät i de anställdas intranät och e-post utskick till de anställda: 

Survey of bioinformatic use and library support in bioscience 

My name is Maria Wickenberg, student in library and information science at University 

of Borås. I am presently doing a bachelor thesis project on library support in bioscience. 

The aim of my study is to investigate use of bibliographic and bioinformatic databases 

and tools among bioscientists. The knowledge gained could help to develop library 

support in the area. The results of the study will be summarized in a written report.  

It would be very valuable if you could participate in the study by answering the survey.  

Your participation in the survey is voluntary and anonymous. You don´t have to answer 

all the questions and you can interrupt the survey whenever you want. Please do not 

answer the survey more than one time. 

If you have questions, please contact me. 

Thanks for your participation!  

Maria Wickenberg 

Student at University of Borås, [e-postadress] 
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Bilaga 3c. Enkät 1 till anställda och studenter vid 

biovetenskaplig institution 

 

*Obligatorisk 

Section 1. Occupation. 

1. What is your occupation?*  

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Professor/associate/assistant professor 

 Lecturer 

 Postdoctoral fellow/research assistant 

 Laboratory assistant 

 Post graduate (PhD) student 

 Graduate (Master) student 

 Undergraduate student 

 Employee at a Bioscience company 

 Other 

 

Section 2. Bibliographic databases 

2a. Do you use the BIBLIOGRAPHIC databases of your scientific library? *  

(ett svarsalternativ kan väljas) 

A bibliographic database is a database of bibliographic records, an organized digital 

collection of references to published literature such as journal articles and sometimes 

conference proceedings.  

 Yes (fortsätt till fråga 2b) 

 No (fortsätt till fråga 2h) 

 

Bibliographic databases, continued 

2b. Which bibliographic databases do you use?* 

You may select multiple boxes. 

 Biological Abstracts 

 BBS Online 

 Biomed Central Databases  

 Access Journals (DOAJ)  

 Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) 

 [Discoveryverktyg A] 

 [Discoveryverktyg B] 
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 EUROETHICS 

 Google Scholar 

 LIBRIS 

 Liebert Online  

 MEDLINE 

 OAIster 

 PQDT Open 

 PubMed 

 Scopus 

 SwePub 

 Zoological Record 

 Visual Dictionary Online 

 Other 

 

2c. For which purposes do you use bibliographic databases? For...* 

You may select multiple boxes. 

 finding literature (books, papers, articles, abstracts or proceedings) 

 finding information 

 finding the latest research 

 finding scientifical methods 

 finding bibliographic references 

 finding sequences (of DNA, RNA or amino acids) 

 analysis of sequences (of DNA, RNA or amino acids) 

 finding similarities (of sequences of DNA, RNA or amino acids) 

 finding metabolic pathways 

 other 

 

2d. How often do you search in bibliographic databases? 

 (ett svarsalternativ kan väljas) 

 Daily 

 Weekly 

 Monthly 

 Less often 

 

2e. How did you learn how to use bibliographic databases?* 

You may select multiple boxes. 

 By myself 

 From collegues 
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 From researchers 

 From lecturers 

 From students 

 From individual support at the library 

 From courses at the library 

 From workshops at the library 

 From digital support of the library 

 From the website of the library 

 From scientifical meetings, workshops or conferences 

 From the literature 

 From commercial advertising 

 From searching the Internet 

 Other 

 

2f. How would you value your knowledge in bibliographic databases?* 

(en siffra kan väljas) 

Poor 1 2 3 4  Very good   

  

2g. How would you value your access to journals, articles, books and other literature in 

your area of studies or research?* 

(en siffra kan väljas) 

Poor 1 2 3 4  Very good  

 

Bibliograhic databases - library support 

2h. Would you like your scientific library to expand their activity about bibliographic 

databases? 

(en siffra kan väljas) 

Not at all 1 2 3 4 Absolutely  

 

2i. How would you like your scientific library to expand their activity about 

bibliographic databases? With... 

You may select multiple boxes. 

 courses 

 workshops 

 individual support at the library 

 digital support (like "ask the library") 
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 information at the website of the library 

 other 

 

Section 3. Bioinformatic databases and web sites 

3a. Do you use BIOINFORMATIC databases/websites?* 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

Bioinformatic databases are databases that contain biological information such as 

sequences or structures. 

 Yes (fortsätt till fråga 3b) 

 No (fortsätt till fråga 3h) 

 

Bioinformatic databases and websites, continued 

3b. Which bioinformatic databases/websites do you use?* 

You may select multiple boxes. 

 Class Architechture Topology and Homologous Superfamily (CATH) 

 DNA Database of Japan (DDBJ) 

 Expert Protein Analysis System (Expasy) 

 FlyBase 

 GenBank 

 Interpro 

 Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) 

 Microbial Genome Database (MBGD) 

 Mouse Genome Database (MGD) 

 Pfam 

 PhenomicDB 

 PRINTS 

 Prosite 

 Protein Data Bank (PDB) 

 Protein Information Resource (PIR) 

 PubChem 

 Structural Classification of Proteins (SCOP) 

 The European Molecular Biology Laboratory -The European Bioinformatics 

Institute (EMBL-EBI) 

 The Online Mendelian Inheritance in Animals (OMIA) 

 The Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) 

 Universal Protein Resource (UniProt) 

 US National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

 WormBase 
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 Other 

 

3c. For which purposes do you use bioinformatic databases/websites? For...* 

You may select multiple boxes. 

 finding literature (books, papers, articles, abstracts or proceedings) 

 finding information 

 finding the latest research 

 finding scientifical methods 

 finding bibliographic references 

 finding sequences (of DNA, RNA or amino acids) 

 analysis of sequences (of DNA, RNA or amino acids) 

 finding similarities (of sequences of DNA, RNA or amino acids) 

 finding metabolic pathways 

 other 

 

3d. How often do you search in bioinformatic databases/websites?* 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Daily 

 Weekly 

 Monthly 

 Less often 

 

3e. How did you learn how to use bioinformatic databases/websites? * 

You may select multiple boxes. 

 By myself 

 From collegues 

 From researchers 

 From lecturers 

 From students 

 From individual support at the library 

 From courses at the library 

 From workshops at the library 

 From digital support of the library 

 From the website of the library 

 From scientifical meetings, workshops or conferances 

 From the literature 

 Other 
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3f. How would you value your knowledge in bioinformatic databases/websites?* 

(en siffra kan väljas) 

Poor 1 2 3 4  Very good   

 

3g. How would you value your access to bioinformatic databases/websites in the area of 

your studies or research?* 

(en siffra kan väljas) 

Poor 1 2 3 4  Very good  

 

Bioinformatic databases/websites - library support 

3h. Would you like your scientific library to expand their activity about bioinformatic 

databases/websites?* 

(en siffra kan väljas) 

Not at all 1 2 3 4 Absolutely 

 

3i. How would you like your scientific library to expand their activity about 

bioinformatic databases/websites? With... 

You may select multiple boxes. 

 courses 

 workshops 

 individual support at the library 

 digital support (like "ask the library") 

 information at the website of the library 

 other 

 

Section 4. Bioinformatic tools 

4a. Do you use BIOINFORMATIC tools?*  

(ett svarsalternativ kan väljas) 

Bioinformatic tools can for example be used to analyse, compare, extract or manipulate 

biological information. 

 Yes (fortsätt till fråga 4b) 

 No (fortsätt till fråga 4h) 
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Bioinformatic tools, continued 

4b. Which bioinformatic tools do you use?* 

You may select multiple boxes. 

 Cross database search (e.g. Entrez and Gquery) 

 Sequence-based database searches (e.g. BLAST) 

 Pairwise sequence alignment (e.g. LALIGN) 

 Multiple sequence alignment (e.g. ClustalW and Clustal Omega) 

 Phylogenetic tree (generated e.g. by ClustalW or ClustalW2) 

 Functional analysis of genomes 

 Comparative genome analyses (e.g. for coding- or noncoding regions) 

 Clusters of orthologous groups (COG) 

 Comparative metabolic analyses (generated e.g. by KEGG, EcoCyc or 

Reactome) 

 Analysis of genome structure 

 Analyses of protein structures (e.g. protein modeling) 

 Structure-based rational drug design 

 Other 

 

4c. For which purposes do you use bioinformatic tools? For...* 

You may select multiple boxes. 

 finding literature (books, papers, articles, abstracts or proceedings) 

 finding information 

 finding the latest research 

 finding scientifical methods 

 finding bibliographic references 

 finding sequences (of DNA, RNA or amino acids) 

 analysis of sequences (of DNA, RNA or amino acids) 

 finding similarities (of sequences of DNA, RNA or amino acids) 

 finding metabolic pathways 

 other 

 

4d. How often do you use bioinformatic tools?* 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Daily 

 Weekly 

 Monthly 

 Less often 



68 

 

 Never 

 

4e. How did you learn how to use bioinformatic tools? * 

You may select multiple boxes. 

 By myself 

 From collegues 

 From researchers 

 From lecturers 

 From students 

 From individual support at the library 

 From courses at the library 

 From workshops at the library 

 From digital support of the library 

 From the website of the library 

 From scientifical meetings, workshops or conferances 

 From the literature 

 From searching the Internet 

 Other 

 

4f. How would you value your knowledge in bioinformatic tools? 

(en siffra kan väljas) 

Poor 1 2 3 4  Very good  

 

4g. How would you value your access to bioinformatic tools in the area of your studies 

or research?* 

(en siffra kan väljas) 

Poor 1 2 3 4  Very good  

 

Bioinformatic tools - library support 

4h. Would you like your scientific library to expand their activity about bioinformatic 

tools?* 

(en siffra kan väljas) 

Not at all 1 2 3 4 Absolutely 
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4i. How would you like your scientific library to expand their activity about 

bioinformatic tools? With... 

You may select multiple boxes. 

 courses 

 workshops 

 individual support at the library 

 digital support (like "ask the library") 

 information at the website of the library 

 other 

 

Section 5. Publishing in bioinformatic databases 

5a. Do you publish any information in BIOINFORMATIC databases/websites?* 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

Sequences, structures and other biological data can be published in bioinformatic 

databases/websites. 

 Yes (fortsätt till fråga 5b) 

 No (fortsätt till fråga 6a) 

 

Publishing in bioinformatic databases and websites, continued 

5b. In which bioinformatic databases/websites have you published information?* 

You may select multiple boxes. 

 DNA Database of Japan (DDBJ) 

 EMBL Nucleotide Sequence Database 

 European Nucleotide Archive (ENA) 

 GenBank 

 NCBI Protein Database 

 Protein Data Bank (PDB) 

 Protein Information Resource (PIR) 

 Swissprot 

 Translated EMBL (TrEMBL) 

 Universal Protein Resource (UniProt) 

 Other 

 

5c. How often do you publish information in bioinformatic databases/websites?* 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Monthly 
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 Yearly 

 Less often 

 Very rarely 

 

Section 6. Further suggestions 

6a. Have you got any suggestions on how your scientific library can help you? 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Yes (fortsätt till fråga 6b) 

 No (slut på enkäten) 

 

Further suggestions, continued 

6b. How would you like your scientific library to help you?* 

(öppen fråga) 

 

Bekräftelsemeddelande (som kommer upp automatiskt efter det att enkäten skickats in) 

Your answers have been registered. 

Thanks for participating in the survey! 

 

Maria Wickenberg 

Student at University of Borås 

[e-postadress] 
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Bilaga 4a. E-postmeddelande rörande enkät 2 till svenska 

universitets- och högskolebibliotek inom biovetenskap 

 

Till överbibliotekarien/bibliotekschefen 

Jag heter Maria Wickenberg och studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Högskolan i Borås. Just nu gör jag en kandidatuppsats om biovetares användning av 

bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg. Syftet med studien är att undersöka 

bibliotekens möjligheter att underlätta användning av bibliografiska databaser och 

bioinformatiska databaser och verktyg. Studien kommer att sammanfattas i en skriftlig 

rapport. 

Jag skulle vara mycket tacksam om ni/ert bibliotek vill delta i min studie och besvara 

denna enkät som finns på länken nedan. Vill ni får ni gärna låta någon annan lämplig 

person (inom bibliotekets organisation) besvara enkäten. Enkäten bör dock inte besvaras 

mer än en gång per universitets-/högskolebibliotek. 

[länk] 

Ert deltagande i enkätundersökningen är frivilligt och anonymt. Ni behöver inte svara 

på alla frågor och ni kan när som helst välja att avbryta.  

Kontakta mig gärna ifall ni har några frågor.  

Tack för ert deltagande! 

Maria Wickenberg 

Student vid Högskolan i Borås 

[e-postadress] 
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Bilaga 4b. Brev rörande enkät 2 till svenska universitets- och 

högskolebibliotek inom biovetenskap 

 

Enkät rörande bibliotek och bioinformatiska resurser 

Jag heter Maria Wickenberg och studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Högskolan i Borås. Just nu gör jag en kandidatuppsats om biovetares användning av 

bioinformatiska databaser/webbsidor och verktyg. Syftet med studien är att undersöka 

bibliotekens möjligheter att underlätta användning av bibliografiska databaser och 

bioinformatiska databaser och verktyg. Studien kommer att sammanfattas i en skriftlig 

rapport. 

Jag skulle vara mycket tacksam om ni/ert bibliotek vill delta i min studie och besvara 

denna enkät.  

Ert deltagande i enkätundersökningen är frivilligt och anonymt. Ni behöver inte svara 

på alla frågor och ni kan när som helst välja att avbryta.  

Kontakta mig gärna ifall ni har några frågor. Vill ni får ni gärna låta någon annan 

lämplig person (inom bibliotekets organisation) besvara enkäten. Enkäten bör dock inte 

besvaras mer än en gång per universitets-/högskolebibliotek. 

Tack för ert deltagande! 

Maria Wickenberg 

Student vid Högskolan i Borås 

[e-postadress]  

________________________________________ 

  

mailto:s110032@student.hb.se
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Bilaga 4c. Enkät 2 till svenska universitets- och 

högskolebibliotek inom biovetenskap 

 

*Obligatorisk 

Bakgrundsinformation 

1. Typ av bibliotek?* 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Högskolebibliotek 

 Universitetsbibliotek 

 

2. Bedriver universitetet/högskolan utbildning och forskning inom biovetenskap?*  

I biovetenskap ingår till exempel biologi, biomedicin, biokemi, biofysik och bioteknik.  

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

3. Bedriver universitetet/högskolan utbildning och forskning inom bioinformatik?* 

Bioinformatik beskrivs i Nationalencyklopedin som datorstödd hantering och analys av 

DNA-, RNA- och proteinsekvensdata. 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Bibliografiska databaser inom biovetenskap 

4. Erbjuder biblioteket bibliografiska databaser inom biovetenskap?* 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
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5. Vilket stöd efterfrågas idag från bibliotekanvändare vad gäller bibliografiska 

databaser inom biovetenskap?* 

Flera alternativ kan väljas. 

 Kurser 

 Workshops 

 Individuellt stöd på biblioteket 

 Digitalt stöd (t.ex. "fråga biblioteket") 

 Information på bibliotekets websida 

 Länkar på bibliotekets websida 

 Inget stöd efterfrågas 

 Övrigt: (öppen fråga) 

 

6. Erbjuder biblioteket stöd/utbildning rörande bibliografiska databaser inom 

biovetenskap?* 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Ja (fortsätt till fråga 6b) 

 Nej (fortsätt till frågan 7) 

 Vet ej (fortsätt till fråga 7) 

 

Stöd/utbildning rörande biovetenskapliga bibliografiska databaser 

6b. Vilken form av stöd/utbildning erbjuder biblioteket rörande bibliografiska databaser 

inom biovetenskap?* 

Flera alternativ kan väljas. 

 Kurser 

 Workshops 

 Individuellt stöd på biblioteket 

 Digitalt stöd (t.ex. "fråga biblioteket") 

 Information på bibliotekets websida 

 Länkar på bibliotekets websida 

 Övrigt: (öppen fråga) 

 

Bioinformatiska databaser/webbsidor 

Bioinformatiska databaser innehåller information om bland annat DNA-, RNA- och 

proteinsekvenser.  

7. Märker ni av ett intresse bland bibliotekets användare rörande bioinformatiska 

databaser/webbsidor?* 

(en siffra kan väljas) 
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 1 2 3 4  

Inte alls     Absolut! 

 

8. Vilket stöd efterfrågas idag från bibliotekanvändare vad gäller bioinformatiska 

databaser/webbsidor?* 

Flera alternativ kan väljas. 

 Kurser 

 Workshops 

 Individuellt stöd på biblioteket 

 Digitalt stöd (t.ex. "fråga biblioteket") 

 Information på bibliotekets websida 

 Länkar på bibliotekets websida 

 Inget stöd efterfrågas 

 Övrigt: (öppen fråga) 

 

9. Hur ser kunskapen ut bland bibliotekspersonalen vad gäller bioinformatiska 

databaser/webbsidor?* 

(en siffra kan väljas) 

 1 2 3 4  

Obefintlig     Mycket god 

 

10. Erbjuder biblioteket stöd/utbildning rörande bioinformatiska databaser/webbsidor?* 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Ja (fortsätt till frågan 10b) 

 Nej (fortsätt till frågan 11) 

 Vet ej (fortsätt till frågan 11) 

 

Stöd rörande bioinformatiska databaser/webbsidor 

10b. Vilken form av stöd/utbildning erbjuder biblioteket rörande bioinformatiska 

databaser/webbsidor?* 

Flera alternativ kan väljas. 

 Kurser 

 Workshops 

 Individuellt stöd på biblioteket 

 Digitalt stöd (t.ex. "fråga biblioteket") 
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 Information på bibliotekets websida 

 Länkar på bibliotekets websida 

 Övrigt: (öppen fråga) 

 

Bioinformatiska verktyg 

Bioinformatiska verktyg används för att hantera och analysera DNA-, RNA- och 

proteinsekvensdata.  

11. Märker ni av ett intresse bland bibliotekets användare rörande bioinformatiska 

verktyg?* 

(en siffra kan väljas) 

 1 2 3 4  

Inte alls     Absolut! 

 

12. Vilket stöd efterfrågas idag från bibliotekanvändare vad gäller bioinformatiska 

verktyg?* 

Flera alternativ kan väljas. 

 Kurser 

 Workshops 

 Individuellt stöd på biblioteket 

 Digitalt stöd (t.ex. "fråga biblioteket") 

 Information på bibliotekets websida 

 Länkar på bibliotekets websida 

 Inget stöd efterfrågas 

 Övrigt: (öppen fråga) 

 

13. Hur ser kunskapen ut bland bibliotekspersonalen vad gäller bioinformatiska 

varktyg?* 

(en siffra kan väljas) 

 1 2 3 4  

Obefintlig     Mycket god 

 

14. Erbjuder biblioteket stöd/utbildning rörande bioinformatiska verktyg?* 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Ja (fortsätt till fråga 14b) 
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 Nej (fortsätt till frågan 15) 

 Vet ej (fortsätt till frågan 15) 

 

Stöd rörande bioinformatiska verktyg 

14b. Vilken form av stöd/utbildning erbjuder biblioteket rörande bioinformatiska 

verktyg?* 

Flera alternativ kan väljas. 

 Kurser 

 Workshops 

 Individuellt stöd på biblioteket 

 Digitalt stöd (t.ex. "fråga biblioteket") 

 Information på bibliotekets websida 

 Länkar på bibliotekets websida 

 Övrigt: (öppen fråga) 

 

Slutkommentar 

15. Har biblioteket något/några förslag på hur man skulle vilja utveckla stödet till 

studenter och forskare inom biovetenskap?* 

(ett svarsalternativ kan väljas) 

 Ja (fortsätt till frågan 15b) 

 Nej (slut på enkäten) 

 Vet ej (slut på enkäten) 

 

Slutkommentar, fortsättning 

15b. Hur skulle biblioteket vilja utveckla stödet till studenter och forskare inom 

biovetenskap?* 

Ange gärna flera förslag. 

(öppen fråga) 

 

Bekräftelsemeddelande (som kommer upp automatiskt efter det att enkäten skickats in) 

Era svar är registrerade. 

Tack för att ni/ert bibliotek deltagit i enkätundersökningen! 

Maria Wickenberg, Student vid Högskolan i Borås 

[e-postadress] 


