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Abstract 
The last few years have been characterised by increasing online communication and the emergence of social 
media, made possible by Web 2.0. In society as well as in research, social media is used for knowledge produc-
tion and networking. One example of this is Mendeley, a social reference management tool. With answers from 
users all over the world, this study investigates the use of Mendeley, if the respondents use other social media 
and if all of this affects scientific communication. The aim is also to study what the respondents think about the 
future of scientific communication and if this can be related to current tendencies. 

The theoretic framework for this study is based on Leah Lievrouws research on the Cycle of Scientific 
Communication and the relationship between the ”Little Science 2.0”-scenario and the ”Big Science Retrench-
ment”-scenario.  

A qualitative web based survey was conducted (41 answers) and complemented with an interview with a 
professor in environmental sciences. The main purpose with the interview was to study how Mendeley can be 
used in collaborations.  

The results show that Mendeley is used by researchers to store and organize references, read and annotate 
pdf:s, cite, share articles in groups, search for new references and to present their research and make new ac-
quaintances. The answers show that one effect that Mendeley and other social media has on scientific communi-
cation is facilitating cooperation across traditional divides. At the same time, some respondents have not seen an 
effect on their scientific communication yet. Methods to measure impact in social media are requested, which 
would complement standard citation analysis. Mendeley’s related research function is found valuable in theory, 
but is in need of significant improvements. The respondents think that the future will be characterized by an 
increase in openness and sharing, but a tendency to keep scientific results copyrighted and locked behind pay-
walls is also present. 
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1. Inledning  

Det senaste decenniet har kännetecknats av kommunikation på internet och denna 
digitala form av mellanmänsklig kontakt har ökat lavinartat i och med de sociala 
mediernas, såsom Facebooks och Wikipedias intåg på scenen. 2011 var ”Fa-
cebook” det vanligaste sökordet i Sverige på Google (SEO Sverige 2011a). Denna 
utveckling avspeglar sig i den vetenskapliga sfären, både i den formella kommu-
nikationen genom digitala tidskrifter, men även i forum för mer informella dis-
kussioner som bloggar, wikis och sociala forum.  

I samhället används sociala medier för både kunskapsproduktion och upprätt-
hållande av personliga kontakter. För ett par år sedan lanserades Mendeley, en 
webbaserad tjänst med möjlighet att hantera, upptäcka och dela referenser till ve-
tenskapliga artiklar, samt att knyta och upprätthålla kontakter med kollegor. Detta 
är ett av de nyare exemplen på hur sociala medier gör avtryck i vetenskapliga 
sammanhang. Det är en undersökning av just Mendeley som ligger till grund för 
denna uppsats och den utgår från Mendeleyanvändares enkät och intervjusvar. Det 
finns få studier, såväl nationellt som internationellt, av hur forskare använder 
verktyg som Mendeley, vilket givetvis gör denna uppsats till ett värdefullt bidrag.  

Många varianter av begrepp innehållande ordet ”open” cirkulerar i dagsläget i 
vetenskapliga sammanhang: open access, open scholarship, open peer review, 
open science osv. Listan kan göras lång, och denna uppsats gör inte anspråk på att 
definiera eller diskutera dem alla i detalj. Däremot är de dock tydliga tecken på en 
rådande trend inom vetenskaplig kommunikation och de kan ses som en motreakt-
ion till de krafter som verkar för att allt mer stänga in vetenskapliga resultat. 
Framför allt utgörs dessa krafter av förlag som tar ut dyra prenumerationskostan-
der på vetenskapliga tidskrifter. Gemensamt för initiativen är en strävan efter en 
öppnare vetenskaplig kunskapskommunikation och publiceringsprocess, inspire-
rad av rörelser som arbetar för öppen källkod i mjukvaruprogram och creative 
commons. Detta är i sin tur sammanlänkat med webb 2.0, som anses vara den 
tekniska plattform som möjliggör denna utveckling. (Procter m.fl 2010, s. 4040)  

Vetenskaplig kommunikation har länge intresserat informationsvetare, det är 
ett av informationsvetenskapens äldsta och mest etablerade delområden (Kärki 
2003, s. 189). På senare år har intresset ökat, något som enligt Francke motiveras 
av de förändringar i informationsbeteende och informationsförmedling som 
elektroniska medier har medfört (2008, s. 95). Det är således av största vikt för 
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informationsvetare att studera hur vetenskaplig kommunikation traditionellt har 
sett ut, men också hur den ser ut i dagens digitaliserade medielandskap. Studier av 
detta slag är därtill av relevans för forskningsbibliotekarier som i det dagliga arbe-
tet tillhandahåller service till användare som själva är en del av den vetenskapliga 
kommunikationen. För att stärka forskningsbibliotekariens kompetens bör kun-
skaper om verktyg och praktiker för vetenskaplig kommunikation online fördju-
pas så att bättre rådgivande och tillgängliggörande tjänster för forskare kan ut-
vecklas, något som denna studie kan bidra till.  

1.1 Disposition 
I nästkommande kapitel presenteras problemområdets bakgrund, centrala begrepp 
och ett urval tidigare forskning som bedömts som relevant för studien. Sprungen 
ur bakgrund och tidigare forskning presenteras därefter i kapitel 3 uppsatsens 
syfte och frågeställningar tätt följt av teoretiska utgångspunkter hämtade från 
Leah Lievrouws forskning kring den vetenskapliga kommunikationscykeln och 
förhållandet mellan ”little science 2.0”-scenariot och ”big science retrenchment”-
scenariot. I kapitel 4 presenteras och diskuteras metodval och dess för- och nack-
delar. Därefter följer i kapitel 5 analys av det insamlade materialet, knuten till den 
tidigare presenterade bakgrunden, relaterade forskningen och de teoretiska ut-
gångspunkterna. I kapitel 6 förs en diskussion kring studiens resultat och förslag 
till vidare forskning. Kapitel 7 utgörs av en avslutande sammanfattning. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I denna del beskrivs Mendeley och dess kontext, d.v.s det sammanhang som dess 
användare befinner sig i. På viket sätt kommuniceras vetenskap online idag och 
vad har forskningen att säga om saken?  

2.1 Mendeley 
Det här avsnittet syftar till att i mer allmänna ordalag täcka in de viktigaste funkt-
ionerna och ge läsaren den kunskap om Mendeley som krävs för att förstå den 
empiriska undersökningen. Den speciellt intresserade skaffar med fördel ett konto 
på Mendeley för att fördjupa sin förståelse. Notera att ett flertal av sidorna som 
refereras till bara är tillgängliga för användare. Om ingen annan referens anges är 
källan i avsnittet ”FAQ” (Frequently Asked Questions, dvs. vanliga frågor) och 
”What is Mendeley” på Mendeleys hemsida. Med användare avses i detta avsnitt 
en person som registrerat sig för ett konto på Mendeley.  

Mendeley utgörs främst av två delar, en webbsida (kallad Mendeley Web) och 
en programvara (kallad Mendeley Desktop) som installeras lokalt på den egna 
datorn. Därtill finns en applikation till iPhone och iPad. Med hjälp av dessa har 
användaren möjlighet att hantera, upptäcka och dela referenser till vetenskapliga 
artiklar, samt att knyta och upprätthålla kontakter med kollegor. Vem som helst 
kan skaffa ett fullt funktionellt gratiskonto, även om tjänsten i första hand riktar 
sig till forskare. Det finns ett utbud av kostnadsbelagda tjänster för den som öns-
kar mer lagringsutrymme och möjlighet att skapa fler grupper. Ett användarkonto 
krävs för att utnyttja merparten av funktionerna. Mendeley riktar sig inte till nå-
gon specifik disciplin, men många funktioner underdelas efter discipliner.  

2.1.1 Mendeley Desktop 
Med hjälp av Mendeley Desktop kan användaren organisera sitt eget bibliotek av 
pdf-filer. Filen dras till programmet, varpå programmet i sin tur automatiskt gene-
rerar metadata och skapar en bibliografisk post för den aktuella pdf-filen. Refe-
renser och dokument kan också importeras direkt från en mängd akademiska da-
tabaser genom en webbimporterare (kallad The Web Importer) som installeras i 
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användarens webbläsare. Hela referenslistor kan importeras genom bibliografiska 
filer såsom BibTex eller XML (Zaugg m.fl 2011, s. 33).  

I programvaran finns möjlighet att organisera sin importerade information på 
olika sätt. Biblioteket kan filtreras efter exempelvis författare eller nyckelord. 
Därtill kan dokumenten ordnas i mappar och förses med anteckningar och taggar 
(se bild 3, bilaga 4). Användaren har möjlighet att skapa automatiska referenser 
till en artikel för att sedan exportera dessa till en ordbehandlare. 

Genom Mendeley Desktop kan användaren dela och synkronisera hela sitt 
bibliotek eller delar av det med kollegor och andra intresserade. Detta görs genom 
olika grupper som användarna själva skapar. 

2.1.2 Mendeley Web 
Den övergripande tanken är att Mendeley Web ska komplettera Mendeley Desk-
top. Mendeley Web erbjuder användaren backup av hela biblioteket. Allt som 
sparas i Mendeley Desktop synkroniseras med Mendeley Web och tvärt om, under 
förutsättning att användaren är uppkopplad mot Internet. Jatinder Sing skriver i en 
kortare notis om Mendeley att webb 2.0 har medfört utvecklingen av en rad an-
vändbara verktyg för forskare. Dessa verktyg förenas genom sitt utnyttjande av 
s.k ”cloud computing”, vilket innebär åtkomst och användande av kollektiva re-
surser via webben, och det är precis vad som sker i Mendeley. Det handlar inte 
längre bara om åtkomst av dokument i digitala arkiv, utan idag kan vi också för-
ändra dem med anteckningar, taggar och metadata. (Sing 2010, s. 62) 

 På Mendeley Web kretsar det mesta kring en egen profilsida där användaren 
skapar ett CV online, med information om exempelvis utbildning och anställning-
ar. Med hjälp av profilsidan är användaren sedan del av ett socialt nätverk där 
digitala vänskapsband kan knytas med andra användare. Användaren kan också gå 
med i, följa eller skapa grupper som antingen kan vara helt öppna eller kräva en 
inbjudan från skaparen. I gruppen kan diskussioner föras och artiklar delas. Det 
finns en startsida med ett nyhetsflöde där användaren ser vad som hänt i grupper 
och hos vänner under den senaste tiden (se bild 1, bilaga 4). Användaren kan 
ladda upp publikationer som denne själv författat till sin profil, och därmed ytter-
ligare fylla på sitt digitala CV.  

Detta anknyter till en dominerande funktion på Mendeley Web, nämligen sta-
tistik över forskning. Användaren kan bland annat se statistik över hur ofta dennes 
publikationer läses och från vilka discipliner och regioner läsarna kommer. Sta-
tistiken är inte bara knuten till den enskilda användaren utan också till discipliner 
och forskningsämnen, där användaren exempelvis kan se vilka taggar som an-
vänds mest just nu, vilka tidskrifter som dominerar och vilka artiklar som läses 
mest. När användaren är inne på en specifik artikel i databasen finns inte bara sta-
tistik knuten till denna, utan även rekommendationer på forskning som påstås an-
knyta till den aktuella artikeln (se bild 2, bilaga 4). 
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Zaugg m.fl diskuterar både statistiken och de sociala aspekterna av Mendeley. 
De menar att Mendeley öppnar för möjligheter att samarbeta i forskningsprojekt 
över nationella gränser. Mendeley medger också forskaren att anpassa hur mycket 
och vilken information som delas med omgivningen genom öppna och stängda 
grupper. Zaugg m.fl tycker att sociala nätverk för forskare inte har haft något 
större genomslag hittills, och anger två tänkbara anledningar till detta: 1) tidsbrist 
– det sociala nätverket måste innebära fördelar och förbättra den egna forskningen 
för att det ska vara värt den tid som tas i anspråk och 2) forskare kan känna tvek-
samhet inför att dela med sig av egna resultat med rädsla för att deras idéer ska 
stjälas av andra eller att de ska få öppen kritik för projekt som inte är färdiga. An-
ledning nummer två försöker således Mendeley att överbrygga genom att låta 
forskaren själv påverka sin grad av öppenhet. (Zaugg m.fl 2011, s. 32, 36) 

Vad säger då Zaugg m.fl. om Mendeleys statistiska aspekter? De menar att 
möjligheten att se hur ofta ett dokument har visats kan påverka traditionella mått 
på popularitet i forskningssammanhang. Det ger ett mått på hur mycket artikeln 
används oavsett exempelvis citeringsgrad. De poängterar dock att detta är bero-
ende av antalet Mendeley-användare, vilka dessa användare är och hur de använ-
der Mendeley. (Zaugg m.fl 2011, s. 35) 

På Mendeley Web har varje huvuddisciplin en sida där den kortfattat beskrivs. 
Länkar tar användaren vidare till subdiscipliner, de mest lästa artiklarna i discipli-
nen, de mest aktiva användarna osv. En användare kan själv lägga in en förkla-
rande text om en disciplin, men i skrivande stund har inte detta skett i någon större 
utsträckning. En anledning kan vara att funktionen fortfarande är relativt ny. Om 
denna funktion utvecklas och fylls på kan den komma att bli en Wiki för veten-
skaplig information, men detta är helt beroende av att användarna blir aktiva i 
uppbyggnadsprocessen.  

Det senare gäller för övrigt Mendeley som helhet. Mendeleys databas byggs 
upp av den information som användarna själva lägger in vilket innebär att den är 
”crowdsourcad”. Någon svensk motsvarighet till ordet har inte stått att finna i 
arbetet med uppsatsen. I ett konferensbidrag presenterat av Bücheler och Sieg 
återfinns följande definition: “Crowdsourcing is the act of taking a job traditional-
ly performed by a designated agent (usually an employee) and outsourcing it to an 
undefined, generally large group of people in the form of an open call.” (Howe 
2010 se Bücheler & Sieg 2011, s. 328) 

Victor Henning och Jan Reichelt, två av grundarna av Mendeley, presenterade 
på Fourth IEEE International Conference on eScience 2008 artikeln ”Mendeley – 
A Last.fm for Research”. Läsaren måste såklart ha i åtanke att författarna har ut-
vecklat produkten de beskriver i artikeln, men det kan ändå vara av intresse att se 
vilken idé som ligger bakom tjänsten. 

I artikeln redogör författarna för likheter mellan Mendeley och den populära 
musiktjänsten Last.fm. Last.fm har med hjälp av sina användare skapat världens 
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största öppna databas och ontologiska klassifikation av musik genom att spåra och 
spara användarnas lyssningsbeteende. Varje användare har en profil, där statistik 
över dennes musiklyssnande presenteras. Statistik ges också för alla låtar, album, 
artister och genrer i databasen. Denna insamlade statistik kan sedan användas för 
att skapa rekommendationsfunktioner – ”Gillar du artisten X tycker du nog om 
artisten Y”. (Henning & Reichelt 2008, s. 327) Likheterna med Mendeleys funkt-
ioner som de beskrivits i föregående avsnitt är slående. Henning & Reichelt sam-
manfattar sambandet mellan de båda tjänsterna som följer:  

Last.fm’s service is based on aggregating the users’ existing music libraries, relationships be-
tween artists writing songs in different genres, and the users’ music listening behavior. Simi-
larly, a service for academic researchers could be based on aggregating scholars’ existing re-
search paper libraries, relationships between researchers writing papers in different disci-
plines, and the scholars’ paper reading behavior. (Henning & Reichelt 2008, s. 327) 

I artikeln vill författarna lyfta fram tre aspekter av Mendeley och jag låter dessa 
fungera som en sammanfattning av det som tagits upp i uppsatsens inledande be-
skrivning av vad Mendeley är. För det första, skapandet av en databas som är öp-
pen och interdisciplinär och fungerar som ett alternativ till licensierade databaser. 
För det andra, ett nytt system för att mäta vetenskaplig kommunikation vid sidan 
av traditionell citeringsanalys med fokus på antalet läsare och dessas läsvanor i 
stället för antalet citeringar. För det tredje, ”collaborative filtering”, vilket innebär 
att man med hjälp av användardata kan skapa automatiska rekommendationer. Det 
sistnämnda menar författarna skulle kunna leda till ökade interdisciplinära samar-
beten, eftersom forskare skulle kunna få upp ögonen för artiklar från andra disci-
pliner som behandlar samma frågor men ur andra perspektiv. För att få ihop en 
kritisk massa av data behöver Mendeley ha forskarna med på tåget. Enligt Hen-
ning & Reichelt krävs därför någon typ av mervärde. Verktyget som mäter fors-
karnas läsvanor måste i första hand vara användbart och i andra hand samla in 
data om artiklar och läsvanor. Man måste också göra det tydligt för användarna att 
uppgifter om artiklar och läsvanor alltid behandlas konfidentiellt om inte använda-
ren gett tillstånd till något annat. (Henning & Reichelt 2008, s. 328) 
 

2.2 Sociala medier och webb 2.0 
Kommunikation online börjar bli ett allt mer utforskat område, men det är fortfa-
rande ett nytt fenomen i vetenskapliga mått mätt. Forskningen har ännu inte enats 
om definitioner eller avgränsningar för de olika termer som dyker upp i diskuss-
ionen kring ämnet. I detta avsnitt görs ett försök att presentera de i dessa sam-
manhang ofta förekommande begreppen sociala medier och webb 2.0, utan an-
språk på att komma med några färdiga definitioner.  
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För att förstå vad som menas med webb 2.0 behöver det klargöras vad som fö-
regick denna, nämligen webb 1.0. Christine Greenhow m.fl. presenterar med hjälp 
av tidigare forskning definitioner av både webb 1.0 och 2.0. Webb 1.0 bestod 
främst av hierarkiskt ordnade webbsidor och den information som fanns på si-
dorna kontrollerades av en mindre grupp människor. En användare började oftast 
sin sökning via en startsida och letade sig sedan vidare från denna. För att publi-
cera information krävdes i princip kunskap i programmeringsspråk såsom HTML 
men kunskap kunde också delas i textbaserade forum och e-postlistor, dock i liten 
skala. (Greenhow m.fl. 2009, s. 247) 

2004 såg termen webb 2.0 dagens ljus, och till skillnad från webb 1.0 där an-
vändaren främst läste, medger webb 2.0 både läsande och skrivande online 
(McManus 2005 se Greenhow m.fl. 2009, s. 247). Nyckelord är deltagande och 
samarbete (Lankshear & Knobel 2006 se Greenhow m.fl. 2009, s. 247). Den kun-
skap som produceras är decentraliserad, lätt att komma åt och skapas av en mängd 
användare tillsammans, till skillnad från webb 1.0 där innehållet styrdes av färre 
personer och mer individuellt åtskilt. Webb 2.0 beskrivs som en plattform för ny-
skapande teknologier och en plats där själva användaren är lika viktig som det 
innehåll som användaren laddar upp och delar. Det är viktigt att komma ihåg att 
gränsen mellan webb 1.0 och 2.0 egentligen inte existerar. Det rör sig snarare om 
en gradvis utveckling. Vissa sidor blandar element från både webb 1.0 och 2.0. 
(Cormode & Krishnamurthy 2008 se Greenhow m.fl. 2009, s. 247) 

 Webb 2.0 möjliggör länkar mellan användaren och det innehåll som använda-
ren själv skapar (exempelvis meddelanden på en annan persons sida). Vidare kan 
användaren dela multimedia och profilera sig själv och sina intressen på egna, 
enkelt anpassningsbara sidor. Webb 2.0 kännetecknas också av interteknologiska 
lösningar, vilket innebär att en webbsida kan visa information på en annan genom 
applikationer. Ett exempel på detta är så kallade widgets som exempelvis kan visa 
en persons senaste inlägg på Twitter på dennes blogg. (Cormode & Krishna-
murthy 2008 se Greenhow m.fl. 2009, s. 247) Enligt Greenhow m.fl. ingår föl-
jande typer av tjänster i termen webb 2.0: 

Web 2.0 includes social networks, such as MySpace, Facebook, and Ning; media sharing, 
such as YouTube and Flickr; social bookmarking, such as Delicious and CiteULike; collabo-
rative knowledge development through wikis (e.g., Wikipedia); creative works, such as pod-
casts, videocasts, blogs, and microblogs (e.g., Twitter, Blogger); content aggregation and or-
ganization, such as RSS (Really Simple Syndication) feeds and tagging tools; and remixing or 
mash-ups of content from different content providers into new forms, such as combining geo-
graphical data with transportation or crime data. (2009, s. 247) 

 

Webb 2.0 inkluderar alltså en rad olika fenomen, däribland sociala nätverk, wikis 
och bloggar.  

Vad är då sociala medier? Var placerar de sig på denna karta av begrepp? An-
dreas M. Kaplan & Michael Haenlein presenterar i artikeln "Users of the world, 
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unite! The challenges and opportunities of Social Media" (2010) en definition av 
sociala medier. Författarna riktar sig till en företagsekonomisk läsarskara, men ger 
en definition som jag anser vara applicerbar i ett flertal sammanhang. Enligt 
Kaplan & Haenlein är sociala medier: ”a group of Internet-based applications that 
build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow 
the creation and exchange of User Generated Content” (2010, s. 61). Sociala me-
dier är alltså applikationer som tillåter skapande och utbyte av användargenererat 
innehåll. Jag tolkar det som att Web 2.0 medförde de tekniska och ideologiska 
förutsättningarna som krävdes för att göra sociala medier möjliga. Kaplan & 
Haenleins bild av webb 2.0 stämmer i princip överens med den som presenterats 
ovan. De ser webb 2.0 som en plattform där innehållet och applikationerna inte 
skapas och publiceras av en liten grupp människor utan kontinuerligt förändras av 
alla användare genom deltagande och samarbete (Kaplan & Haenlein 2010, s. 61). 
De presenterar dock ett begrepp som inte nämnts tidigare i uppsatsen, nämligen 
User Generated Content (på svenska ”användargenererat innehåll”). Om vi ser till 
definitionen av sociala medier ovan är användargenererat innehåll något som 
skapas och utbytes genom sociala medier. (Kaplan & Haenlein 2010, s. 61) 

I forskningsöversikten ”Social Network Sites: Definition, History, and Scho-
larship” (2008) gör Dana M. Boyd och Nicole B. Ellison ett försök att definiera 
”social network sites”, vilket jag översätter till sociala nätverkssidor: 

We define social network sites as web-based services that allows individuals to (1) construct 
a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users 
with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and 
those made by others within the system. (2008, s. 211) 

Sett till denna definition kan Mendeley Web ses som en social nätverkssida. An-
vändaren har möjlighet att skapa en publik profil enligt Boyd och Ellisons första 
kriterium. Det andra kriteriet uppfylls också, på användarens profilsida finns en 
lista över dennes vänner, så tillvida att användaren har knutit till sig vänner på 
Mendeley Web. Dessa listor kan sedan ses och navigeras genom, något som det 
tredje kriteriet stipulerar.  

I flera studier av hur forskare kommunicerar online används termen webb 2.0-
verktyg snarare än sociala medier. Webb 2.0-verktyg kan uppfattas som ett bre-
dare begrepp än sociala medier i och med att webb 2.0 medförde de tekniska för-
utsättningarna för sociala medier, men någon konsensus om vad som skiljer dem 
åt finns inte i forskningen. Sociala medier som begrepp är mer generellt utbrett i 
samhället i stort (i alla fall i Sverige), men webb 2.0-vertyg signalerar mer vilken 
typ av funktionalitet som kännetecknar dem. I denna uppsats används de syno-
nymt.  
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2.3 Sociala medier och vetenskaplig kommunikation 

2.3.1 Hur använder forskare sociala medier? 
Med tidigare avsnitts försök till definition av sociala medier och webb 2.0 i färskt 
minne syftar detta avsnitt till att ringa in vad forskningen säger om hur forskare 
använder sociala medier och vad de tycker om dessa. Som utgångspunkt för reso-
nemanget står två studier: Procter m.fl. (2010) och Ponte & Simon (2011). De 
senaste årens diskussioner i såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga sam-
manhang har fokuserat på fördelar och nackdelar med användande av Web 2.0-
verktyg i vetenskaplig kommunikation, men det finns inte så många studier på hur 
forskare egentligen ser på användandet av dem (Ponte & Simon 2011, s. 149).  

Användandet av webb 2.0-verktyg bland forskare är fortfarande relativt lågt 
rent statistiskt sett. Sett till en population forskare från Storbritannien konstatera-
des det att 13 % av respondenterna var frekventa användare, 45 % använde dem 
ibland och 39 % ansåg sig vara icke-användare (Procter m.fl 2010, s. 4043). Inte 
heller i Ponte & Simons studie nådde användandet till uppseendeväckande höga 
siffror. Däremot framgår det att forskarna vill använda webb 2.0-verktyg mer i 
framtiden, i alla delar av den vetenskapliga kommunikationen. (2011, s. 151) 
Procter m.fl är osäkra på hur framtiden kommer att se ut (2010, s. 4051 f, s. 4045). 
En relativt liten grupp har anammat webb 2.0:s fulla potential, medan majoriteten 
forskare använder dem sporadiskt eller inte alls. Samtidigt pekar författarna på det 
faktum att väldigt få av icke-användarna ställde sig negativa till verktygen signa-
lerar att de kanske kommer att använda dem om de får stöd och uppmuntran. Det 
finns nämligen en korrelation mellan hur mycket uppmuntran forskaren får från 
t.ex. institutioner och forskargrupper och mängden användning. Incitament från 
högre instans och från kollegor som använder verktygen spelar stor roll den en-
skilde forskarens använding. Användande av webb 2.0-verktyg är också starkt 
beroende på hur mycket samarbete forskningen innehåller från början: ”Those 
who work in collaboration with different institutions are significantly more likely 
to be frequent or occational users of Web 2.0”. (Procter m.fl 2010, s. 1044) 

Datavetenskap är generellt den dominerande disciplinen bland användare, följt 
av samhällsvetenskap (Procter m.fl 2010, s. 4044; Ponte & Simon 2011, s. 151). 
Män använder verktygen mer frekvent än kvinnor. Yngre åldersgrupper dominerar 
inte bland användare, även om man skulle kunna tro det med tanke på att det ofta 
hänförs som karaktäristiskt för den yngre generationen. (Procter m.fl 2010, s. 
4044) 

De respondenter som angett att de använder verktygen ibland eller ofta ser en 
rad fördelar. Webb 2.0 erbjuder nya sätt att nå ut till industrin, beslutsfattare och 
allmänheten. De får också möjlighet att stärka sin profil inom sitt eget fält och 
lägga grunder för framtida samarbeten. Dessutom kommer verktyg för filtrerande 
av information väl till pass i början av en forskningsprocess då mycket tid ägnas 
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åt att överblicka mängder av information. (Procter m.fl. 2010, s. 4047) För redan 
etablerade forskningsgrupper uppskattas de många verktyg för samarbete som 
webb 2.0 erbjuder såsom bloggar, wikis, sociala bokmärken och referenshante-
ringsprogram (Procter m.fl. 2010, s. 4049).  

Vad finns det för barriärer som hindrar ett mer frekvent och avancerat uttnytt-
jande? Trots att webb 2.0-verktyg ofta framställs som användarvänliga framgår 
det att många respondenter känner sig osäkra på om de har tillräckligt med kun-
skap om verktygen för att använda dem (Procter m.fl 2010, s. 4046). 

När det gäller att värdera andra forskares inflytande och produktion förlitar re-
spondenterna sig på traditionella mått som exempelvis citeringar och antal publi-
kationer och inte nämnvärt på närvaro i sociala medier. Användandet av webb 
2.0-verktyg är inte meriterande. (Ponte & Simon 2011, s. 153) För att verktygen 
ska få stort genomslag måste denna fråga lösas, något som undersöks närmare i 
nästa avsnitt. 

2.3.2 Att mäta genomslag på webben 
Li m.fl fastslår att de två största referensdatabaserna som används som utgångs-
punkt för bibliometriska analyser av en forskares genomslag är Thomson Reuters 
Web of Science och Elseviers Scopus (2012, s. 462). De bibliometriska undersök-
ningarna kan sedan ligga till grund för medelstilldelning och är därför av extra 
stort intresse för såväl lärosäten som enskilda forskare. En av begränsningarna 
med metoden är att de publikationer som inte indexerats i den databas som an-
vänds inte heller kommer med i statistiken. Som konstaterats tidigare har utveckl-
ingen av webben bidragit till uppkomsten av fler kommunikationsvägar och nya 
kanaler för spridande av forskning, såsom open access-arkiv och sociala medier. 
Flera av dessa hamnar utanför Web of Science radar. För att ge en rättvis bild av 
vetenskaplig genomslagskraft behövs därför nya mätmetoder som speglar detta, 
eller för att citera Li m.fl.: ”innovative techniques are necessary to capture a more 
complete picture of scholarly impact in the web era” (2012, s. 462). Detta experi-
menteras med, men ännu finns inga stabila och säkra sätt. Ett sätt är att använda 
sig av ”Web citation analysis” vilket innebär ”the counting of citations to acade-
mic publications from web-based sources” (Li m.fl 2011, s. 462). Data för ana-
lyser av detta slag kan hämtas från exempelvis Google, Google Scholar eller 
Wikipedia. I många av de studier som utförts på området har man funnit signifi-
kant korrelation mellan traditionella citeringsanalyser och webbaserade sådana. 
(Li m.fl 2011, s. 462) Li m.fl. påpekar dock att en citering på internet inte behöver 
innebära att det citerade verket har används till något djupare utan kanske bara 
nämnts i exempelvis en innehållsförteckning till en tidskrift (2012, s. 463). 

Li m.fl. (2012) undersöker i sin studie möjligheterna att använda sig av web-
baserade referenshanteringsprogram såsom Mendeley, CiteULike och Connotea. 
Antalet användare som med hjälp av ett sådant program sparar en referens till en 
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artikel kan indikera storleken på läsarskaran och Li m.fl. kallar detta mått för 
”user count”. De påpekar att det självklart endast är en liten del av en artikels to-
tala läsarskara som sparar den i ett referenshanteringsprogram och att vissa gör 
detta utan att någonsin läsa den. Därtill blir inte en läst artikel automatiskt en cite-
rad artikel. En citering är enligt Li m.fl en djupare indikation på kvalitet. Detta 
hindrar däremot inte slutsatsen att ju fler som sparar en artikel, desto troligare är 
det att den blir läst oftare, och ett mått på detta skulle kunna komplettera nuva-
rande citeringsanalyser. ”User count” kan därför indikera en artikels genomslag. 
(Li m.fl. 2012, s. 464) 

För att genomslag ska kunna beräknas krävs att referenshanteringsprogram-
mets data om läsarstatistik är öppet tillgängligt, vilket inte är fallet med exempel-
vis Endnote och Zotero, men däremot med Mendeley (Li m.fl. 2012, s. 464). Li 
m.fl. kommer genom analyser av 1,613 artiklar från Nature och Science fram till 
att det finns en statistiskt signifikant korrelation mellan Mendeley & CiteULike 
”user counts” och citeringar i Web of Science. Man menar därmed att referens-
hanteringsprogrammen kan tjäna som källor för att mäta vetenskapligt genomslag, 
men efterlyser samtidigt ytterligare forskning på fler tidskrifter. Korrelationen 
mellan Mendeley och Web of Science är större än den mellan CiteULike och Web 
of Science. Mendeley har många fler användare än CiteULike och lämpar sig där-
för bättre för beräkningar av denna typ, även om en ännu större användande be-
hövs för att mätningarna ska bli riktigt tillförlitliga. Man konstaterar att ”user 
counts” är ett mer aktuellt mått på genomslag än citeringsanalys, eftersom det 
dröjer lång tid efter publicering innan en artikel hunnit citeras. En artikel kan där-
emot sparas i ett referenshanteringsprogram så fort den publicerats. En annan för-
del med att använda referenshanteringsprogram av denna typ för analyser är att de 
är gratis och erbjuder öppen API1 till skillnad från Web of Science som kräver en 
dyr licens. (Li m.fl. 2012, s. 468 f) 

Två spännande och öppna verktyg för att mäta och visualisera genomslag i 
webb 2.0 är exempelvis ReaderMeter som med utgångspunkt från en forskares för 
och efternamn hämtar data från Mendeleys öppna API och Total Impact som an-
vänder sig av data från Mendeley men även andra verktyg som Twitter, bloggar 
och Wikipedia.2 Det finns dock ännu inga studier på dessa verktygs effektivitet. 

2.3.3 Om specifika sociala medier 
Här följer en kort genomgång av olika typer av sociala medier som fått genomslag 
bland forskare och forskning relaterad till dessa. Eftersom denna uppsats riktat in 

                                                
 

1 Öppen API innebär att Mendeley tillhandahåller statistik över sina användares läsvanor så att utvecklare kan 
2 För adresser till dessa, se bilaga 3 med lista över webb 2.0-verktyg för forskare. 
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sig på forskares användande av sociala medier på ett mer övergripande plan redo-
visas inte studier av specifika sådana i större utsträckning. För en lista med exem-
pel på, och adresser till, olika typer av sociala medier som inriktar sig på forskare 
och forskning, se bilaga 3.  

Bloggar var enligt Gruzd & Staves ett av de första sociala medierna som fors-
kare anammade. I bloggar diskuteras aktuell forskning och vetenskapliga nyheter 
men också personliga upplevelser om livet som forskare (Gruzd & Staves 2011, 
s.1). För studier av forskare och bloggar, se exempelvis Sublet m.fl (2011), Groth 
& Gurney (2010), Kouper (2010) eller Kjellberg (2010).  

Mikrobloggar som exempelvis Twitter används allt mer som ett sätt för fors-
kare att sprida information, kommunicera och interagera (Gruzd & Staves 2011, 
s.1). Mikrobloggar är också tacksamma att använda för den informationsveten-
skaplige forskaren eftersom man med hjälp av data över vem som ”tweetar” vem 
kan skapa sig en bild av hur ett nätverk kring en forskare kan se ut. Den som är 
intresserad av att lära sig mer om vetenskaplig kommunikation genom Twitter kan 
lära sig mer hos exempelvis Letierce m.fl (2010) och Priem & Costello (2011). 

Wikis är kollaborativa till naturen och lämpar sig därför utmärkt som redskap 
för vetenskaplig kommunikation. I en wiki kan man tillsammans bidra till ett pro-
jekt snabbt och enkelt (Gruzd & Staves 2011, s. 2). 
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3. Syfte, frågeställningar och teoretiska utgångs-
punkter  

 
I detta avsnitt avser jag att redogöra för uppsatsens syfte, dess frågeställningar och 
de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen.  

3.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka användandet av Mendeley, en webbplats 
och programvara för att bland annat organisera och dela vetenskapligt material. 
Syftet är också att undersöka vad Mendeley-användare tror om framtiden för ve-
tenskaplig kommunikation i vidare bemärkelse och om dessa utsagor kan relateras 
till tendenser i dagens vetenskapliga kommunikation. Jag avser att utföra en kvali-
tativ enkätundersökning bland Mendeley-användare för att ta reda på hur och var-
för de använder Mendeley samt komplettera denna med en intervju. 

Richard Holliman menar att det finns en fara i att dagens informationsveten-
skapliga forskning tenderar att främst undersöka digitala kommunikationsformer 
och kalla dessa för ”nya” utan ett kritiskt förhållningssätt till ordet ”ny”. Han eft-
erlyser studier av alla former av vetenskaplig kommunikation och vill att forskare 
ska studera ”how they are used, by who, requiring what skills, when, where, on 
which devices, to what ends, to what effects (if any), and increasingly to what 
response?”. (Holliman 2010, s. 4) 

Mendeleys slogan lyder ”It’s time to change the way we do research”, och de 
lanserar sig som just något nytt (Mendeley, 2012). Utan att gå i den fälla som Hol-
liman målar upp, vill jag undersöka om användandet av Mendeley har ändrat den 
vetenskapliga kommunikationen för mina respondenter, så som dess slogan anty-
der. Är Mendeley början på något vi kommer att se mer av i framtiden? Med in-
spiration från Hollimans övergripande frågeställningar som citerats i stycket ovan 
har frågeställningarna som ligger till grund för denna studie utarbetats: 

Hur och varför används Mendeley? 

Påverkar Mendeley den vetenskapliga kommunikationen? 
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Använder respondenterna andra sociala medier och i sådana fall av vilka anled-
ningar? Om inte, vad är anledningarna till detta? 

Vad tror respondenterna om framtiden för vetenskaplig kommunikation och kan 
dessa utsagor relateras till tendenser i dagens vetenskapliga kommunikation?  

Mendeley har, förutom på grund av dess vilja att framställa sig som något nytt, 
valts som undersökningsobjekt framför andra liknande verktyg eftersom den en-
ligt Mendeley själva är den största ”crowdsourcade” vetenskapliga databasen. 
Antalet dokument uppgår i april 2012 till över 162 miljoner (Mendeley, 2012c). 

På grund av uppsatsens kvalitativa ansats görs inga anspråk på svar i statistisk 
bemärkelse, något som är viktigt att påpeka. Det som studien visar är analyser av 
svar från ett avgränsat antal individer som inte förenas i annat än det faktum att de 
alla har ett konto på Mendeley. De representerar inte heller alla Mendeley-
användare. Däremot har de intressanta saker att säga om både Mendeley och 
framtiden för vetenskaplig kommunikation, något som gör denna uppsats till ett 
värdefullt bidrag till den kvalitativa forskningen. Uppsatsen har en medvetet bred 
ansats, eftersom jag anser att verktyg som Mendeley bör ses i ett sammanhang och 
relateras till den kontext det och dess användare befinner sig i.  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1 Vetenskaplig kommunikation 
I den här uppsatsen används en bred definition av vad vetenskaplig kommunikat-
ion är, hämtad från Procter m.fl. (2010). Denna definition bygger ursprungligen 
på Thorin (2006). Vetenskaplig kommunikation inbegriper: 

 

— conducting research, developing ideas and informal communications;  

— preparing, shaping and communicating what will become formal research outputs;  

— the dissemination of formal products;  

— managing personal careers and research teams and research programmes;  

and  

— communicating scholarly ideas to broader communities. 
 
(Procter m.fl. 2010, s. 4040) 
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3.2.2 Little science, big science och den vetenskapliga kommunikat-
ionscykeln 
De teoretiska utgångspunkterna för denna studie har hämtats från Leah Lievruows 
forskning på vetenskaplig kommunikation, och då främst från artikeln ”Social 
Media and the Production of Knowledge: A Return to Little Science?” (2010). I 
den diskuterar Lievruow Derek J. de Solla Prices klassiska begrepp ”little sci-
ence” och ”big science” och huruvida de är applicerbara på dagens forskningskli-
mat. Därtill presenteras en modernisering av det konceptuella ramverk som Liev-
ruow tillsammans med Carley presenterat 1990; The Cycle of Scientific Commu-
nication. I detta avsnitt kommer ovanstående begrepp och ramverk att presenteras, 
för att sedan återkomma i analysen av det empiriska materialet i uppsatsens andra 
del. Lievrouws artikel tar upp och diskuterar väldigt många olika tendenser i såväl 
gårdagens som dagens vetenskapliga kommunikation och kunskapsproduktion 
men här har de för uppsatsen mest relevanta delarna valts ut.  

Idag har informations- och kommunikationsteknologier blivit allt mer kon-
vergenta. De blandar olika medieformats egenskaper med möjligheter till person-
ligt uttryck, interaktion och sociala aspekter. De är arenor för samarbete på samma 
gång som de möjliggör publicering och lagring av olika typer av dokument. Det är 
därför inte längre möjligt att strikt dela upp vetenskaplig kommunikation i formell 
och informell baserat på huruvida media eller kommunikationsteknologi används. 
(Lievrouw 2010, s. 225) 

Price beskriver ett historiskt skifte, från 1700- och 1800-talets little science, 
till 1900-talets big science. Little science kännetecknas av amatörforskning i liten 
skala där det informella präglar den vetenskapliga kommunikationen. Price be-
nämner dessa samarbeten ”invisible colleges”, på svenska ungefär ”osynliga uni-
versitet”. Big science domineras istället av storskalig, opersonlig och professionell 
forskning. Resultaten av forskningen i big science kommuniceras främst i tryck 
och sprids på den globala marknaden. (Price 1963, se Lievrouw 2010, s. 220) Un-
der 1970-talet utmynnade detta i den i forskning på vetenskaplig kommunikation 
så vanliga distinktionen mellan formell (t.ex. tidskriftsartiklar, böcker och konfe-
rensbidrag) och informell kommunikation (t.ex. samtal med kollegor, sammanträ-
den och e-post) (Lievrouw 2010, s. 220).   

Lievrouw menar att dagens tekniska och mediala förutsättningar, och då webb 
2.0-teknologier och sociala medier i synnerhet, kan ha stor påverkan på den veten-
skapliga kommunikationen. 1900-talets big science karaktäriserades av något Li-
evrouw betecknar vetenskaplig nationalism – stora statligt finansierade forsk-
ningsprogram i rika länder tog över scenen och lämnade de mindre, fattigare län-
derna utanför. Med dagens kommunikationsmöjligheter kan dessa klyftor över-
bryggas av globala vetenskapliga nätverk och nya ”invisible colleges” kan växa 
fram. (Lievrouw 2010, s. 220)  
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Liewrouw utgår från ett konceptuellt ramverk som hon kallar den vetenskap-
liga kommunikationscykeln (The Cycle of Scientific Communication), först ut-
vecklad tillsammans med Kathleen Carley 1990. I denna utgår man från att veten-
skaplig kommunikation är en process bestående av tre faser; konceptualisering 
(begreppsliggörande), dokumentation och popularisering (conceptualization, 
documentation och popularization). De skiljer sig åt främst med avseende på hur 
många forskaren kommunicerar med och på vilket sätt kommunikationen sker; 
från en mindre grupp med mer utbyte till en större, mer anonym grupp och från 
direkt kommunikation till intermedierad kommunikation. I konceptualiseringsfa-
sen sker kommunikationen i relativt liten skala och inom den egna forskningsfron-
ten. Interaktionen sker mellan två ögon eller i mindre samarbetsgrupper. Kommu-
nikationen expanderar i dokumentationsfasen. Forskaren kommunicerar inte lika 
ofta, och när det sker rör det sig om mer formaliserad kontakt. Man samlas i större 
grupper kring problemområden eller forskningsfält. Kommunikationen är mer 
regelstyrd och publik. Det är i denna fas som forskaren publicerar sina resultat 
eller åker på en konferens. Detta innebär också att intermediärer som exempelvis 
förlag kommer med i bilden. I populariseringsfasen ökar antalet människor som 
nås ytterligare. Nu involveras ämnesspecialister, ”vanliga” människor med in-
tresse för forskningen och inte minst massmedier. Det rör sig om en mycket 
heterogen grupp av intressenter och publik. (Lievrouw & Carley 1990, se Liev-
rouw 2010, s. 225-226) 

När de olika faserna har definierats frågar man sig kanske hur själva cykeln 
ser ut? När det gäller vetenskaplig kommunikation som sker i tryckt form menar 
Lievrouw & Carley att det sker ett ständigt pendlande mellan konceptualisering 
och dokumentation. I konceptualiseringsfasen skapas teorier, argument och expe-
riment medan man i dokumentationsfasen publicerar sina resultat. Den tredje fa-
sen, popularisering, träder bara in vid de tillfällen då en vetenskaplig upptäckt 
hamnar under nyhetsmediers och allmänhetens radar, vilket är långt ifrån fallet 
med all forskning. Uppmärksamheten kan leda till exempelvis ny finansiering 
eller nya statliga forskningsagendor, vilket leder tillbaka till pendlingen mellan 
konceptualisering och dokumentation. (Lievrouw & Carley 1990, se Lievrouw 
2010, s. 226) 

1990 trodde Lievrouw & Carley att förhållandena mellan faserna troligen 
skulle komma att förändras i och med införandet av datorbaserade informations-
system. De såg bland annat följande förändringar: I konceptualiseringsfasen ska 
man inte längre vara bunden av disciplinära eller institutionella gränser, utan sna-
rare av vilka kanaler som fanns att tillgå för tillfället. Interpersonella samarbeten 
och informell kommunikation ökar. Semi-formell kommunikation skulle även den 
öka i form av exempelvis egenpublicering, working papers och delad forskning-
data.  I dokumentationsfasen får de formella kanalerna sällskap av ökad interakt-
ion och debatt. Nya vetenskapliga upptäckter skulle strömma in i det allmänna 
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medvetandet snabbare, vilket skulle göra att populariseringsfasen accelererar och 
blir av större vikt. Publiken blir mer involverad i den vetenskapliga diskussionen. 
Rent generellt tror författarna att gränserna mellan faserna kommer att bli otydli-
gare och överlappningen mellan dem större. (Lievrouw & Carley 1990, se Liev-
rouw 2010, s. 226) 

När Lievrouw återkommer till sina profetior från 1990 ser hon att dessa ten-
denser pekar mot ökad öppenhet. Ny informationsteknologi möjliggör fler kanaler 
där forskare kan samarbeta och dela information över institutions och disci-
plingränserna. Allmänheten får lättare tillgång till fler typer av vetenskapligt 
material och det finns utrymme för debatt och till och med samarbete med amatö-
rer.3 Lievrouw kallar detta för ”the ’Little Science 2.0’ scenario”. Som motpol till 
detta står ”the ’big science retrenchment’ scenario”. (Lievrouw 2010, s. 227) 
Retrenchment är engelska för begränsning eller inskränkning. Detta scenario står 
för en rörelse mot privatisering och kommersialisering av kunskap, där en mark-
nad för vetenskaplig information leder till medvetet undanhållande av nya forsk-
ningsresultat för att bevara det monetära värdet av dessa. Det kan röra sig om ex-
empelvis Digital Rights Management, embargon och sekretessavtal. Frågan Liev-
rouw ställer är: vad händer med dessa två scenarion i vår nuvarande webb 2.0-
kontext? (Lievrouw 2010, s. 227) 

Det konstateras att vetenskaplig kommunikation online idag kännetecknas av 
informalitet och interaktion. Wikis och bloggar möjliggör kontakt och diskussion 
mellan forskarkollegor från den egna disciplinen och andra, så väl som mellan 
forskare och allmänhet. Nya former av formell kommunikation såsom öppna arkiv 
och tidskrifter har sett dagens ljus och vissa forskare ägnar sig åt s.k. open note-
book science där varje del av forskningsprocessen delges i bloggar och wikis för 
vem som helst att ta del av. Lievrouw ser således att det finns stöd för ”Little Sci-
ence 2.0”-scenariot. På samma gång finns det tecken som tyder på ”big science 
retrenchment”-scenariot. Många forskare och institutioner ifrågasätter de nya 
kommunikations- och spridningsformernas legitimitet. Det har inte utvecklats 
någon standardiserad mätmetod för att värdera information som sprids online och 
inte heller genomslaget av denna. Många förlag, universitet och forskningsfinan-
siärer har försökt att hålla fast vid kunskapsproduktionen och spridandet av kun-
skapen genom exempelvis publikationsembargon, precis som beskrivits ovan. 
Parallellt med den ökade informella kommunikationen genom sociala medier sker 
således en privatisering och inlåsning av vetenskapliga resultat i linje med ”big 
science”. (Lievrouw 2010, s. 231ff) Lievrouw menar att webb 2.0-verktyg som 
                                                

 
3 För exempel på direkta samarbeten mellan forskare och amatörer/allmänheten – se Lievrouw 2010, s. 228-
231 där hon redogör för projekt inom exempelvis astronomi. Denna typ av samarbete är inte något som 
kommer att beröras i denna uppsats i någon större utsträckning.  
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bloggar och wikis inte tycks utgöra något större hot mot den traditionella kvali-
tetsgranskade vetenskapliga artikeln idag, men att det är aktuellt att fundera över 
vetenskapliga publikationers öppna och stängda kvaliteter (Lievrouw 2010, s. 
233). 
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4. Källmaterial och metod  

 
I nedanstående avsnitt presenteras och diskuteras uppsatsens undersökningsmetod. 

4.1 Val av metod  
I detta avsnitt diskuteras valet av metod i mer övergripande former, gemensamt 
för både enkät och intervju. Andra närliggande metoder som valts bort nämns 
också. 

Denna undersökning har en kvalitativ ansats. Den främsta anledningen till 
detta har med den grundläggande skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar att göra. Starkt förenklat kan man påstå att kvantitativa undersök-
ningar kan besvara frågan ”Hur många?” eller ”Hur ofta?” och gör det möjligt att 
ange frekvens av något. Kvalitativa undersökningar lämpar sig bättre då man vill 
försöka förstå hur människor resonerar och urskilja handlingsmönster. (Trost 
2007, s. 23) Statistik över vilka onlineverktyg som används och hur många som 
använder dem är siffror som visserligen är intressanta och genom att använda 
kvantitativa metoder hade en sådan bild kunnat tecknas. Kvantitativa studier gör 
det också enklare att jämföra data med andra undersökningar. Det hade gett ett 
annat svar på huvudfrågeställningen eftersom det skulle säga något om hur ut-
bredningen ser ut just idag, men denna studies mål är att försöka nå de bakomlig-
gande anledningarna till användande av webb 2.0-verktyg. Genom att ställa öppna 
och mer kvalitativa frågor ges förhoppningsvis svar på, eller åtminstone anled-
ningar till varför webb 2.0-baserade verktyg används och hur de påverkar den 
vetenskapliga kommunikationen.  

Enkäter är något som oftast förknippas med kvantitativa undersökningar, men 
de kan även fungera som undersökningsmetod i kvalitativa studier. Den kvalita-
tiva enkäten tillåter att ställa öppna ostrukturerade frågor till en större population 
på kortare tid än vad intervjuer gör, som annars skulle kunna ligga nära till hands. 
Den s.k. intervjuareffekten, det vill säga intervjuarens omedvetna påverkan på 
informanterna, undviks därtill i enkätundersökningar (Ejlertsson & Axelsson 
2005, s. 12). I denna studie har enkäten dessutom konstruerats och spritts online, 
vilket innebär ytterligare en tidsbesparing. En nackdel med metoden är att bortfal-
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let i webbenkäter är större än i pappersbaserade sådana. Några av anledningarna 
är att brandväggar och spamfilter kan göra att e-postmeddelanden om enkäten inte 
når fram och att ett e-postbrev är lättare att glömma bort i den strida ström in-
formation som slår emot oss varje dag (Trost 2007, s. 135). En annan nackdel är 
att möjligheten att ställa följdfrågor för fördjupad kunskap inte medges, till skill-
nad från i en intervjusituation (Ejlertsson & Axelsson 2005, s. 13). Detta försökte 
kringgås genom att erbjuda respondenten att frivilligt uppge sin e-postadress i 
slutet av enkäten om hon eller han kunde tänka sig att bli kontaktad för eventuella 
följdfrågor.  

Förutom enkäten utfördes en intervju. Denna innebar också en möjlighet att 
ställa fördjupade frågor, även om det bara rör sig om en mycket liten del av popu-
lationen. Intervjun syftade till att komplettera enkäten, och det bör påpekas att den 
inte var särskilt omfattande utan fungerar som just ett komplement. Intervjun in-
riktade sig främst på de kollektiva funktionerna i Mendeley. 

I nästa avsnitt behandlas frågor som rör de bägge undersökningarna mer spe-
cifikt. 

4.2 Enkät 
I detta avsnitt avhandlas de metodologiska frågor som är knutna till enkäten. Dis-
kussionen kring distributionsmetoden och den konkreta insamlingen av svar har 
beretts extra utrymme av två anledningar. Dels för att distributionsmetoden får 
anses relativt ovanlig i forskningsrelaterade sammanhang, och dels för att online-
enkäter ställer forskaren inför nya utmaningar som inte behandlas i tillräckligt stor 
utsträckning i befintlig metodlitteratur. 

4.2.1 Urval och distribution 
Populationen består rent teoretiskt av Mendeleys samtliga användare som i mars 
2011 uppgick till 816 190 personer (Mendeley 2012-03-09). Det är en stor grupp 
människor, och det var i denna undersökning omöjligt att nå dem alla. Mendeley 
tillåter inte en användare att skicka massmeddelanden på grund av risken för spam 
utan har en begränsning på 5 meddelanden till olika användare per dag.  

Enkäten spreds istället genom sociala medier, exempelvis med hjälp av en re-
presentant för Mendeleys officiella Twitter-konto, Mendeleys sida på Facebook 
och Stockholms universitetsbiblioteks Facebook-sida. Handledaren bistod också 
med att sprida enkäten via e-post till möjliga informanter. För en fullständig lista 
på kanaler där enkäten distribuerats, se bilaga 1. Detta är ett exempel på vad man i 
metodlitteratur brukar kalla bekvämlighetsurval, enkäten spreds helt enkelt i de 
kanaler som låg nära både mig och populationen. Det rör sig också om snöbolls-
urval eftersom respondenterna själva uppmanades att sprida enkäten till vänner 
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och kollegor med konto i Mendeley. Materialet är således inte representativt i stat-
istisk mening, men det lämpar sig för kvalitativa analyser (Trost 2007, s. 31 f).  

Vad får denna distributionsmetod för konsekvenser för resultatet? Låt oss ta 
Twitter som ett exempel. Twitter som distributionskanal är väldigt effektiv för att 
nå ut till intresserade blixtsnabbt, och för den som inte är insatt i hur det fungerar 
följer en kort beskrivning.  

Ett meddelande kan spridas genom att tagga (placera ett #-tecken före) det 
som man anser är nyckelordet i meddelandet, i detta fall Mendeley. Då kommer 
meddelandet upp så fort någon söker på just Mendeley i Twitterflödet. Det syns 
också automatiskt i de flöden som tillhör de som valt att följa det aktuella kontot. 
En annan metod är att skicka meddelandet till någon annan som man tror kan vara 
intresserad genom ett @-tecken. Denna person kan i sin tur sprida originalinlägget 
genom att ”retweeta” det. Enkäten publicerades den 2:a mars 2011 och det inlägg 
som skrevs samma dag för att göra reklam hade den 9:e mars 2011 ”retweetats” 
11 gånger. Varje gång det ”retweetas” ökar mängden människor som uppmärk-
sammas om meddelandet. Bara sekunder efter att Twitter-meddelandet skickats ut 
inkom ett enkätsvar och första dagen fortsatte det i relativt hög hastighet. Ett in-
lägg på Twitter är dock förgängligt. Dess sökfunktion lämnar mycket till övers att 
önska, på Twitter händer saker i stunden. Då inlägget inte längre syntes överst i 
nyhetsflödet var det historia. Således minskade svarsfrekvensen drastiskt redan 
andra dagen. Enkäten spreds på fler ställen än Twitter, men exemplet är ändå 
ganska talande för hur distributionsmetoden har fungerat. Enkäten blev synlig för 
många på kort tid, men nya ”tweets” behövde skickas ut två gånger för att hålla 
enkäten aktuell. Det var dock det första ”tweetet” som genererade flest antal svar. 

En annan befogad fråga att ställa sig är vilka delar av populationen som nås 
genom denna distributionsmetod? Med största sannorlikhet är det s.k power-users. 
Med power-user avses individer i populationen som använder sig av Mendeley i 
hög utsträckning. De kan antas vara mer benägna att följa Mendeleys offentliga 
Twitter och Facebook-grupp än andra och nås därför av enkäten. Det här kan ha 
både fördelar och nackdelar. Undersökningen syftar till att studera de som faktiskt 
använder sig av sociala medier i anknytning till sitt kommunicerande av veten-
skap, och de nås lämpligen genom just sociala medier. Nackdelen är att det är 
svårare att nå dem som registrerat sig på Mendeley och av någon anledning sedan 
inte använder det lika aktivt. De är fortfarande användare, och därmed intressanta 
för undersökningen, men de är inte power-users.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att detta sätt att distribuera enkäten 
får nya följder i jämförelse med de som diskuteras i de handböcker i enkätmetodik 
som finns utgivna idag. För att anlägga ett metaperspektiv på frågan – sociala me-
dier har användts för att utföra en forskningsuppgift som syftar till att undersöka 
hur sociala medier används i forskning. Jag är alltså själv en del av den population 
som jag avser att undersöka. Jag har skapat ett konto på Mendeley och kommuni-
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cerat med forskare på Twitter för att lättare kunna kontakta informanter och för att 
själv förstå hur dessa verktyg fungerar, precis som Sara Kjellberg i sin avhandling 
om forskarbloggar argumenterar kring sitt val att själv ha en egen blogg. Jag har, 
för att citera Kjellbergs egna ord, försökt hålla distans till undersökningsföremålet 
”samtidigt som jag har sett det som viktigt att jag också skapat en praktiskt grun-
dad insyn i det jag studerat.” (Kjellberg 2010, s. 17) 

4.2.2 Utformning och frågor 
Enkäten utformades med hjälp av det fritt tillgängliga verktyget LimeService. 
LimeService ger användaren en egen subdomän för att publicera enkäten och en 
webbaserad programvara för att konstruera densamma. Användaren betalar en 
mindre summa för antalet inkomna svar, i utbyte mot att dessa lagras i LimeSer-
vices egna databaser online. (LimeService, 2012a) Tjänsten valdes eftersom den 
erbjuder avancerade funktioner utan restriktioner till låg kostnad. Enkäten och alla 
insamlade data kan exporteras då undersökningen avslutats. 

LimeService erbjuder möjligheten att använda s.k tokens, vilket innebär att 
varje användare får en egen unik länk till enkäten. Denna länk säkerställer att an-
vändaren bara svarar en gång på enkäten. Tokens kan skapas av den som utformar 
enkäten och sedan bifogas i personliga e-postmeddelanden alternativt skapas av 
informanten själv som får registrera sig innan han eller hon svarar på enkäten. Att 
använda tokens får anses vara det mest vetenskapliga sättet att undvika duplice-
ringar. Den första typen av token, den som genereras av enkätskaparen, var inte 
applicerbar på denna undersökning eftersom den inte spriddes med individuella 
inbjudningar. Den andra typen, publik registrering, hade varit tänkbar men valdes 
bort eftersom den förmodligen skulle ha påverkat svarsfrekvensen negativt då den 
innebär en extra tröskel för informanten.  

I denna undersökning valdes således tokens bort till förmån för ett öppnare 
men mer sårbart alternativ, nämligen att lagra cookies. Detta innebär att cookies 
lagras i webbläsaren och dessa förhindrar samma dator att svara på enkäten två 
gånger. Det finns nackdelar med denna metod. Har användaren sin webbläsare 
inställd på att inga cookies får lagras kan denne inte heller besvara enkäten, trots 
att de tillhör populationen. Detta kan påverka svarsfrekvensen negativt. Cookies 
kan också tas bort manuellt, och gör användaren det så kan denne svara flera 
gånger eftersom denne då betraktas som en ny besökare. (Trost 2007, s. 133) 

Enkäten inleddes med det som i traditionella enkäter brukar kallas missivbrev. 
Eftersom enkäten främst spreds genom kortare meddelanden på exempelvis Twit-
ter har det egentligen inte funnits något missivbrev i strikt bemärkelse, utan denna 
inledande sida i enkäten har fått agera i dess ställe. Missivbrevet återfinns till-
sammans med enkäten i bilaga 2. Enkäten utformades på engelska, men i 
missivbrevet klargjordes att svar mottogs på både engelska och svenska. Enkäten 
utgjordes av 21 frågor uppdelade på 5 avdelningar. Del 1, ”About you”, bestod 
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främst av frågor om informantens bakgrund och kontext och de flesta frågorna 
hade strukturerade svarsalternativ. De skapades med stöd från Hedbrants (2011) 
enkät. I del 2, ”About Mendeley”, återfanns två frågor som syftade till att åtskilja 
de som använder sitt konto från de som inte gör det. De som svarade att de aldrig 
använde sitt konto kom direkt till del 4, där respondenten fick förklara varför 
denna inte använder sitt konto och huruvida något skulle få honom eller henne att 
ändra uppfattning i frågan. 

 De aktiva användarna slussades i stället automatiskt till del 3, där frågor om 
deras aktiviteter på Mendeley besvarades. Dessa var främst breda, öppna och 
ostrukturerade frågor. Öppna ostrukturerade frågor innebär att frågan inte kan 
besvaras med ja eller nej och inte heller innehåller på förhand strukturerade svars-
alternativ. Det kan för informanten verka tidskrävande och på så sätt avskräck-
ande då en fråga följs av en stor, tom svarsruta, vilket i sin tur kan påverka svars-
frekvensen negativt. Det får också konsekvenser vid analysen av de insamlade 
svaren. Större textmängder tar längre tid att processa och dess ostrukturerade na-
tur gör materialet mer svårarbetat. Faktum är att Trost i Enkätboken varnar för 
öppna frågor i enkäter (2007, s. 74 ff). Jag anser, trots detta, att vinsterna med 
öppna frågor utan svarsalternativ överväger nackdelarna när det kommer till kvali-
tativa enkäter, eftersom de minimerar påverkan på respondenten. Svarsalternati-
ven riskerar att styra respondenten till ett visst tankesätt och i denna studie är re-
spondentens egna, opåverkade inställning till Mendeley det som efterfrågas. Om 
en fråga besvaras kortfattat på grund av sin breda ansats är detta, som Wibeck 
påpekar, ett resultat i sig. Vissa frågor anses kanske inte relevanta eller har inte 
reflekterats över av informanterna, och detta blir tydligt för forskaren först när 
denne har försökt att ställa frågan. (Wibeck 2010, s. 53) Ett bristfälligt svar är 
också ett intressant svar. 

Den avslutande del 5 var gemensam för både aktiva och icke-aktiva använ-
dare. Där ställdes ett antal frågor om respondentens deltagande i webb 2.0-
relaterade aktiviteter såsom att läsa och skriva bloggar. Den första frågan, där re-
spondenten fick ange hur ofta han eller hon deltar i dessa aktiviteter, utformades 
med stöd från Procter m.fl. (2010), även om svarsalternativen ändrades något. 

4.3 Intervju 
Den intervju som gjordes för studiens räkning var med en engelskspråkig infor-
mant som har en professorstjänst vid ett stort svenskt universitet. Han arbetar med 
miljövetenskap men samarbetar ofta med forskare från andra discipliner. Infor-
manten har i denna studie fått det fingrerade namnet Steven. Intervjun hölls i Ste-
vens eget arbetsrum den 1:a april 2011, en miljö som man får förmoda är trygg för 
honom. Intervjun tog ca 40 min och inga störande moment förekom. Intervjun var 
strukturerad kring användande av Mendeley i grupp men frågorna var öppna och 
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till största delen pratade Steven fritt kring Mendeley och de relaterade ämnen som 
han själv kom att tänka på. Steven fick således själv styra ordningsföljden och val 
av delaspekter, precis som förespråkas av Trost (2010, s. 71). Intervjun spelades 
in och transkriberades grovt, utan någon direkt hänsyn till detaljer såsom pauser 
och dylikt eftersom detta inte ansågs vara väsentligt för studiens syfte. De frågor 
som ställdes var följande:  

• Hur använder du Mendeley? 

• Kan du beskriva ditt drömverktyg för vetenskaplig kommunikation? Vad 
skulle du vilja ha, vilka funktioner och så vidare?  

• Skulle du vilja ha allt samlat på samma plattform eller föredrar du olika 
plattformar för olika saker?  

• Är det vanligt att vara öppen och sprida saker i din disciplin?  

• I traditionell forskning på vetenskaplig kommunikation görs ofta en di-
stinktion mellan formell och informell kommunikation. Med formell me-
nas exempelvis artiklar och konferenser medan informell är sådant som 
man pratar om över en lunch eller något liknande. Tror du att denna di-
stinktion fortfarande finns och hur är den i sådana fall relaterad till att ex-
empelvis blogga om forskning? 

Eftersom Steven fick tala väldigt fritt uppstod självklart följdfrågor som inte var 
planerade i förväg. 

 

4.4 Reliabilitet, validitet och svarsfrekvens 
Frågor om reliabilitet och validitet har diskuterats löpande i metodavsnittet, men 
här följer några ytterligare punkter värda att föra fram.  

Ingen pilotstudie i dess egentliga betydelse utfördes, däremot skickades enkä-
ten till handledare och uppsatsgrupp för kommentarer och enkäten omarbetades i 
enlighet med dessa innan den skickades ut till informanterna. Undersökningens 
reliabilitet hade kunnat stärkas genom en pilotstudie bland faktiska användare av 
Mendeley. 

Svarsfrekvensen kan inte räknas ut, eftersom antalet mottagare av enkäten är 
okänt. Antalet respondenter som besvarade enkäten redovisas i avsnitt 5.1. Viktigt 
att påpeka är också att jag var ny på Twitter när enkäten började spridas. Hade ett 
nätverk med andra twittrande forskare först skapats hade studien troligen fått fler 
respondenter. Därmed var det extra värdefullt att en representant från Mendeley 
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själv spred enkäten via deras officiella Twitter-konto. De har betydligt många fler 
följare än vad jag har. 

Intervjun och dess form bekräftades mycket kort tid innan den skulle gå av 
stapeln vilket ledde till att den inte var förberedd i den utsträckning som anstår en 
intervju av vetenskaplig karaktär. Frågorna hade varit mer genomtänkta och jag 
hade i egenskap av intervjuare kunnat vara mer medveten om mitt sätt att ställa 
frågor. Den sista frågan i intervjun (se avsnitt 4.3) hade exempelvis inte utformats 
så att den kan uppfattas som att distinktionen mellan formell och informell kom-
munikation fortfarande finns. Hade mer förberedelsetid funnits hade således relia-
biliteten varit högre. Svaren bedöms trots detta vara intressanta för undersökning-
ens syfte och har därför inkluderats.  

4.5 Hur har det insamlade materialet bearbetats? 
De korta citat som förekommer har normaliserats till skriftspråk och översatts från 
engelska till svenska. Detta för att underlätta läsbarheten i den löpande texten som 
annars skulle ha blivit tvåspråkig. De är dock fortfarande placerade inom citat-
tecken för att särskiljas från referat. I blockcitat har originalspråket behållits. Att 
översätta ett citat från originalspråk riskerar givetvis att förvränga andemeningen. 
Vissa av respondenterna har därtill inte engelska som modersmål och uttrycker sig 
därför lite otydligt ibland, vilket kan riskera att svaren misstolkas. Jag har varit 
mycket noggrann i arbetet för att minimera dessa risker. Eftersom denna uppsats 
inte innehåller någon djupare form av textanalys bedömdes dock vinsterna i läs-
barhet som övervägande riskerna med att översätta. 

I arbetet med det insamlade materialet har det först och främst strävats efter att 
ringa in teman såsom exempelvis olika syften med att använda Mendeley. Dessa 
har sedan analyserats med hjälp av Lievrouws vetenskapliga kommunikationscy-
kel och de andra begrepp som presenterats i avsnittet om teoretiska utgångspunk-
ter. De har också satts i relation till andra liknande studier. Analysen följer inte ett 
fråga/svar-mönster, utan ett tema kan innehålla svar från flera olika enkätfrågor. 
Frågor som i efterhand inte framstår som belysande för frågeställningarna har 
utelämnats. 
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5. Undersökning och analys 

Denna studie är främst kvalitativ och inga svar i statistisk bemärkelse kan således 
presenteras. Därför anges oftast inte hur många som har svarat vad, såvida inte det 
rör sig om en entydigt kvantitativ fråga såsom ålder eller geografisk hemvist. I 
vissa fall har en markant del av respondenterna resonerat på ett liknande sätt, och i 
dessa fall förbehålls rätten att påpeka detta. Referenser till enskilda enkätrespon-
denter sker fortlöpande, men de angivna respondenterna behöver inte vara de enda 
som har svarat på detta sätt. Svaren har dock bedömts som de mest illustrativa. 
Respondentnumren är automatiskt genererade från LimeService. Referenserna 
anges i form av fotnoter för att inte den löpande texten ska bli för rörig. I detta 
avsnitt inkluderas även svar från den intervju som genomfördes och där ges inga 
specifika referenser eftersom alla svar är hämtade från en och samma intervju. 
Jämförelser med Procter m.fl (2010) och Ponte & Simon (2011) förekommer, men 
observera att jämförelser inte är statistiska utan bara används för att sätta resulta-
ten i ett större sammanhang. Värt att notera är också att dessa studier även inne-
håller respondenter som inte använder webb 2.0-verktyg, medan denna undersök-
ning riktat in sig på frekventa användare. 

5.1 Om respondenterna 
Enkäten innehöll ett antal statistiska frågor som syftade till att ge en bild av re-
spondenternas ålder, hemvist, disciplin och verksamhetsområde. De ligger inte till 
grund för generella antaganden utifrån exempelvis disciplin, utan utgör endast en 
fingervisning om respondenterna och det sammanhang som de befinner sig i.  

Totalt besvarades enkäten av 58 personer, men endast 41 av dessa svar var 
fullständiga. I figur 1 redovisas respondenternas ålder och där framkommer att 
majoriteten är i åldrarna 25-34 år. Respondenterna kommer från ett flertal olika 
länder, vilket framgår av figur 2. Värt att notera är att 11 personer angivit Storbri-
tannien som hemvist, vilket därmed utgör den högsta stapeln, även om övervikten 
inte är speciellt stor. Vidare kan det med hjälp av figur 3 konstateras att det finns 
respondenter från alla discipliner. 21 personer har angivit att de anser sig själva 
som tillhörande naturvetenskap och matematik, 9 har svarat samhällsvetenskap 
och resterande antalet svarande fördelar sig förhållandevis jämnt över övriga di-
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scipliner. Figur 4 redovisar slutligen vilka områden respondenterna är verksamma 
inom. Här har en klar majoritet, 44 svarande, angivit högskola och universitet.  

Respondenterna fick också svara på frågan ”What is your profession?”. Sva-
ren har inte redovisats i diagramform, men det har noterats att 17 av responden-
terna är doktorander och 5 är studenter, vilket kan förklara övervikten mot de 
lägre åldrarna i figur 1. Studenter och doktorander befinner sig i början av sin 
akademiska karriär och kan därför antas tillhöra ett lägre åldersspann. Vidare ut-
märker sig forskare (7 st), professorer (5 st) och bibliotekarier (4 st).  

 

Figur 1: Respondenternas ålder. 
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Figur 2: Respondenternas hemvist. 

 
Figur 3: Respondenternas disciplin. 

 
 

0 2 4 6 8 10 12 

Australien 
Österrike 

Belgien 
Brasilien 

Kanada 
Danmark 
Frankrike 
Tyskland 
Grekland 

Japan 
Nederländerna 

Spanien 
Sverige 
Turkiet 

Förenade Arabemiraten 
Storbritannien 

USA 
Ej svarat 

Antal 

L
an

d 

0	   5	   10	   15	   20	   25	  

Medicin 
Naturvetenskap och matematik 

Samhällsvetenskaper 
Humaniora 

Tvärvetenskaper 
Datavetenskap 

Ej svarat 

Antal	  

D
is
ci
pl
in
	  



 
34 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 4: Respondenternas verksamhetsområde 

 
 

5.2 Hur och varför används Mendeley? 
Inledningsvis ställdes en fråga där respondenterna fick ange hur ofta de använder 
Mendeley. Av figur 5 kan det konstateras att 24 av respondenterna använder 
Mendeley dagligen, 14 använder det varje vecka, 5 varje månad och 4 varje år. 2 
personer använder inte sitt konto alls och 9 personer har inte svarat. Det rör sig 
alltså till största delen om s.k power users, användare som utnyttjar Mendeleys 
tjänster ofta. Det var just dessa användare som förväntades nås av enkäten, se dis-
kussion kring detta i metodkapitlet. 
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Figur 5: Användningsfrekvens av Mendeley 

 
 

Bland respondenternas svar utkristalliserar sig ett antal syften med användningen 
av Mendeley. Dessa har rubricerats ”Lagra och organisera”, ”Läsa och anteckna”, 
”Synkronisera”, ”Citera”, ”Dela”, ”Söka”, ”Presentera och nätverka” och dessa 
diskuteras i följande avsnitt. 

5.2.1 Lagra och organisera 
Mendeley används för att lagra och organisera pdf-filer bland en stor del av 

respondenterna.4 Det handlar om att organisera det material som respondenten vill 
läsa i samband forskningsprocessen, både för att ”lagra artiklar som jag antingen 
läst och tyckte var bra, eller artiklar jag planerar att läsa”, som en respondent ut-
trycker det.5 Respondenterna beskriver det som att ”hålla olika projektidéer orga-
niserade” och ”sortera dem [artiklarna] i mappar”6 Det är inte bara mappar som 

                                                
 

4 Respondent  24, 44, 46, 49.  
5 Respondent 21. 
6 Respondent 2 respektive 3. 
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används för att sortera den information som förs in i Mendeley. Med hjälp av 
taggningsfunktionen kan användare själv förse sina sparade artiklar med person-
liga nyckelord, något som utnyttjas.7 Mendeleys automatiserade import underlättar 
lagrandet av pdf-filer, vilket en respondent understryker: ”Jag värderar verkligen 
sättet Mendeley automatiskt försöker gissa varje artikles metadata”.8 Det är också 
denna egenskap som gör att en användare anser att Mendeley är lättare att an-
vända än konkurrenterna Endnote och Refworks.9  

Steven, som delar en rad referenser i flertalet grupper, reflekterar över hur de 
håller sina referenser organiserade. Han konstaterar att de inte utnyttjar möjlighet-
en att lägga till taggar, även om det skulle vara praktiskt att ha referenserna tag-
gade efter ämnesområden och inte bara sorterade efter författarnamn. Anledning-
en till detta menar Steven är “mer en fråga om kostnad/vinst. Vinsten är väldigt 
liten och det tar tid att göra det så…”. Här är ett tydligt exempel på hur tidsfaktorn 
ständigt är närvarande. Är en aktivitet inte tillräckligt tidsbesparande läggs ingen 
energi på den, något vi kommer att se upprepas flera gånger.  

Idag sköljer en stor mängd information över oss, och detta blir extra uppen-
bart i en forskningskontext eftersom en del av arbetet är att hålla sig a jour med 
vad som händer inom det egna ämnesområdet. Det är därför väntat att responden-
terna uppskattar Mendeleys möjlighet att lagra och organisera dokument. Det tar 
tid att hålla sig uppdaterad, något som en respondent menar att Mendeley hjälper 
honom hantera: Mendeley “reducerar dramatiskt tiden som det tar att hitta speci-
fika artiklar och infoga deras bibliografiska poster varsomhelst”.10 

 Lagrandet och organiserandet går inte riktigt att hänföra till någon fas i den 
vetenskapliga kommunikationscykeln eftersom det är något som är centrerat kring 
den enskilde forskaren. Här sker inget direkt utbyte med någon annan, om inte 
organiserandet sker i grupp som i Stevens fall. 

5.2.2 Läsa och anteckna 
Flera av respondenterna läser också de pdf-filer som de lagrar och organiserar 
direkt i Mendeley, istället för att exempelvis skriva ut eller använda en renodlad 
pdf-läsare.11 Hand i hand med detta går möjligheten att lägga till anteckningar och 
markeringar, en funktion som också tycks utnyttjas, och som kan vara en anled-
ning till att flera användare väljer att läsa direkt i Mendeley.12 En respondent, som 

                                                
 

7 Respondent 10. 
8 Respondent 46. 
9 Respondent 6. 
10 Respondent 10. 
11 Respondent 3, 10, 24, 26, 35, 43. 
12 Respondent  4, 10, 12, 46, 49. 
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har en uttalad ambition att läsa texter elektroniskt, beskriver sin arbetsprocess: 
”Jag försöker att läsa det mesta elektroniskt. Jag annoterar alla bokkapitel och 
tidskrifter som jag läser. Jag kanske kommer att köpa en iPad av denna anledning 
(Jag har försökt att läsa på iPhonen, men den är för liten)”13 Respondenten är inte 
ensam om att läsa på andra enheter än datorn, en annan respondent använder både 
dator och iPhone för att läsa.14 En av respondenterna nämner specifikt möjlighet-
erna att annotera pdf-dokument tillsammans med andra.15 Att läsa och anteckna 
kan hänföras till den första konceptualiseringsfasen, eftersom det ingår i forsk-
ningsprocessen att hålla sig a jour med närliggande forskning. För att skapa teo-
rier och argument, som kännetecknar konceptualiseringsfasen, måste man ta del 
av den tidigare forskning som gjorts. Å andra sidan kanske det inte är möjligt att 
påstå att forskare bara läser artiklar när de själva ska producera något nytt? Idag är 
omvärldsbevakning något som man ofta pratar om på arbetsplatser och något som 
kanske sker kontinuerligt? 

5.2.3 Synkronisera 
Det har i föregående avsnitt konstaterats att respondenter läser artiklar på olika 
enheter, men det gäller inte bara vid själva läsningstillfället utan även mer gene-
rellt. Respondenterna lyfter fram möjligheterna och fördelarna med att komma åt 
sina filer online och på flera olika enheter, exempelvis på datorn i hemmet och 
datorn på arbetsplatsen, men också på iPhone och iPad.16 Att Mendeley Desktop 
fungerar med flera operativsystem framhålls också som en anledning till att an-
vända det.17 Synkroniseringen kan inte hänföras till någon specifik fas i kommuni-
kationscykeln eftersom det snarare rör sig om en teknisk funktion. Däremot är det 
tydligt att man idag allt mer tar för givet att data ska vara synkroniserat mot en 
molntjänst (se ”cloud computing”, avsnitt 2.1.2) och möjligt att nå från flera en-
heter. Detta är något som kännetecknar webb 2.0, som tidigare nämnts.  

 

5.2.4 Citera 
Mendeley erbjuder möjligheten att automatiskt föra in citeringar i en ordbehand-
lare, något som flera respondenter använder, även om funktionen inte var speciellt 
utarbetad vid enkätens publiceringstillfälle.18 Om de tidigare användningsområ-

                                                
 

13 Respondent 35. 
14 Respondent 29. 
15 Respondent 4. 
16 Respondent 36, 6, 21, 53, 57, 17. 
17 Respondent 60. 
18 Respondent 4, 6, 56, 58. 



 
38 

dena vi gått igenom främst hänförs till konceptualiseringsfasen kan detta sägas 
börja tangera dokumenteringsfasen, där vetenskapen formaliseras mer än vad den 
gjort i konceptualiseringsfasen. Att skriva en vetenskaplig artikel eller bok är om-
gett av formalia, och citeringar är ett bra exempel på detta.  

5.2.5 Dela  
Referenser, exempelvis vetenskapliga artiklar, delas både privat och publikt med 
andra Mendeley-användare i olika grupper, och detta är något som av flera re-
spondenter och även i intervjun framhålls som en av fördelarna med Mendeley.19 
Det kan röra sig om privata grupper knutna till en viss institution, forskargrupp 
eller kurs, likväl som öppna grupper strukturerade kring ett gemensamt intresse 
som exempelvis ”Future of science” eller ”Remote sensing and GIS”20. Det är 
svårt att avgöra vilken typ av grupp som används mest eftersom respondenterna 
inte alltid anger grupptyp.  

 Privat delande innebär att användare skapat en sluten grupp där de kan dela 
artiklar och dess eventuella anteckningar och markeringar med varandra, och flera 
respondenter använder denna funktion.21 Även hos Procter m.fl framgår att redan 
etablerade forskningsgrupper uppskattar webb 2.0-verktyg som främjar samarbete 
(2010, s. 4049). På grund av dessa gruppers slutenhet kan fulltexter spridas ef-
tersom det hela tiden rör sig om privat bruk. En respondent delar referenser främst 
”med ett nyligen skapat team bestående av tio kollegor”, medan en annan använ-
der det i sin roll som handledare: ”Använder det också för att dela nyckelreferen-
ser med några doktorander som också använder Mendeley”.22  

Vid intervjun lades vikt vid hur Steven använder Mendeley för att dela stora 
mängder referenser i olika grupper. Han lät en av sina doktorander undersöka 
vilka olika system för att hantera referenser som fanns på marknaden och valet 
föll på Mendeley eftersom det är ett av få program som möjliggör delande av pdf-
filer. Steven har tillsammans med sin kollega bland annat startat en grupp för sina 
doktorander och masterstudenter. Han har lagt märke till att det främst är han och 
hans kollega som lägger till referenser i gruppen, även om han anser att studenter-
na likväl skulle kunna vara aktiva i denna process. Steven tycker att det är lite 
lustigt att studenterna, som han betraktar som “väldigt tekniskt kunniga” (de är 
aktiva i sociala medier och har smarta mobiltelefoner), inte lägger till referenser 
mer aktivt. Han vet inte riktigt varför det är på det viset men har några teorier:  

                                                
 

19 Respondent 2, 22, 24, 29, 49 
20 ”Remote sensing and GIS” betyder fjärranalys och Geografiska Informationssystem. Används tvärveten-
skapligt för landskapsanalys. 
21 Respondent 4, 10, 26, 48, 57, 66, 35. 
22 Respondent 48 respektive 57. 
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It might be that [my collegue] and I, we’re more on top of it and we had 98% of the refer-
ences already and they’re not discovering new references. They’re in the set we already iden-
tified … or it could be that they’re just not doing it or that they’re afraid that they’re going to 
add the wrong ones. I suspect it’s more just a time thing and like “is this really a good refer-
ence or not?” Or they’re being confused about how it all works. 

När studenterna i efterhand tillfrågades om sin syn på saken under mer informella 
former konstaterade de att det beror på tre saker. För det första är Steven en aukto-
ritet på ämnet; ”Det är Steven, han är den som vet”, som en av studenterna ut-
tryckte det. Han har, enligt studenterna, de stora perspektiven på vad som är in-
tressant för alla i gruppen. De känner sig osäkra på att de har tillräckligt mycket 
kunskap för att lägga till artiklar, men tror att de kommer att göra det i större ut-
sträckning när de forskat längre tid. För det andra vill de inte att grupperna ska 
fyllas av för mycket material, själva vitsen är att det är de viktigaste artiklarna. 
Det hänger ihop med den tredje anledningen. Det tar tid att lägga till och framför 
allt tar det tid om grupperna blir allt för välfyllda med material som inte är helt 
väsentligt. Meningen är att man ska spara tid med att dela artiklar i Mendeley. 

Publika grupper medger inte möjligheten att sprida pdf-filer direkt, utan här 
rör det sig om att dela referenser till intressanta texter, en möjlighet som några 
respondenter nappat på.23 Även Steven har startat publika grupper som han inte 
underhåller i större utsträckning utan låter växa av sig själva på ett passivt snarare 
än interaktivt sätt. En av dem har över 250 medlemmar och innehåller 82 artiklar. 

Delandet av artiklar är svårt att hänföra till en fas i den vetenskapliga kommu-
nikationscykeln, men det borde vara möjligt att dra slutsatsen att delandet av ar-
tiklar är betydligt vanligare och framförallt enklare idag än vad det var då kom-
munikationscykeln utarbetades 1990, delvis tack vare verktyg som Mendeley. 
Privata grupper skulle kunna sägas höra till den första fasen då kommunikationen 
och samarbetet sker främst med en mindre, begränsad grupp människor. Idag är 
detta dock möjligt att göra över institutionsgränser och geografiska gränser. En 
forskare kan med några knapptryck dela en artikel med en kollega på andra sidan 
jorden. Steven har exempelvis en grupp tillsammans med en doktorand som sitter 
i Kanada. Detta kunde han, som han själv påpekar, lika gärna använt Dropbox24 
till, men Mendeley kan även hjälpa doktoranden med att få in referenser i word-
dokument, vilket enligt Steven gör det ännu mer praktiskt för just detta ändamål. 

Publika grupper innebär en mer anonym kommunikation eftersom de oftast 
har fler medlemmar och det kanske inte sker lika mycket interaktion där som i de 
slutna. Dessa skulle därför kunna hänföras till dokumentationsfasen. Däremot är 

                                                
 

23 Respondent 10, 56. 
24 Dropbox är en molntjänst som möjliggör för användaren att spara, dela och synkronisera filer mellan olika 
enheter. 
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delandet i grupper inte direkt applicerbart på populariseringsfasen eftersom det 
fortfarande krävs ett konto i Mendeley för att gå med i grupp. Visst kan nyhets-
journalister eller den intresserade allmänheten skaffa konto i Mendeley och be-
vaka frågor, men det är inte den publiken som Mendeley riktar sig till med sina 
tjänster. Därför är de grupperna mindre troliga medaktörer i delandet av artiklar.  

 

5.2.6 Söka och upptäcka  
I Mendeley kan man, som tidigare nämnts, söka efter artiklar (i den öppna refe-
rensdatabasen), grupper, personer och i sitt eget bibliotek och detta är också 
någonting som respondenterna gör.25 I detta avsnitt kommer främst upptäckandet 
av artiklar genom den automatiska tipsfunktionen i referensdatabasen att diskute-
ras, eftersom det är den funktion som framkallar flest reaktioner bland responden-
terna och vid intervjun.  

I Mendeleys ”crowdsourcade” databas kan man, som en respondent uttrycker 
det, ”håll utkik efter nya artiklar”. Sökfunktionerna är de allra mest basala, det 
finns inte möjlighet att sortera och filtrera på samma sätt som i andra, mer full-
fjädrade databaser såsom exempelvis PubMed.26 En respondent efterlyser exem-
pelvis möjligheten att sortera träfflistan efter antalet läsare.27 Detta skulle ligga 
helt i linje med Mendeleys fokus på användarstatistik. I nuläget kan man se hur 
många läsare en artikel har, men det är inte möjligt att sortera med avseende på 
detta. När sökningen är gjord finns det överhuvudtaget inga sorteringsmöjligheter 
och den enda filtreringsmöjligheten är att endast visa artiklar som finns open ac-
cess. 

 Extra intressant för uppsatsen är tipsfunktionen, en funktion som kan anses 
vara typisk för webb 2.0-verktyg. I Facebook får man tips på personer som man 
kanske känner, i Spotify tipsas användarna om musik som liknar den de redan 
lyssnar på och i Twitter får användarna tips på andra twittrare att följa, för att ta 
några exempel. Som nämnts i det inledande kapitlet får användaren då han eller 
hon söker på en artikel i Mendeley, tips på relaterad forskning. Detta är vad Hen-
ning och Reichelt (2008) kallar ”collaborate filtering”, det vill säga rekommendat-
ioner baserade på statistik över användarnas läsarvanor. Det framgår dock av min 
undersökning att flera respondenter inte är nöjda med denna.28 En av dem skriver: 
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I know Mendeley brags a fair bit about how Mendeley works like ”genius” in itunes. I think 
this has future potential, but at least in my discipline this has still a long way to go. At present 
I would not recommend anyone to follow Mendeley’s ”recommendations” (they’re most of 
the time way off – sometimes hilariously wrong). I think this will improve with more users.29 

Den funktion i iTunes (mjukvara för att bland annat spela upp, köpa och organi-
sera musikfiler) som respondenten nämner är precis samma typ av tipsfunktion 
som Mendeley påstår sig ha, och respondenten upplever uppenbarligen inte att 
Mendeleys variant fungerar särskilt bra. Liknande reaktion har Steven i intervjun:  

When you look at Mendeley, the papers they suggest are often really bad. Like I mean, it’s 
really bad! […] they don’t even suggest other papers by the same author on the same topic. 
They have one on environment and the next one they suggest is on immunology. It’s like, 
how did that even happen? […] that kind of discovery and using the social web as a kind of 
tool for discovery is a good potential for Mendeley but it doesn’t exsist now. 

Det är svårt att avgöra vad problemet beror på. Antingen är det Mendeley’s algo-
ritmer som är outvecklade eller så är det precis som respondenten säger – fler an-
vändare behövs. Ju mer statistik om läsvanor som kan samlas in desto bättre fun-
gerar ”collaborative filtering”. En annan respondent ger ett möjligt svar: ”rekom-
mendationsfunktionen baseras på explicita vänskapsband, den utnyttjar inte andra 
tänkbara möjligheter”.30 Om respondenten har rätt skulle det innebära att tipsen 
inte alls bygger på läsarstatistik utan på vänskapsband. Vänskapsband över disci-
plingränserna skulle då kunna göra att tipsfunktionen fungerar sämre. Detta får 
dock tas med en nypa salt, eftersom det inte finns några som helst bevis på att 
respondenten vet hur Mendeleys algoritmer är uppbyggda. 

I denna uppsats finns inte möjlighet att gå djupare in på problemet med Men-
deleys tipsfunktion, men själva idén med funktionen som sådan tåls att fundera 
vidare på. När Steven får frågan om vilka funktioner han skulle vilja ha i sitt 
drömverktyg för vetenskaplig kommunikation återkommer han till just detta. Ste-
ven använder ofta ordet ”upptäcka”. Han vill upptäcka artiklar han inte visste att 
han letade efter själv, och allra helst i andra tidskrifter än de han normalt läser. 
Steven läser miljövetenskapliga tidskrifter, men det kan finnas forskning i exem-
pelvis jordbruksvetenskapliga tidskrifter som undersöker samma problem som 
Steven, men från ett annat håll. Dessa är skrivna av jordbruksvetare och citeras av 
jordbruksvetare och är inte publicerade i någon tvärvetenskaplig tidskrift, vilket 
leder till att Steven kan vara helt omedveten om dem. I viss mån uppfylls Stevens 
behov av den tipsfunktion som finns i Web of Science, men den är baserad på 
citeringar, och löser därmed inte en situation som denna. Detta skulle enligt Ste-
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ven kunna lösas om tipsen baseras på nätverksanalys istället för på nyckelord ef-
tersom forskare kan använda olika nyckelord för att beskriva samma sak beroende 
på vilken disciplin de tillhör. Han vill kunna ”upptäcka nya mönster” och använda 
verktyg som hjälper honom att ”sortera och visualisera vetenskapliga data och 
identifiera intressanta saker ur detta”. I nuläget fyller inte Mendeley denna funkt-
ion för Steven, och den vision som Henning och Reichelt har med verktyget tycks 
därmed ännu inte vara förverkligad. 

När det gäller sökandet och upptäckandet av artiklar är det frågan om det 
överhuvudtaget kan hänföras till en fas i kommunikationscykeln, eftersom det är 
möjligt att anse att det inte finns något kommunikativt i denna handling, precis 
som konstaterats med lagrandet och organiserandet tidigare. Däremot leder sö-
kandet i slutändan till att forskaren hittar nya artiklar att citera i sin egen forsk-
ning, och då blir det plötsligt kommunikation. 

5.2.7 Presentera och nätverka 
Vissa respondenter vill sprida forskning till nya grupper eller hitta nya möjliga 
samarbetspartners.31 En respondent säger exempelvis att ”den sociala aspekten är 
väldigt viktig” och en annan framhåller möjligheten att synas som en fördel med 
Mendeley: ”En annan fördel är kanske chansen till genomslag/uppmärksamhet – 
genom att kontrollera en grupp, få sin artikel läst eller genom de sociala nätverks-
funktionerna”.32 När respondenterna blir tillfrågade om fördelar med Mendeley 
framhålls Mendeleys ”allt i ett”-tanke; kombinationen av referenshantering och 
sociala aspekter lockar.33 

Ett exempel är en webbredaktör på universitet/högskola som skaffade Men-
deley för att ”samla och promota artiklar författade av forskare knutna till forsk-
ningsprojektet jag arbetar för”.34 Andra är ute efter att lära känna andra användare, 
en respondent vill exempelvis ”lära känna nya människor som är intresserade av 
samma ämne [som jag]”.35 Profilsidan kan fungera som CV för den som vill och 
en av respondenterna uppdaterar aktivt sina publikationer och sin sida.36 Även 
Steven använder grupper för att föra ut forskning.  

Spridandet av den egna forskningen och nätverkandet kan hänföras både till 
dokumentationsfasen och till populariseringsfasen, men som tidigare konstaterats 
riktar sig Mendeley främst till forskare och inte till den breda allmänheten, vilket 
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gör anknytningen till dokumentationsfasen närmre. Dokumentationsfasen känne-
tecknas av att forskaren kommunicerar mer sällan än i konceptualiseringsfasen 
och att kommunikationen är mer formaliserad. Kommunikationen på Mendeley 
har mer informella drag, och det finns alltså en tendens att den informella kom-
munikationen blir allt vanligare även i dokumentationsfasen. Här ser vi en upp-
luckring av gränserna mellan faserna. Det är inte så att all informell kommunikat-
ion sker under den första fasen, utan även när ett formellt dokument som exem-
pelvis en artikel har publicerats fortsätter diskussionen kring artiklarna i mer in-
formella men publika situationer. Frågan är hur mycket interaktion som egentlig-
en sker i Mendeley? Handlar det bara om ännu ett skyltfönster för den egna forsk-
ningen eller uppstår nya möten? I nästa avsnitt analyseras respondenternas upple-
velser av Mendeleys påverkan på den vetenskapliga kommunikationen. 

5.3 Påverkar Mendeley den vetenskapliga kommunikationen? 
 
Respondenterna fick frågan om de anser att Mendeley påverkar deras sätt att 
kommunicera vetenskap och det utkristalliserade sig tre typer av svar. De som 
svarade ja, de som svarade nej och de som svarade att den inte påverkas idag men 
troligen kommer att göra det i framtiden. Möjligen kan man också tala om en 
fjärde grupp som inte riktigt svarar på frågan rakt ut vilket gör svaren svårtolkade. 
Det är en medvetet mycket bred fråga och vad som menas med påverkan på den 
vetenskapliga kommunikationen lämnas öppet för respondenterna att själva tolka. 
I detta avsnitt ser vi närmre på anledningarna som respondenterna anger. Möjlig-
heten att mäta framgång med hjälp av verktyg som Mendeley diskuteras också, 
eftersom det framkom i intervjun med Steven och kan ses som en möjlig påver-
kan. 

5.3.1 Tre tendenser i enkätsvaren – ja, nej och kanske i framtiden 
13 respondenter svarade ja på frågan om deras vetenskapliga kommunikation på-
verkats av Mendeley.37 Några av dem har fått kontakt med andra forskare som de 
inte kände sedan innan. En respondent har exempelvis knutit nya kontakter genom 
att bilda grupper: ”Jag har skapat grupper för de flesta av mina intresseområden, 
och har genom dessa fått kontakt med några väldigt kvalificerade forskare”.38 En 
annan respondent menar att Mendeley ”erbjuder en annan arena för människor att 
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upptäcka mitt arbete & mig”, vilket innebär reklam för den egna forskningen och 
möjligen i förlängningen nya bekantskaper.39 En tredje svarar med ett entusiastiskt 
”JA! Ett exempel: Innan jag blev Mendeleyanvändare pratade jag bara med andra 
forskare på konferenser. Nu för jag även intressanta diskussioner i Mendeley 
Web”.40 Den sistnämnda är extra intressant. Diskussioner som tidigare bara upp-
stått vid konferenser flyttar nu in i en digital miljö, vilket möjliggör att fler kan 
delta. Det krävs inte dyra deltagaravgifter som oftast är fallet vid konferenser. Det 
framgår dock inte av respondentens svar huruvida diskussionerna på Mendeley 
skedde med redan etablerade kontakter eller om nya sådana skapats på Mendeley.  

Att Mendeleys möjlighet att dela och diskutera artiklar förenklar grupparbete 
framhålls av flera respondenter som en påverkan.41 Två respondenter fokuserar 
dock främst på hur det underlättar för dem som enskild forskare. En av dem tyck-
er att det gör skrivandet av vetenskapliga artiklar enklare och livet enklare genom 
möjligheterna att hålla ordning på referenser. Den andra anser att Mendeley gör 
det lättare att hålla ordning på stora mängder information.42 De väljer alltså att se 
ganska brett på begreppet vetenskaplig kommunikation. En annan av responden-
terna använder Mendeley till att lagra och organisera artiklar, men har valt att 
svara nej på frågan. Vissa anser alltså att Mendeley underlättar det enskilda arbe-
tet så mycket att de vill se det som en påverkan på den vetenskapliga kommuni-
kationen, medan andra inte gör det. Troligt är att respondenten som svarat nej på 
frågan kopplar begreppet vetenskaplig kommunikation till något som innehåller 
kommunikation i en lite mer bokstavlig bemärkelse. Det kan också vara så att han 
inte ser Mendeley som en tillräckligt stor vinst för att påstå att det påverkar kom-
munikationen. Ser man till den definition som ligger till grund för denna uppsats 
kan man dock se det som ja-sägarna nämner som vetenskaplig kommunikation. 
Procter m.fl. menar, som konstaterats i avsnitt 3.2.1, att vetenskaplig kommuni-
kation bl.a. inbegriper att forma och förbereda vad som ska bli formella veten-
skapliga publikationer (2010, s. 4040). Detta är precis vad respondenterna gör och 
som Mendeley underlättar för dem.  

15 respondenter svarar nej på frågan.43 Det framkommer inte så många anled-
ningar till svaren. Några av respondenterna använder inte Mendeley för att kom-
municera utan bara för privat bruk, vilket diskuterats i stycket ovan.44 Andra har 
använt det för kort tid för att anse sig kunna besvara frågan.45 Några av responden-
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terna utvecklar dock sina nej ytterligare, och de är intressanta att ta en närmare titt 
på. En respondent har inte fått igång de sociala delarna av Mendeley; väldigt få av 
hans redan etablerade kontakter har nappat på att skapa konton och han tycker inte 
att aktiviteten på sidan är speciellt stor.46 En annan respondent har samma pro-
blem, alldeles för få av hans kollegor använder Mendeley för att det ska fungera 
som ”ett alternativ till att bara e-posta pdf:er för lektioner/läsecirklar etc”.47 Han 
tycker att de sociala aspekterna har potential, men användandet är ännu inte till-
räckligt utbrett för att det ska bli effektivt, vilket leder oss in på nästa grupp.  

Den tredje gruppen, som består av sex respondenter, konstaterar att Mendeley 
inte påverkar deras vetenskapliga kommunikation i nuläget men att de har för-
hoppningar inför framtiden.48 De tänker då främst på de sociala aspekterna. En 
respondent menar att Mendeley ”kan växa till mer av ett Facebook-för-vetenskap 
och det skulle vara en bra arena för att kommunicera tvärvetenskapligt” och en 
annan tror att ”sociala medier-delen skulle kunna påverka vetenskaplig kommuni-
kation. Hur stor denna påverkan blir återstår att se”.49  

Man kan konstatera att det krävs en kritisk massa av kontakter för att Men-
deleys sociala funktioner ska upplevas som en påverkan på den vetenskapliga 
kommunikationen. Hur man upplever de sociala funktionernas inflytande är bero-
ende på vilken disciplin man tillhör och i hur hög utsträckning man inom discipli-
nen har anammat Mendeley. En av respondenterna tror att genomslaget i hans 
disciplin (antropologi) är litet men förmodar att möjligheten att dela referenser i 
grupp är mycket användbar i discipliner där många författare skriver tillsam-
mans.50  

Detta ställs i kontrast mot en annan respondent som menar att Mendeley fun-
gerar bra som social arena eftersom det ”har dragit till sig en ’kritisk massa’ av 
användare i min domän”.51 Steven menar att samarbete i vetenskapliga samman-
hang ökar, vilket föder ett behov av verktyg som underlättar detta samarbete. 
Verktygen som uppstår i kölvattnet av detta behov stimulerar i sin tur till ytterli-
gare samarbete och en cykel uppstår. Procter m.fl har visat att användande av 
webb 2.0-verktyg är starkt beroende av hur mycket samarbete forskningen inne-
håller från början (2010, s. 4044). Via e-postkonversation med Mike Blank, vice-
president för Business Development på Mendeley, framgår att de dominerande 
disciplintillhörigheterna bland Mendeley-användare är i fallande ordning biologi, 
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medicin, teknik52, datavetenskap och samhällsvetenskap. Dessa discipliner utgör 
tillsammans ca 50 procent av alla användare. Respondent 30 är samhällsvetare, 
vilket kan förklara hans känsla av att den domän han tillhör är stor på Mendeley. 
Respondent 35 däremot, som är antropolog, hör däremot inte till en av de mest 
representerade disciplinerna.  

5.3.2 Mendeley-data som mått på vetenskapligt genomslag 
En av respondenterna för Mendeleys läsarstatistik på tal och menar att ”något som 
inte påverkar mig personligen (ännu), men som kommer att påverka vetenskapen 
är läsarstatistik och att tillgängliggöra akademisk data åt utvecklare”.53 Det är dock 
anmärkningsvärt att ingen av respondenterna nämner något om att deltagande i 
sociala medier inte anses som meriterande sett till traditionella mått mätt. I Ponte 
& Simons studie framkom detta däremot tydligt (2011, s. 153). Kanske kan det 
bero på det faktum att respondenterna i denna uppsats är förhållandevis aktiva 
användare oavsett, och därför inte ser meritering som en avgörande faktor. 

Som konstaterats tidigare bygger Mendeley till stor del på läsarstatistik. 
Denna statistik kan inte bara användas för att skapa personligt anpassade lästips 
utan även som grund för att mäta vetenskapligt genomslag. Mendeley har öppen 
API, vilket som tidigare sagts innebär att utvecklare kan bygga applikationer som 
använder sig av användarstatistik från Mendeley. En respondent menar att Men-
deley ”i framtiden kanske kommer att hjälpa till med att upptäcka trender och 
mina egna publikationers influenser i ett större sammanhang” och det är precis 
detta som man försöker göra med exempelvis ReaderMeter.54 Steven har testat 
ReaderMeter och för verktyget på tal under intervjun. Ett dilemma som Steven ser 
med applikationer som denna, men även med den vanligtivis använda databasen 
Web of Science (som han dock tycker blivit bättre på just detta), är att de lätt kan 
påverkas av problem med författares namnformer. Hur ska man automatiskt 
kunna identifiera författares namn på ett korrekt sätt? Om man exempelvis har 
ovanliga tecken i sitt namn som å, ä och ö kan det hända att man inte syns i en 
sökning. Ännu värre blir det om man som forskare har ett namn som kan stavas på 
olika sätt. Steven berättar om en vän som heter Vandersanden i efternamn. För ett 
datorprogram kan detta stavas Van Der Sanden, Vandersanden eller Vander San-
den, vilket, som Steven uttrycker det, gör att ”saker blir förvirrade”. Detta kan i 
sin tur leda till att artiklar faller mellan stolarna och inte kommer med i statistik 
över en forskares produktion. 
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Ett annat problem som framkommer ett flertal gånger i enkäten är dubbletter i 
Mendeleys databas.55 En respondent menar att databasen innehåller ”tvivelaktiga 
data” och att ”det verkar finnas ett antal dubletter av samma dokument”.56 Detta 
riskerar självklart att påverka applikationer som ReaderMeter och gör att de inte 
ses som tillförlitliga. 
 

5.4 Respondenterna och sociala medier 
 
Av tabell 1 framgår det hur ofta respondenterna anser sig delta i olika aktiviteter 
relaterade till webb 2.0-verktyg. Tabellen och dess uppdelning är en variant på 
den som Procter m.fl (2010) använder sig av. Notera att de inte är statistiskt jäm-
förbara. Med hjälp av tabellen kan vi se att huvudparten av respondenternas akti-
viteter är knutna till bloggar. Respondenterna fick också svara på vilka anledning-
ar de hade för att delta eller inte delta i aktiviteterna, och resultatet diskuteras i 
följande avsnitt.  

5.4.1 Anledningar att inte delta i sociala medier 
Den vanligaste anledningen att inte delta var helt enkelt brist på tid.57 Detta före-
kommer även i den undersökning bland brittiska forskare som utfördes av Procter 
m.fl. (2010, s. 4046). Flera av respondenterna skulle däremot vilja delta mer än 
vad det gör, vilket relaterar till Ponte & Simons studie där ”[t]he results show that 
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Tabell 1: Hur ofta deltar du i följande aktiviteter? 

Webb 2.0-aktivitet Aldrig Ibland Ofta 

Blogga 12 24 5 
Mikroblogga 18 9 14 
Läsa bloggar 1 14 26 
Kommentera på andras bloggar 9 30 2 
Bidra till en wiki 18 17 6 
Kommentera på artiklar i e-tidskrifter 28 13 0 
Lägga upp presentationer, texter, video m.m. publikt 13 25 3 
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researchers want to use Web 2.0-based applications more extensively in the fu-
ture…” (2011, s. 151). 

Vissa av respondenterna kände sig också osäkra på sin egen kompetens. Bland 
Procter m.fl:s respondenter framkom osäkerhet inför hur verktygen bäst används 
(2010, s. 4046), men osäkerheten i denna studie är av en annan art. En respondent 
skriver ”Jag har inte skrivit i någon wiki för jag känner mig inte kvalificerad” och 
en annan ”Jag skriver inte vetenskapliga bloggar för jag känner mig inte så trygg i 
vetenskapliga fält.”58 En respondent utvecklar det ytterligare. Han bloggar när han 
har tid över men menar att han inte kan ”skriva något i en wiki lika lätt som jag 
gör i en blogg. Det är trots allt en encyklopedi som miljoner människor refererar 
till, den bör vara välskriven, både vad gäller information och stil”.59 Detta är in-
tressant eftersom det är lätt att ta för givet att forskare ska ha åsikter om att den 
kunskapsmässiga kvaliteten är för låg i bloggar och wikis, inte att deras egen äm-
neskompetens inte räcker till. Värt att notera är att dessa respondenter är i åldrarna 
25-34 år och därför inte varit i akademin särskilt länge, vilket kanske kan vara en 
anledning till att de känner sig okvalificerade.  

Endast en respondent avstår från att delta på grund av upplevda brister i de 
diskussioner som förs: 

I don’t participate a great deal in online forums as it doesn’t seem to create much in the way 
of progress, and if anything at all new or controversial is proposed, descends into emotive ar-
guments with disregard for facts.60  

Även Steven är också kritisk till samtalsklimatet på bloggar och menar att de ”lätt 
kan bli envägskommunikation snarare än dialog”. Han tar e-postkonversationer 
som jämförelse och menar att man i e-post tenderar att vara mer vänlig och tillmö-
tesgående. Detta förstärks ytterligare om man träffas fysiskt. På internetforum 
som bloggar är det enligt Steven större risk att någon säger något elakt eller för-
hastat. Han tror att forskare kommer att träffas fysiskt även i framtiden eftersom 
man även med sina kollegor behöver ”ha privata bråk om hur man ritar en graf 
eller vadsomhelst”. Dessa informella diskussioner fungerar enligt Steven bättre då 
man träffas, medan mer organisatoriska frågor såsom vem som ska göra vad fun-
gerar utmärkt att sköta online med hjälp av Google groups, Google Docs och dy-
lika verktyg. 

En annan respondent skriver mikroblogg och läser andras bloggar ofta, men 
avstår från att själv blogga av oro för att idéer till hans eget avhandlingsarbete ska 
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bli kopierade.61 Det anknyter till en annan respondent som arbetar som rymdingen-
jör vid ett företag där sekretess är en faktor. Respondenten känner sig splittrad 
mellan å ena sidan den egna viljan att vara öppen med bra artiklar och idéer och å 
andra sidan vikten av att vara försiktig med att inte delge konkurrenter informat-
ion. Detta begränsar respondentens användande av onlinetjänster som Mendeley.62 
Här ser vi ett tydligt exempel på det som Lievrouw kallar ”the big science 
retrenchment scenario”, där öppenhet förhindras av vinstintressen. 

5.4.2 Anledningar att delta i sociala medier 
Som framgår av tabellen är det ändå flera respondenter som engagerar sig i soci-
ala medier. De två dominerande anledningarna är för att inhämta och dela inform-
ation, men det finns även ett mått av nöje över sociala medier. Flera respondenter 
konstaterar att de gillar det, de finner det roligt och underhållande.63 En deltar i 
sociala medier för att knyta kontakt med likasinnade.64 

Man läser bloggar och dylikt för att höja medvetenheten om vad som är på 
gång i ämnet och inhämtar aktuell information.65 En respondent framhåller Twitter 
som ”ett väldigt effektivt sätt att upptäcka nya trender, artiklar, studier etc.”.66 En 
annan pekar på att bloggars inflytande ökar i det egna forskningsfältet: ”Att läsa 
bloggar blir allt viktigare eftersom en stor mängd aktuell debatt i mitt fält äger 
rum i bloggar. Det är också ett bra sätt att upptäcka ny (och gammal) litteratur”.67 
Han använder alltså bloggar för att ta del av högaktuell debatt i sitt ämne, men 
även för att upptäcka relevant litteratur. Det handlar både om att ta del av något 
som bara existerar i bloggen som medium, nämligen den debatt som försiggår där, 
men även om att använda bloggen som en intermediär i upptäckandet av litteratur 
som i sin tur är ett annat medium. I Procter m.fl:s studie framkommer att respon-
denter använder webb 2.0 för att filtrera och därmed hantera den stora mängd in-
formation som sköljer över en forskare idag (2010, s. 4047). Denna typ av använ-
dande kan hänföras till konceptualiseringsfasen, på samma sätt som letandet av 
artiklar i Mendeley. 

 Sociala medier används också för att dela egen information.68 Olika medier 
fungerar bra för olika typer av delande. En respondent reflekterar i sin blogg och 
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informerar i mikrobloggen.69 En annan menar att bloggen är ett sätt att kommuni-
cera den egna forskningen medan kommenterande på andra bloggar är ett försök 
att berika innehållet på andra platser av intresse.70 Detta skulle kunna hänföras till 
dokumentationsfasen då forskningsresultat ska publiceras, men är av en mer in-
formell karaktär än vad dokumentationsfasen från början ansågs ha. Däremot kan 
det ses som ett tecken på att Lievrouws teori om att dokumentationsfasens for-
mella kanaler får sällskap av ökade interaktion och debatt (Lievrouw 2010, s. 
226). Att reflektera över sin forskning i en blogg leder också till att allmänheten 
kan ta del av resultaten, vilket inte alltid är fallet om resultat publiceras i en tid-
skrift. I denna undersökning framgår dock inte vilka som läser de bloggar som 
respondenterna skriver, och graden av publik involveringen är därför svår att fast-
ställa. 

5.5 Respondenterna om framtiden för vetenskaplig kommu-
nikation online 
En av frågorna som respondenterna besvarade och som Steven funderade kring 
vid intervjun handlade om framtiden för vetenskaplig kommunikation. En stor 
fråga som ingen kan förväntas ha ett svar på, men det är spännande att se vad en 
grupp aktiva Mendeley-användare kan tänkas ha för idéer om de får spekulera helt 
fritt. De flesta svar är mycket kortfattade, vissa lite längre, men några tendenser 
kan ändå skönjas. De ord som nämns oftast är ”öppenhet” och ”social”, vilket 
sätter an tonen för innehållet i detta avsnitt. Enkätrespondenterna ser förändringar 
i både publiceringsformer och nätverkande och Steven reflekterar kring öppenhet 
och slutenhet i vetenskaplig kommunikation. 

5.5.1 Publiceringsprocessen 
När det gäller publicering av vetenskapliga resultat tror ett flertal av responden-
terna att framtiden stavas open access.71 I vilken utsträckning varierar: en respon-
dent har förhoppningen om att betalväggar kommer att försvinna, men tror tyvärr 
inte att det kommer att bli verklighet medan andra tror på gratis onlinetidskrifter.72 
Ett annat open-initiativ som kommer upp på agendan är open data som komple-
ment till vetenskaplig litteratur, något som Steven också förespråkar.73  
                                                

 
69 Respondent 23. 
70 Respondent 42. 
71 Respondent 4, 5, 28, 31, 56, 58. 
72 Respondent 8 respektive 17 & 24. 
73 Respondent 4, 30. 
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Några av respondenterna förutspår en breddning av de nuvarande publikat-
ionsformerna. En respondent förväntar sig exempelvis ett ”breddande av sprid-
ningskanaler och format över tid, då vetenskapliga tidskrifter byter skepnad och 
börjar leverera nya medier”.74 Ett exempel på ett nytt medium i vetenskapliga 
sammanhang har en annan respondent, som tror att video i framtiden ”måste in-
kluderas i distributionen av vetenskapliga bevis”.75  Detta står i kontrast till de få 
respondenter som tror att publiceringen som den ser ut idag kommer att kvarstå. 
En respondent tror visserligen att vi kommer att få se mer bloggar och öppenhet, 
men ser den vetenskapliga artikeln som ohotad.76 En annan respondent går steget 
längre och svarar: ”Jag är rätt säker på att lite kommer att ändras. Den akademiska 
tidskriftsmodellen är i stort sett fastslagen som medium för att kommunicera ve-
tenskapliga resultat”.77  

Knutet till diskussionen om framtiden för den vetenskapliga publiceringen är 
modeller för kvalitetsgranskning. I nuläget sker den genom en peer review-
process innan artikeln slutgiltigt publiceras, ett system som anses grundläggande 
för forskning men som tar mycket tid i anspråk. Tid är som vi flera gånger sett i 
respondenternas svar en avgörande faktor. I Procter m.fl:s studie framkommer att 
den ökade mängden vetenskaplig publicering tids nog kan komma att innebära 
ansträngningar för peer review-systemet (2010, s. 4048). 

En respondent tror att granskningsprocessen och publiceringen kommer att gå 
snabbare, och det är en reaktion på det långsamma system som idag är näst intill 
allenarådande.78 En annan respondent menar att den vetenskapliga kommunikat-
ionen online behöver mer djup snarare än mindre och efterlyser därför nya mo-
deller för peer review.79 Detta kan i sin tur ses som en motreaktion till debatten i 
sociala medier som ibland uppfattas som lättviktig, vilket framgått av avsnitt 
5.4.1. Ett alternativ eller komplement skulle kunna vara ”någon typ av publik 
granskning och värdering av artiklar efter publicering [min kursivering]”, som en 
respondent uttrycker det.80 Traditionellt tar granskningsprocessen slut när en arti-
kel publiceras men i sociala medier kan den fortsätta genom öppna diskussioner, 
vilket skulle gynna den vetenskapliga transparensen.  

Även mätmetoder för genomslag kan komma att förändras. En respondent tror 
att framtiden kommer att erbjuda alternativa mätmetoder baserade på statistik från 
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verktyg som Mendeley (se tidigare diskussion om Mendeleys påverkan på den 
vetenskapliga kommunikationen, avsnitt 5.3.2).81  

Att respondenterna ser ett behov av komplement till nuvarande gransknings-
process och mått på genomslag är inte förvånande, eftersom det i Procter m.fl.:s 
undersökning framkommer att 47 procent av respondenterna tror att traditionell 
peer review kommer att kompletteras med exempelvis läsarbetyg, även om de 
samtidigt har vacklande tilltro till mätmetoder som bygger på användarstatistik 
och läsarbetyg eftersom de anses lättare att manipulera (2010, s. 4049).  

Mängden vetenskaplig text som produceras blir allt större, och som tidigare 
konstaterats krävs det mycket arbete för att hålla sig uppdaterad. En respondent 
tror att den vetenskapliga kommunikationen kommer att öka rent generellt men att 
den kommer att ske mer effektivt.82 Som en reaktion på det stora flödet och som 
ett exempel på effektivisering tror en respondent att vi i framtiden får 

Tools to mine refereed journal articles for trends in scientific areas, brought about by the vol-
ume of material being published and the inability for any individual researcher to stay abreast 
of all new information.83 

5.5.2 Socialt nätverkande och samarbete 
Flera respondenter tror att framtiden kommer att innebära ökat forskningsrelaterat 
socialt nätverkande online.84 En av dem efterlyser exempelvis ”ett (riktigt) socialt 
nätverk som Facebook” vilket indikerar att inga av de nuvarande sociala nät-
verksidorna riktade till forskare anses vara av samma kaliber som Facebook.85 Det 
kommer därtill att gå snabbare att skapa nätverk med likasinnade och diskussioner 
kommer att ske i realtid.86 Även Lievrouw tror att sociala medier kan innebära att 
vetenskaplig kommunikation blir mer direkt (2010, s. 234). Det handlar inte bara 
om att knyta kontakter i forskningsvärlden utan även förhoppningar om ökade 
möjligheter att föra ut och diskutera forskning med en bredare publik.87 I Procter 
m.fl.:s studie framgår att de respondenter som är förhållandevis aktiva användare 
ser webb 2.0 bl.a som en möjlighet att nå ut till grupper utanför akademin och att 
lägga grunden till nya samarbeten, vilket ligger i linje med förväntningarna i 
denna studie (2010, s. 4047). Nya onlinebaserade kommunikationsformer bäddar 
också för enklare samarbete i internationella projekt.88 En respondent förutspår 
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”Storskaliga och intensiva samarbeten som möjliggörs av ofantliga mängder rå-
data i försök att lösa viktiga socio-ekonomiska problem”.89  

Respondenterna funderar också på hur snabbt förändringar kommer att ske i 
akademin. En respondent reflekterar över de generationsskillnader som finns och 
menar att äldre kollegor ”som inte ens vet hur man hur man laddar ner en pdf, 
över tid kommer att ersättas av akademiker som kommer att läsa böcker, tid-
skriftsartiklar och dylikt på iPads (eller liknande)”.90 Akademins förändringsbenä-
genhet kommer fram i andra svar, en respondent som arbetar som bibliotekarie 
tror att det kommer att gå långsamt: 

Well, as the academic environment is slow to change I don’t think we will see big changes in 
the imidiate [sic!] future, but looking further our increasing online activities as well as the in-
fluence of social media will probably have a large impact in the academic world. But I think 
the academic community will be slower at adapting to the new ways than other parts of socie-
ty.91 

En av respondenterna arbetar som produktchef på Mendeley, vilket gör att hans 
svar får ses med andra glasögon än användarnas. Det är dock intressant att se hur 
en representant för Mendeley ser på framtiden eftersom det kan ge en indikation 
på vilket håll utvecklare av webb 2.0-verktyg styr sin skuta. Han skriver: 

 

over the next 20 years - research objects as social object. - forced collaboration and data shar-
ing from funding bodies - disintermediated publishing processess - unbundled ever evolving 
"articles" which will actually be canonical sources of information tied to a uri that evolve 
over time - pervasiveness of the Internet of things, and a drive to pin hidden digital scientific 
artifacts onto real world places spaces and times - members of the public will become the ex-
periment and the data collection devices - computers will "do science" and there will be more 
room for people to do speculations.92  

Som vi ser av citatet tror respondenten bland annat att framtiden går mot en publi-
kationsprocess utan intermediärer där finansiärer kräver samarbete och delande av 
data. Detta påminner om respondent 48:s vision om storskaliga samarbetsprojekt 
kring enorma mängder data (se ovan), även om Mendeley-respondenten inte näm-
ner något om storleken på projeken. 
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5.5.3 Framtiden - öppen eller sluten? 
Stevens förhoppning om framtiden är att allt ska vara open source och open ac-
cess. Han finner det absurt att 

almost all scientists are paid by governments to do their work and then a few private compa-
nies, Elsevier and others, make a lot of money out of this and are selling back the works of 
scientists to the public.  

Han menar att öppenhet i kombination med copyright-lagar som är bra för sam-
hället snarare än för privata intressen är ett effektivt sätt att uppmuntra innovation. 
I Ponte & Simons studie vill majoriteten av forskarna dedikera copyright till den 
publika domänen eller behålla rättigheterna själva. Bara 2.3 procent av de sva-
rande vill överlåta rättigheterna till en förläggare, så Steven är inte ensam om sitt 
resonemang. (2011, s. 152) Steven har själv tillgång till två stora universitetsbib-
liotek, vilket mer eller mindre säkrar hans informationsförsörjning men hans kol-
legor i Nigeria och Sydafrika samt de samarbetsparters han har kontakt med utan-
för universitetsvärlden har större problem. Steve efterlyser verktyg som hjälper till 
att hitta trender, sortera och visualisera vetenskaplig data (i likhet med respondent 
57 ovan), och även om detta går att göra i Web of Science redan idag vill han att 
verktygen ska vara mer kraftfulla, enklare att använda och framför allt öppna för 
alla.  

Delvis är tanken om öppenhet och delande extra stark inom den disciplin som 
Steven tillhör. Han anser att globala miljöproblem är samhällets problem. Det är 
delvis en fråga om kunskap och teknologi, men främst handlar det om att få män-
niskor att komma överens och koordinera sina handlingar och detta är inget man 
kan tjäna stora pengar på; 

 you solve things by sharing them and you don’t have the opportunity to make money out of it 
[…] it’s about how society is organized and if you do it you save huge amounts, you don’t 
make them. You can’t make a Google out of them.  

Han tycker att tanken om öppenhet och delande avspeglar sig i disciplinens veten-
skapliga kommunikation. Exempelvis är en av de största nordamerikanska miljö-
vetenskapliga bokförlagen, Island Press, icke vinstdrivande. Steven menar att man 
inom miljövetenskapen huvudsakligen vill få ut sin forskning istället för att för-
söka tjäna så mycket pengar som möjligt på den. Han tycker att 

science is so much about collective effort. It’s always built upon stuff from before so it’s real-
ly bizarre to say like ’well, all these thousands of people did stuff before me and now my little 
contribution, that is private.  

Man kan i Stevens resonemang om vetenskaplig kommunikation ana en balans-
gång mellan öppenhet och slutenhet, mellan privata intressen och samhällsnytta. 
Han menar att det finns ”spänning mellan dessa två” och att ”man kan se både ett 
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befästande av maktstrukturer och den här open acces-grejen”. Han tror dock att 
öppenheten ”har en god chans att vinna”, eftersom han ser det som ett inneboende 
ideal inom vetenskapen och i den statliga finansieringen av forskning.  

5.6 Hur relaterar resultaten till Lievrouws scenarion? 
Det är dags att se tillbaka på Lievrouws ”little science 2.0” och ”big science 
retrenchment”-scenarion. Stödjer resulaten i denna studie Lievrouws teori om att 
den vetenskapliga kommunikationen har drag av dessa bägge scenarion? Liev-
rouw menar som konstaterats i teoriavsnittet att ny informationsteknologi möjlig-
gör samarbete och delande av information över institutions- och disciplingränser, 
något som kännetecknar ”little science 2.0” (Lievrouw 2010, s. 227). Som fram-
gått av resultaten är Mendeley ett bra exempel på ny informationsteknologi som 
möjliggör delande av artiklar i grupper, något som både respondenterna och Ste-
ven ser som mycket användbart och som de utnyttjar. Steven, som samarbetar 
med forskare från andra discipliner än miljövetenskap, använder i allra högsta 
grad Mendeley för att dela information och samarbeta. Mendeley strävar också 
efter att vara en mötesplats för alla discipliner och riktar sig inte uttalat mot någon 
specifik. Respondenterna tror att samarbetet kommer att öka i framtiden. Samar-
betande och delande av information som kännetecken för ”little science 2.0” är 
således mycket närvarande i respondenternas och Stevens användade av Men-
deley.  

Vidare är informalitet och interaktion något som har blivit ett dominerande 
drag i vetenskaplig kommunikation online som en följd av de sociala mediernas 
intåg (Lievrouw 2010, s. 231). Detta anknyter också till ”little science 2.0.” Av 
undersökningen har framgått att sociala medier används av forskarna för att ta del 
av den senaste debatten av informell karaktär. Därtill beskriver en av forskarna 
hur han tidigare bara pratat med andra forskare på konferenser, men nu för intres-
santa diskussioner även på Mendeley Web. Som Lievrouw konstaterar öppnar 
sociala medier även för kontakt och diskussion med allmänheten (2010, s. 231), 
något som inte framkommer lika tydligt bland respondenterna i denna undersök-
ning, även om en av dem som sagt var hoppas att framtiden ska erbjuda detta i 
högre utsträckning. ”Little science 2.0” innebär också att allmänheten är med och 
skapar vetenskapliga resultat (Lievrouw 2010, s. 231), något som inte heller tas 
upp i denna studie.  

Fri tillgång till vetenskapliga resultat genom open access kan hänföras till 
detta scenario, eftersom de sociala mediernas genomslag även påverkat den for-
mella kommunikationen (Lievrouw 2010, s. 232). Detta är något som flera av 
respondenterna tror är framtiden, både rörande resultat och data. Även Steven 
förespråkar open access och menar som konstaterats tidigare att detta gynnar in-
novation. Mendeley bidrar till detta scenario genom att erbjuda en öppen refe-
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rensdatabas där man lyfter fram open access-publicerad litteratur och genom att 
släppa sin användarstatistik fri för vem som helst att bygga vidare på. Man har 
exempelvis utlyst en tävling där man uppmuntrar utvecklare att ta fram applikat-
ioner som bygger på denna data (William 2011).  

Lievrouw kontrasterar detta scenario med ”big science retrenchment”-
scenariot, som kännetecknas av en rörelse mot privatisering och kommersiali-
sering av kunskap (2010, s. 227). Lievrouw ser ifrågasättandet av de nya kommu-
nikations- och spridningsformernas legitimitet som ett tecken på detta scenario 
(2010, s. 233). Detta ifrågasättande förekommer i ytterst liten grad i denna under-
sökning, men det beror sannolikt på att respondenterna tycks vara en grupp ”redan 
frälsta”. Hos Procter m.fl (2010) och Ponte & Simon (2011) förhåller sig flera av 
respondenterna mycket mer kritiska. Däremot framkommer att respondenterna 
och Steven funderar mycket över hur genomslag ska kunna mätas online, något 
som tyder på att de är angelägna om att dessa aktiviteter ska vara meriterande och 
leda till finansiering. Att dessa mätmetoder ännu inte existerar konstateras av Li-
evrouw (2010, s. 233). Med hjälp av exempelvis embargon, sekretess och upp-
hovsrättsliga arrangemang försöker man behålla forskningsresultats marknads-
värde (Lievrouw 2010, s. 227). För att få tillgång till vetenskapliga upptäckter 
måste man med andra ord betala. Denna aspekt upptar stor del av Stevens tankar 
som vi sett i inledningen av avsnitt 5.5.3. Den problematik som Steven ser med 
upphovsrätt som gynnar privata intressen och tendensen att vilja tjäna pengar på 
upptäckter som är en del av ett kollektivt kunskapsskapande oroar honom och är 
kanske det allra tydligaste exemplet på ”big science retrenchment”-scenariot som 
framkommer i denna uppsats.  

Sett till respondenternas svar om framtiden för vetenskaplig kommunikation, 
och sett till Stevens förhoppningar, kommer ”little science 2.0”-scenariot vara det 
dominerande. Men, som Steven och Lievrouw konstaterar, det finns en spänning 
mellan de båda tendenserna och hur det kommer att sluta får framtiden helt enkelt 
utvisa.  
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6. Diskussion 

Efter analysen av de resultat som den kvalitativa enkäten och intervjun resulterade 
är det dags att återvända till de frågeställningar som ligger till grund för denna 
uppsats för att sedan diskutera dem. De har visserligen diskuterats kontinuerligt 
under analysens gång, men nu placeras de i ett större sammanhang. Frågeställ-
ningarna är:  

Hur och varför används Mendeley? 

Påverkar Mendeley den vetenskapliga kommunikationen? 

Använder respondenterna andra sociala medier och i sådana fall av vilka anled-
ningar? Om inte, vad är anledningarna till detta? 

Vad tror respondenterna om framtiden för vetenskaplig kommunikation och kan 
dessa utsagor relateras till tendenser i dagens vetenskapliga kommunikation?  

Det har konstaterats att Mendeley används av forskare för att lagra och organisera 
referenser, både med och utan tillhörande fulltextdokument. De lagrade fulltexter-
na kan sedan läsas och förses med anteckningar i Mendeley, vilket respondenterna 
gör på olika sätt. Mendeley används vidare för att synkronisera sitt bibliotek på 
flera olika enheter, för att citera andra dokument direkt i ett ordbehandlingspro-
gram, för att dela artiklar med andra, för att söka nya referenser i databasen samt 
för att presentera sig själv och sin forskning och nätverka med andra. Mendeley 
används främst i konceptualiserings- och dokumentationsfaserna, även om det i 
teorin skulle kunna användas även i populariseringsfasen. Därmed inte sagt att 
dessa faser ser likadana ut som de gjorde då Lievrouw & Carley (1990) först pre-
senterade dem.  

Lievrouw & Carley förutspådde att dessa faser skulle förändras (Lievrouw & 
Carley 1990, se Lievrouw 2010, s. 226). Kan man utifrån användandet av Men-
deley och sociala medier som framkommer i denna studie se några av dessa för-
ändringar? Genom att försöka besvara denna fråga kan man också få svar på om 
Mendeley påverkar den vetenskapliga kommunikationen. I analysen har respon-
denternas syn på saken framkommit. Vissa av dem anser att den påverkas, andra 
inte och en tredje grupp är osäker i nuläget men tror att den kommer att påverkas i 
framtiden. Med hjälp av Lievrouw & Carleys teorier om förändrande faser kan vi 
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ta oss en titt på Mendeleys eventuella påverkan ur ett vidare perspektiv, bortom 
respondenternas svar. Idéer till fortsatt forskning som uppkommit under arbetets 
gång diskuteras också. 

Konceptualiseringsfasen (då exempelvis teorier och argument skapas) skulle 
inte längre vara bunden till disciplinära och institutionella gränser (Lievrouw & 
Carley 1990, se Lievrouw 2010, s. 226). Som konstaterats i avsnitt 5.6 underlättas 
samarbete över dessa gränser av Mendeley såväl som av sociala medier. Därtill 
kan samarbete ske över geografiska gränser. Idag spelar det ingen roll var en fors-
kare sitter, samarbete kring kunskapsproduktion på distans är mycket enklare idag 
än för exempelvis 20 år sedan. Konceptualiseringsfasen är därmed inte heller 
bunden till geografiska gränser, globalt eller lokalt är inte längre en lika stor fråga. 
Mendeley och sociala medier påverkar således den vetenskapliga kommunikat-
ionen så att det blir enklare att samarbeta över gränser, något som skulle vara in-
tressant att studera vidare. Under intervjun framkom också många epistemolo-
giska utmaningar med att samarbeta över disciplingränser, något som inte fick 
plats i denna uppsats men som skulle vara intressant att fördjupa sig i. 

Även om Mendeley underlättar samarbete över disciplingränserna framkom-
mer det att man inte nått ända fram när det gäller att hjälpa användarna att upp-
täcka forskning från andra discpliner. I enkäten, och kanske framför allt i inter-
vjun, framkommer att Mendeleys tipsfunktion lämnar mycket till övers att önska. 
Steven anser inte att det i nuläget finns något verktyg som på allvar klarar av upp-
giften att upptäcka nya forskningstrender, och då särskilt från andra discpipliner 
än den egna. Detta är något som verkligen skulle underlätta för den moderne fors-
karen som tampas med ett allt större informationsflöde. Vidare forskning på och 
utveckling av verktyg för att synliggöra tendenser i stor mängd vetenskaplig pub-
licering är något som framkommer som nödvändigt i denna uppsats. 

1990 trodde Lievrouw & Carley att informell och semiinformell kommunikat-
ion skulle öka i konceptualiseringsfasen (se Lievrouw 2010, s. 226). I denna stu-
die reflekterar inte respondenterna direkt i termer av informell- och formell kom-
munikation, vilket är talande. Sociala medier medför ett nytt medium för infor-
mell kommunikation. Däremot är den inte informell som i bemärkelsen privat 
mellan två ögon. Den informella kommunikationen i sociala medier är ofta publik. 
Den måste inte vara det, se exemplevis de slutna grupperna i Mendeley. Däremot 
är diskussioner i exempelvis bloggar publika. Kanske räcker det inte med att dra 
slutsatsen att den informella kommunikationen ökar, utan även att uppdelningen 
mellan formell- och informell kommunikation börjar luckras upp.  

Lievrouw & Carley förutspådde att dokumentationsfasen (då forskningen 
publiceras och formaliseras) skulle komma att innehålla mer interaktion och de-
batt, något som också är väldigt tydligt i dagens sociala medielandskap. Doku-
mentationsfasen beskrevs från början som en fas där formell kommunikation do-
minerar. (Lievrouw & Carley 1990, se Lievrouw 2010, s. 226) Idag väntar man 
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inte på formella citeringar, man kan genast diskutera de senaste forskningsresulta-
ten på exempelvis Twitter. Lievrouw menar att dagens informations- och kommu-
nikationsteknologier är arenor för sammarbete på samma gång som de möjliggör 
publicering och lagring av dokument och att en strikt uppdelning mellan formell 
och informell kommunikation därför inte kan göras (Lievrouw 2010, s. 225). 
Detta är precis vad som sker i Mendeley. 

 Avslutningsvis konstaterade Lievrouw & Carley att populariseringsfasen 
skulle komma att accelerera och bli viktigare (1990, se Lievrouw 2010, s. 226). 
Populariseringsfasen har inte varit speciellt närvarande i denna undersökning som 
främst handlat om kommunikation forskare emellan. Om Mendeley och sociala 
medier påverkar populariseringsfasen lämnas därför därhän, även om det vore 
intressant att fördjupa sig i. 

Den tredje frågeställningen handlade om respondenternas användande av 
andra sociala medier. Som framgår av resultaten är tid i förhållande till vinst en 
faktor som återkommer gång på gång i denna studie. Som tidigare nämnts konsta-
terar Zaugg m.fl att det sociala nätverket måste innebära fördelar och förbättra den 
egna forskningen för att det ska vara värt den tid som tas i anspråk (2011, s. 32). I 
denna uppsats framkommer att en stor anledning att inte vara aktiv i sociala me-
dier är tidsbrist, något som jag skulle vilja föra en fördjupad diskussion kring. I 
dessa respondenters fall uppväger inte fördelarna med aktiviteten den tid som tas i 
anspråk. De respondenter som exempelvis använder sociala medier för att upp-
täcka ny forskning och hålla sig a jour upplever däremot troligen att detta spar 
dem tid. De fortsätter därmed med aktiviteten.  

Denna balansgång mellan tid och vinst är också närvarande i användandet av 
Mendeley. I fallet Mendeley kan man konstatera att lagrandet och organiserandet 
som respondenterna ägnar sig åt tjänar ett annat syfte än att bara underlätta för den 
enskilde forskaren, detta eftersom Mendeleys databas är ”crowdsourcad”. Om 
användarna slutar att lägga in referenser avstannar tillväxten. Detta gäller det så-
ledes för Mendeley att ständigt balansera. Mendeley måste vara funktionellt och 
ge användaren en anledning att föra in referenser. Det är förvisso en väldigt auto-
matiserad process eftersom Mendeley själv extraherar metadata om publikationen, 
men faktum kvarstår – utan användarens initiala val att addera en referens skulle 
Mendeley själva behöva göra arbetet. Användaren måste känna att det finns något 
att vinna på att ”hjälpa” Mendeley att bygga denna databas, det måste finnas nå-
gon typ av mervärde. Mendeley tjänar på att användarna gör jobbet, användaren 
får en referenshanteringstjänst och en databas som han eller hon tjänar på att an-
vända. Så länge det inte slår över åt det ena eller andra hållet blir den investerade 
tiden lönsam för båda parter. Frågan är vad som skulle hända om Mendeley inte 
längre erbjöd en gratistjänst? Skulle användarna fortfarande ställa upp på att 
själva skapa databasen? För att användarna ska ställa upp, krävs som Henning & 
Reichelt (2008) konstaterat, någon typ av mervärde. Att forskarna får tillgång till 
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gratis lagringsutrymme, möjlighet att organisera sina referenser, infoga citeringar, 
dela referenser i slutna och öppna grupper m.m är just detta mervärde. Allt detta 
syftar delvis till att på olika sätt spara tid. Samarbetetsfunktionerna gör att respon-
denterna spar tid på att slippa exempelvis e-posta artiklar till varandra. Med tanke 
på att Mendeley i skrivande stund har över 1,6 miljoner användare och tack vare 
dem nästan 162 miljoner dokument i databasen tycks det mervärde man erbjuder 
vara något eftertraktat (Mendeley 2012).  

Härnäst skulle jag vilja diskutera några frågor som både handlar om Men-
deleys (och även andra sociala mediers) påverkan på den vetenskapliga kommu-
nikationen och om framtiden för denna. 

Det har framkommit av tidigare forskning att det i nuläget inte finns något 
standardiserat sätt att mäta framgång och kvalitet i sociala medier (även om ini-
tiativ finns), vilket minskar incitamentet bland forskare. Dessa mätmetoder är nå-
got som efterlyses även i denna studie och det tycks finnas en tro på att sådana 
kan utvecklas. Det intressanta är den kritik som framförs mot dem. Data kan med-
vetet manipuleras, exempelvis genom att en forskare enkelt kan ge sig själv 
mängder av citeringar i Wikipedia, därför anses de inte som pålitliga. Det man 
tenderar att glömma är att problem med data även förekommer i Web of Science. 
Forskare kan ange institutionstillhörighet på ett felaktigt sätt, vilket exempelvis 
försvårar då statistik ska utvinnas.  

Man kan fråga sig om man över huvud taget ska mäta forsknings genomslag 
med kvantitativa mått eller om det bara skapar orättvisor? Om de redan existe-
rande mätmetoderna är problematiska, ska vi då börja mäta ännu fler parametrar? 
Samtidigt kanske det inte handlar om att mäta eller inte mäta, utan snarare att det 
behövs kvalitativa mått på genomslag som komplement till de kvantitativa.    

Det absolut största problemet med dagens mätmetoder som jag ser det är dock 
följderna som de får för den vetenskapliga kommunikationen. I Ponte & Simons 
undersökning framkom det tydligt att deltagande i sociala medier inte ses som 
meriterande (2011, s. 153), vilket i allra högsta grad förhindrar dess genomslags-
potential, trots att vi i denna och andra undersökningar har sett ett flertal exempel 
på fördelar med sociala medier i vetenskapliga sammanhang. Mätmetoder bör 
följa forskares beteende, inte hindra dem. Även om de existerande mätmetoderna 
från början var tänkta att spegla forskares beteende, finns det idag tendenser till 
det omvända. Forskare ska inte behöva förändra sitt kommunicerande för att passa 
in i rådande sätt att mäta genomslag. Om inte de nuvarande mätmetoderna kom-
pletteras med andra riskerar de att hämma både innovationen i forskningen och 
utvecklingen av användbara verktyg såsom Mendeley. Verktyg som i sin tur kan 
uppmuntra till samarbete och ytterligare innovation.  

Detsamma gäller tillgången, eller rättare sagt risken för bristande tillgång, till 
vetenskapliga resultat. På vilket sätt gynnar embargon och dyra tidskriftsprenume-
rationer kunskapsproduktion? Många av respondenterna tror att framtidens veten-
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skapliga kommunikation kännetecknas av ökad öppenhet och delande. I denna 
uppsats träder öppenhet och delande fram i olika nivåer. Öppenhet & delande ef-
terlyses och framträder redan till en viss mån i forskningsprocessen, i publiceran-
det av resultat, i kvalitetsgranskning och i mätmetoder för genomslag.  

Den enskilde forskaren kan vara öppen med sin forskningsprocess och delge 
sina data och sin progression. Mendeley kan hjälpa forskaren att hitta nya samar-
betspartners såväl som att samarbeta i grupp med redan etablerade kontakter. Pub-
licering av resultat kan ske open access för att säkerställa att alla har tillgång till 
dem. Sociala medier skulle i framtiden kunna användas som inspiration för nya 
typer av granskning, och denna granskning skulle kunna ske snabbare, kontinuer-
ligt och öppet, till skillnad från den långsamma och slutna peer review-processen. 
Mendeley delar statistik om sina användares läsvanor vilket i sin tur leder till att 
utvecklare skapar nya tjänster med dessa data som utgångspunkt. Den öppna sta-
tistiken kan exempelvis användas för mätmetoder av genomslag som Li m.fl 
(2012) visar. Tar man det en nivå till framträder tanken om att delande kan resul-
tera i en bättre slutprodukt än om processen varit sluten. Mendeleys databas är i 
sig en produkt av tusentals forskares bokmärkta referenser och ett exempel på 
storskaligt samarbete. Ju fler som delar, desto bättre blir produkten. Steven fram-
håller öppenhet och delande som en grundförutsättning i hans disciplin. För att ha 
en chans att lösa miljöproblem krävs samarbete.  

Samtidigt anas också slutenhet i olika nivåer. Slutenhet finns idag i forsk-
ningsprocessen, i publicerandet av resultat, i kvalitetsgranskning och i mätmeto-
der för genomslag, precis som öppenhet och delande. En respondent vill under 
forskningsprocessen inte delge för mycket information av rädsla för att bli plagie-
rad medan en annan slits mellan viljan att vara öppen och uppdragsgivarens krav 
på sekretess. Publicerande av resultat sker ofta i tidskrifter med dyra prenumerat-
ionskostnader och upphovsrätten förs över från forskaren till förlagen. Steven 
uttrycker en oro för att stänga in vetenskapliga resultat till förmån för vinstintres-
sen, och det är precis detta som sker när förlagen övertar rättigheterna till forsk-
ningsresultat. Slutenhet finns också i Mendeley. Exempelvis får fulltextfiler end-
ast delas i privata grupper av upphovsrättsliga skäl. Grupperna medger alltså en 
viss öppenhet, men graden av öppenhet regleras av de stora vetenskapliga förla-
gen. Slutenhet finns i granskningsprocessen som i dag administreras av förlagen. 
När en artikel publicerats finns inga möjligheter att se vad som skett i gransk-
ningsprocessen, utan man sätter all tilltro till de som utfört den. Även metoderna 
för att mäta genomslag har drag av slutenhet eftersom de främst baseras på data 
från dyra referensdatabaser såsom Web of Science.  

Den här uppsatsen har fått huvudtiteln Mot en delad framtid? eftersom under-
sökningens svar indikerar att framtidens, och till viss mån även dagens vetenskap-
liga kommunikation kännetecknas av delande. Frågetecknet är där av den anled-
ningen att det fortfarande finns hinder på vägen. Precis som Steven framhåller i 
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intervjun kan nya forskningsupptäckter ses som byggstenar som läggs till en 
grund murad av andra. Hur ska vi kunna förvänta oss nya forskningsupptäckter 
om forskare riskerar att inte kunna ta del av den tidigare forskning som utgör 
grunden?  
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7. Sammanfattning 

Kommunikation online växer sig allt starkare och de senaste åren har varit de so-
ciala mediernas år, vars framväxt möjliggjordes av webb 2.0. I samhället används 
sociala medier för både kunskapsproduktion och upprätthållande av personliga 
kontakter. Denna utveckling avspeglar sig i den vetenskapliga sfären. Ett exempel 
på detta är Mendeley, en webbaserad tjänst som kombinerar referenshantering 
med sociala funktioner. Med hjälp av svar från användare världen över undersöker 
denna studie hur och varför Mendeley används, om respondenterna använder 
andra sociala medier samt om Mendeley påverkar den vetenskapliga kommunikat-
ionen. Syftet är också att undersöka vad respondenterna tror om framtiden för 
vetenskaplig kommunikation i vidare bemärkelse och om dessa utsagor kan relate-
ras till tendenser i dagens vetenskapliga kommunikation.  

De teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för uppsatsen utgår från 
Leah Lievrouws forskning kring den vetenskapliga kommunikationscykeln och 
förhållandet mellan ”little science 2.0”-scenariot och ”big science retrenchment”-
scenariot.  

Frågeställningarna besvaras genom en analys av 41 fullständiga svar från en 
kvalitativ, webbaserad enkätundersökning kompletterad med en intervju. Enkäten 
spreds främst via Twitter, en metod som får anses vara relativt ny i uppsatssam-
manhang. Därför bereds extra utrymme för en diskussion kring metodologiska 
fördelar och nackdelar. Intervjuns informant är professor i miljövetenskap och 
syftet med intervjun var att närmare undersöka hur Mendeley används i grupp, 
men i mångt och mycket fick respondenten fritt prata kring uppsatsens frågeställ-
ningar. 

Det konstateras att Mendeley används av forskare för att lagra och organisera 
referenser, läsa och anteckna pdf-filer, citera, dela artiklar i grupper, söka nya 
referenser samt för att presentera sig själv och sin forskning och nätverka med 
andra. Av svaren framgår att Mendeley och andra sociala medier påverkar den 
vetenskapliga kommunikationen så att det blir enklare att samarbeta över gränser 
och knyta nya kontakter, samtidigt som några respondenter ännu inte anser sig 
uppleva någon påverkan. Metoder för att mäta genomslag i sociala medier efter-
frågas och de skulle kunna utgöra ett viktigt komplement till de i dagsläget domi-
nerande citeringsanalyserna. Därtill framkommer att den funktion som skapar 
automatiska artikelrekommendationer i Mendeley anses värefull i teorin men bris-
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ter i genomförande. Respondenternas bild av framtiden kännetecknas av ökad 
öppenhet och delande samtidigt som en tendens att fortsätta stänga in vetenskap-
liga resultat för privata vinstintressen också framträder.  



 
65 

Käll- och litteraturförteckning  

Otryckt material  

I uppsatsförfattarens ägo  
 
Inspelning och transkribering av intervju med Steven, 2011-04-01. 
Databas med enkätsvar insamlade via LimeService, 2011-03-02 t.o.m 2011-03-31. 
E-post-konversation mellan författaren och Mike Blank (vicepresident för Busi-

ness Development, Mendeley), 2012-04-30. 

Tryckt och elektroniskt material  
Ejlertsson, Göran & Axelsson, Jonas (2005), Enkäten i praktiken: en handbok i 

enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
Boyd, Dana M. & Ellison, Nicole B. (2008), “Social Network Sites: Definition, 

History and Scholarship”, i Journal of Computer-Mediated Communication, 
vol. 13, s. 210-230. URL: 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html  

Bücheler, Thierry & Sieg, Jan Henrik (2011), “Understanding Science 2.0: 
Crowdsourcing and Open Innovation in the Scientific Method”, i Procedia 
Computer Science, nr 7, s. 327 – 329. Finns som e-tidskrift. 

Cormode, Graham & Krishnamurthy, Balachander (2008), ”Key differences be-
tween Web 1.0 and Web 2.0”, First Monday, vol. 13, nr 6. URL: 
http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2125/197
2 

Francke, Helena (2008), (Re)creations of Scholarly Journals. Document and In-
formation Architecture in Open Access Journals. Borås: Bibliotekshögskolan.  
URL: http://bada.hb.se/handle/2320/1815  

Greenhow, Christine m.fl. (2009), “Learning, Teaching, and Scholarship in a Dig-
ital Age. Web 2.0 and Classroom Research: What Path Should We Take 
Now?”, i Educational Researcher, vol. 38, s. 246 – 259. Finns som e-tidskrift. 

Groth, Paul & Gurney, Thomas (2010), “Studying Scientific Discourse on the 
Web Using Bibliometrics: A Chemistry Blogging Case Study”, i Proceedings 



 
66 

of the WebSci10: Extending the Frontiers of Society On-Line, April 26-27th, 
2010, Raleigh, NC: US, URL: http://journal.webscience.org/308/  

Gruzd, Anatoliy & Staves, Kathleen (2011), Trends in scholarly use of online 
social media. Presenterad vid Workshop on Changing Dynamics of Scientific 
Collaboration, the 44th Annual Hawaii International Conference on System 
Sciences (HICSS). URL: http://dalspace.library.dal.ca/handle/10222/14427 

Hedbrant, Moa (2011), “Impact can come in many guises”: En kvalitativ studie 
om forskares erfarenheter av parallellpublicering, Masteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap, Uppsala universitet: Inst. för ABM, nr. 530. Finns 
tillgänglig i DiVA. URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-
154670  

Henning, Victor & Reichelt, Jan (2008), "Mendeley - A Last.fm For Research?", i 
Fourth IEEE International Conference on eScience, s. 327-328. URL: 
http://www.mendeley.com/profiles/victorhenning/document/339821/#highlig
hted  

Holliman, Richard (2010), “Use and relevance of Web 2.0 resources for research-
ers”, i Journal of Science Communication, vol. 9, nr 3, URL: 
http://oro.open.ac.uk/id/eprint/23218 

Howe, Jeff (2010), Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the 
Future of Business. URL: http://www.crowdsourcing.com/. 

Kaplan, Andreas M. & Haenlein, Michael (2010), “Users of the world, unite! The 
challenges and opportunities of Social Media”, i Business Horizons, vol. 53, s. 
59-68. Finns som e-tidskrift. 

Kjellberg, Sara (2010), Forskarbloggar: vetenskaplig kommunikation och kun-
skapsproduktion i bloggosfären. Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, 
Lunds universitet. URL: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1664543 

Kouper, Inna (2010), “Science blogs and public engagement with science: prac-
tices, challenges, and opportunities”, i Journal of Science Communication, 
vol. 9, nr 1, URL: http://jcom.sissa.it/archive/09/01/Jcom0901(2010)A02 

Kärki, Riitta (2003), ”Vetenskaplig kommunikation”, i Introduktion till informat-
ionsvetenskapen, s. 189-218. Tampere: Tampere University Press. 

Lankshear, Colin, & Knobel, Michele (2006), New literacies: Everyday practices 
and classroom learning, Maidenhead: Open University Press. 

Letierce, Julie m.fl. (2010), ”Understanding how Twitter is used to spread scien-
tific messages”, i Proceedings of the WebSci10: Extending the Frontiers of 
Society On-Line, April 26-27th, 2010, Raleigh, NC: US, URL: 
http://journal.webscience.org/314/  

Li, Xuemei m.fl. (2012), ”Validating online reference managers for scholarly im-
pact measurement”, i Scientometrics, vol. 91, nr 2, 461-471. Finns som e-
tidskrift. 



 
67 

Lievrouw, Leah A. (2010), "Social Media and the Production of Knowledge: A 
return to Little Science?", i Social Epistemology, vol. 24, nr 3, s. 219-237. 
Finns som e-tidskrift. 

Lievrouw, Leah A. & Carley, Kathleen (1990), “Changing patterns of communi-
cation among scientists in an era of ‘telescience’”, Technology in Society, vol. 
12, nr. 4, s. 457-477. Finns som e-tidskrift. 

LimeService (2012), https://www.limeservice.com/, [2012-04-29]. 
— (2012a) What is special about LimeService? (Sökväg: LimeService > How it 

works).  
McManus, Richard (2005), ”Web 2.0 is not about version numbers or betas”, 

ReadWriteWeb URL: 
http://www.readwriteweb.com/archives/web_20_is_not_a.php 

Mendeley (2012), http://www.mendeley.com [2012-04-29]. 
—  (2012a) FAQ (Sökväg: Mendeley > FAQ) 
—  (2012b) What is Mendeley (Sökväg: Mendeley > What is Mendeley) 
—  (2012c) Papers (Sökväg: Mendeley > Papers) 
Ponte, Diego & Simon, Judith (2011), “Scholarly Communication 2.0: Exploring 

Researchers’ Opinions on Web 2.0 for Scientific Knowledge Creation, Evalu-
ation and Dissemination”, i Serials Review, vol. 37, nr 3, s. 149–156. Finns 
som e-tidskrift. 

Priem, Jason & Costello, Kaitlin Light (2011), “How and why scholars cite on 
Twitter”, i Proceedings of the American Society for Information Science and 
Technology, vol. 47, nr 1, s. 1-4. Finns parallellpublicerad via URL: 

 http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1920440 
Price, Derek J. de Solla (1963), Little science, big science, New York: Columbia 

University Press. 
Procter, Rob m.fl. (2010), “Adoption and use of Web 2.0 in scholarly communica-

tions”, i Philosophical Transactions of The Royal Society A, vol. 368, s. 4039-
4056. Finns som e-tidskrift. 

SEO Sverige (2011), http://www.seosverige.se/, [2012-05-01]. 
—  (2011a) Söktrender på Google i Sverige (Sökväg: SEO Sverige > Blogg > 

Söktrender på Google i Sverige). 
Sing, Jatinder (2010), "Mendeley: a free research management tool for desktop 

and web", i Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics, vol. 1, nr 1, 
s. 62-63. URL: http://www.jpharmacol.com/article.asp?issn=0976-
500X;year=2010;volume=1;issue=1;spage=62;epage=63;aulast=Singh 

Sublet, Virginia m.fl. (2011), “Does Social Media Improve Communication? 
Evaluating the NIOSH Science Blog”, i American Journal of Industrial Medi-
cine, vol. 54, s. 384-394. Finns som e-tidskrift. 



 
68 

Thorin, Suzanne E. (2006), ”Global changes in scholarly communication” i  
eLearning and digital publishing, Computer Supported Cooperative Work, 
vol. 33. Red. H. S. Ching m.fl., Dordrecht: Springer, s. 221–240.  

Trost, Jan (2010), Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
—  (2007), Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
Wibeck, Victoria (2010), Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
William (2011, 8:e mars), “Build an app with Mendeley data, make research more 

open, win $10,001!”, bloggpost på Mendeley Blog. [2012-05-05]. URL: 
http://blog.mendeley.com/design-research-tools/build-an-app-with-mendeley-
data-make-research-more-open-win-10001-dollars/ 
Zaugg, Holt m.fl. (2011), "Mendeley: creating communities of scholarly inquiry 

through research collaboration”, i TechTrends, vol. 55, nr. 1, s. 32-36. Finns 
som e-tidskrift. 

 

Webbsidor, databaser & program 
 
Dropbox, https://www.dropbox.com/, [12-05-07]. 
Facebook, http://www.facebook.com, [12-05-07]. 
iTunes, http://www.apple.com/se/itunes/, [12-05-07] 
Last.fm, http://www.lastfm.se/, [12-05-07]. 
PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, [12-05-07]. 
Scopus, http://www.info.sciverse.com/scopus, [12-05-07]. 
Spotify, http://www.spotify.com/, [12-05-07]. 
Web of Science, 

http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-
z/web_of_science/, [12-05-07]. 

Wikipedia, http://www.wikipedia.org, [12-05-07]. 
 
  



 
69 

Bilaga 1: Enkätens spridningsvägar 
Observera att denna lista inte är fullständig eftersom flertalet Twitter och Fa-
cebook-användare kan ha delat länken till enkäten vidare utan författarens vet-
skap. Länkar är angivna då länkning är möjlig. 
 

Författarens Twitter-flöde, www.twitter.com/K_Lundin  

Författarens Facebook-profil 

Författarens Mendeley-profil, http://www.mendeley.com/profiles/kristina-lundin/  
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Handledarens kontakter 
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Bilaga 2: Enkätformulär 
Enkäten gjordes i Limeservice. Alla frågor utom nr. 19, 21 och 22 var obligato-
riska. Respondenterna såg inte hela enkäten på en gång, men kunde däremot se 
hur stor del av enkäten som besvarats. Det var möjligt att spara sina svar och 
komma tillbaka till enkäten vid ett senare tillfälle samt navigera fram och tillbaka 
mellan sidorna. Frågor utan svarsalternativ besvarades i en fritextruta. 
 

 
Welcome! 
 
This survey focuses usage of and opinions on academic social network site and 
reference manager Mendeley amongst its users, as well as a few questions on 
views of online scientific communication over all. This survey is open to those 
who have a Mendeley account. Whether you use it frequently or not, your partici-
pation is very valuable for this study. Please feel free to promote and distribute the 
survey to your fellow colleagues. 

The study is part of a research project on different aspects of open access and 
open science at Uppsala University, in Uppsala, Sweden. The project is managed 
by Urban Ericsson, PhD, Lecturer at the Department of Library and Information 
Science (urban.ericsson@abm.uu.se). You can find more information about the 
department here. Take the opportunity to reflect on your scientific communication 
online and at the same time contribute to a study that aims to investigate this.  

The survey contains 22 questions and will take approximately 15 minutes to 
answer. You may write your answers in Swedish or English, as you prefer. There 
will be space for free comments at the bottom of the survey. Please note that all 
answers will be handled with confidentiality. Single answers might be quoted 
anonymously.  

If you have any questions regarding this survey or the study, feel free to con-
tact Kristina Lundin at kristina.lundin@gmail.com.The survey will be available 
until march 31, 2011.Thank you for your contribution! 
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Part I: About you 
 
1. Age 
Choose one of the following answers. 
 

- 24 or younger 
- 25-34 
- 35-44 
- 45-54 
- 55-64 
- 65-74 
- 75 or older 

 
2. Sex 
Choose one of the following answers. 
 

- Male 
- Female 
- I prefer not to answer 

 
3. Which of the following best describes your institution? 
Choose one of the following answers. 
 

- University or college 
- Hospital or medical school 
- Research institute 
- Government 
- Industrial/Commercial 
- Other: 

 
If other, please specify. 
 
4. What is your profession? 
For example PhD-student, librarian or engineer. 
 
5. Which field best describes your area of interest? 
Choose one of the following answers. 
 

- Medical sciences 
- Physical sciences & mathematics 
- Social sciences 
- Humanities & art 
- Interdisciplinary 
- Other: 

 
If other, please specify. 
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6. What is your highest academic degree? 
Choose one of the following answers. 
 

- No academic degree 
- Bachelor 
- Master 
- Licenciate 
- PhD 
- Post doctoral degree 
- Other: 
-  

If other, please specify. 
 
7. What country do you live in? 
 
Part II: About Mendeley 
 
8. Why did you create your Mendeley account? 
 
9. How often do you use Mendeley? 
Choose one of the following answers. 
 

- Daily 
- Weekly 
- Monthly 
- Yearly 
- I don’t use my account 

 
Part III: Usage of Mendeley 
 
10. Which of the following Mendeley services do you use? 
Only answer this question if the following conditions are met: Answer was ”Dai-
ly” or ”Weekly” or ”Monthly” or ”Yearly” at question 9, ”How often do you use 
Mendeley?”. 
 
Check any that apply. 
 

- The website 
- The desktop application 
- The web importer 
- The iPhone application 
 
 

 
11. How do you use Mendeley? 
Only answer this question if the following conditions are met: Answer was ”Dai-
ly” or ”Weekly” or ”Monthly” or ”Yearly” at question 9, ”How often do you use 
Mendeley?”. 
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12. Why do you use Mendeley? 
Only answer this question if the following conditions are met: Answer was ”Dai-
ly” or ”Weekly” or ”Monthly” or ”Yearly” at question 9, ”How often do you use 
Mendeley?”. 
 
13. What are the advantages and/or disadvantages with Mendeley? 
Only answer this question if the following conditions are met: Answer was ”Dai-
ly” or ”Weekly” or ”Monthly” or ”Yearly” at question 9, ”How often do you use 
Mendeley?”. 
 
14. Do you think that Mendeley affects your way of communicating science? 
If so, in what ways? If not, why? 
Only answer this question if the following conditions are met: Answer was ”Dai-
ly” or ”Weekly” or ”Monthly” or ”Yearly” at question 9, ”How often do you  
use Mendeley?”. 
 
Part IV: Non-usage of Mendeley 
 
15. Why do you not use your Mendeley account? 
Only answer this question if the following conditions are met: Answer was ”I 
don’t use my account” at question 9, ”How often do you use Mendeley?”. 
 
16. Is there anything that would make you consider using your account? 
Only answer this question if the following conditions are met: Answer was ”I 
don’t use my account” at question 9, ”How often do you use Mendeley?”. 
 
Part V: About online scientific communication in general 
 
17. How often do you participate in the following activities? 

 
 
18. What are your reasons for participating or not participating in the activi-
ties mentioned above? 
 
19. Feel free to write the adress of your blog or any other medium that you 
use for online scientific communication. Separate adresses using comma. 
 
20. What do you think lies in the future for online scientific communication? 

 
Never Occassionally  Frequently 

Write a blog O O O 
Write a microblog O O O 
Read blogs O O O 
Comment on other peoples blogs O O O 
Contribute to a Wiki O O O 
Add comments to online journals O O O 
Post slides, texts, videos etc. publicly O O O 
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21. If you have any other comments, please feel free to share them below. 
 
22. If you are willing to recieve possible follow-up questions, please enter 
your e-mail adress below. Your e-mail adress will only be used for this pur-
pose and will not be distributed to any third parties. 
 
Thank you for your contribution! 
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Bilaga 3: Ett urval av webbaserade verktyg och sociala me-
dier med vetenskaplig profilering 

 
Sociala nätverk 

Academia.edu, www.academia.edu    

Methodspace, www.methodspace.com  

Nature Network, www.network.nature.com   

Researchgate, www.researchgate.net 

Vivo, www.vivoweb.com 

 
Sociala bokmärken & referenshantering  

Citeulike, www.citeulike.org 

Mendeley, www.mendeley.com 

Zotero, www.zotero.org 

Qigga, www.qiqqa.com 

Colwiz, www.colwiz.com 

Citavi, www.citavi.com 

Endnote, www.endnote.com 

Refworks, www.refworks.com 

Connotea, www.connotea.org 

Sente, http://www.thirdstreetsoftware.com/site/SenteForMac.html 

 
Wikis 

Encyklopedia of Life, www.eol.org 
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Scholarpedia, www.scholarpedia.org 

Citizendium, http://en.citizendium.org/  
 
Bloggar & mikrobloggar 

Research blogging, http://researchblogging.org/ 

Science Blogs, www.scienceblogs.com  

Science Feed, www.sciencefeed.com 
 
Video & presentationer 

Slideshare, www.slideshare.net 

Scivee, www.scivee.tv 
 
Verktyg som mäter genomslag i sociala medier m.m 

Reader Meter, http://readermeter.org/     

Total Impact, www.total-impact.org 

The Altmetric Explorer, http://www.altmetric.com/aboutexplorer.php  

Se fler här: http://altmetrics.org/tools/  
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Bilaga 4: Skärmavbilder från Mendeley 
 

 
 
 
 
 

Bild 1: Nyhetsflöde i Mendeley Web.  
 



 
78 

Bild 2: ”Related Research” i Mendeley Web. 
 
 

Bild 3: Mendeley Desktop. 


