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Inledning 

Alla människor söker information i någon mån - det kan handla om att som pri-
vatperson söka information inför att köpa en tjänst eller produkt, men det kan 
också handla om att söka information inom sitt yrke, eller inom sina studier. Detta 
gör informationssökning till ett intressant ämne att studera. Mycket av dagens 
informationssökningsforskning är inriktad på hur olika grupper av människor sö-
ker information, till exempel forskare inom olika ämnen (se exempelvis Nicholas 
et al 2009; Talja och Maula 2003) eller studenter (se Whitmire 2002). Studenter är 
en intressant grupp, eftersom de generellt informationssöker mycket. De har där-
med mycket erfarenhet att bidra med till forskningen. 

Informationssökningsforskning kan även ha praktisk tillämpning vid utveckl-
ing och anpassning av de sökverktyg som används. Forskningen hjälper till att ta 
reda på vilka system som används mest frekvent och hur dessa system kan utveck-
las och anpassas utifrån användarnas behov, och vad användarna efterfrågar. Vi-
dare kan även forskningsresultaten användas inom utbildningen av bibliotekarier. 

Forskning inom informationssökning bidrar med kunskap om användarnas be-
teenden, vilket kan användas till att anpassa informationssystemen så att de bättre 
passar användarnas behov. Detta är viktigt eftersom det är viktigt att kunna an-
passa och göra informationssystem mer användarvänliga. Användarvänliga in-
formationssystem kan spara både tid och resurser. 

Tidigare forskning i ämnet har ofta, men inte alltid, utgått från en kvantitativ 
metod i form av enkäter, men jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod 
med intervjuer för att på så vis komma djupare in i ämnet, och även till viss del 
kunna besvara andra frågor. Detta har gett mig möjlighet att utforska studenters 
informationsbeteende och se hur de använder bibliotekets resurser för att över-
brygga kunskapsluckor, på ett djupare sätt jämfört med om jag hade valt en kvan-
titativ studie. Jag har valt att göra djupgående intervjuer med fyra studenter på 
avancerad nivå vid Uppsala universitet, verksamma inom två olika ämnesområ-
den. 



 6 

Disposition 
Uppsatsen inleds med tre kortare delar som behandlar informationssökning, in-
formationsbegreppet, och informationsbehov och informationsbeteende. Efter 
detta presenteras studiens syfte, tidigare forskning och teoretiskt ramverk. Den 
tidigare forskningen i ämnet är mycket omfattande varför min redogörelse får ses 
utgöra nedslag i den mest relevanta forskningen inom ämnet. Den tidigare forsk-
ning som presenteras ämnar beröra så många relevanta aspekter som möjligt för 
den här uppsatsen. Det teoretiska ramverket innefattar den konstruktivistiska sy-
nen på kunskap och Brenda Dervins Sense-makingteori. Därefter redogör jag för 
uppsatsens källmaterial och metod, det vill säga hur undersökningen har gått till, 
alltså hur intervjuerna har förberetts och genomförts, samt hur analysen har ge-
nomförts. 

Därpå vidtar själva undersökningsdelen, vilket är uppsatsens mest djupgående 
avsnitt. Undersökningsavsnittet utgår från centrala teman från intervjuerna med 
studenterna och resultatet av intervjuerna presenteras och analyseras. Skälet till att 
använda teman för att presentera undersökningen är att jag anser att det på bästa 
sätt visar intervjuernas innehåll, och syftet är alltså att på så sätt tydligt presentera 
vad som framkom under intervjuerna. Dessa centrala teman valdes efter vad som 
framkom under intervjuerna samt utifrån studiens syfte. 

Avslutningsvis kommer en slutdiskussion där undersökningens resultat analy-
seras och diskuteras utförligare, och de inledande frågorna besvaras. Där diskute-
ras även uppsatsens begränsningar i form av problem som uppstått på vägen som 
kan påverka undersökningens resultat. Uppsatsen avslutas med en kort samman-
fattning. 

Informationssökning 
Det vetenskapliga ämnet informationssökning är ett brett område, som innefattar 
allt från mindre undersökningar till generella modeller över informationssökning. 
Den tidiga forskningen inom ämnet informationssökning fokuserade på informat-
ionssystem och inte människor. Case skriver om detta att vad som studerades var 
informationskällor och hur dessa användes, inte enskilda personers informations-
behov och var de vände sig för att söka information (Case 2007, s. 6). På så vis 
fokuserade den tidiga informationssökningsforskningen på hur informationskällor 
användes av användarna. På 1970-talet började forskningen att breddas till att 
innefatta individer, och hur dessa förhöll sig till information (Case 2007, s. 6). Det 
fick till följd att forskare inte längre enbart intresserade sig för professionella in-
formationsanvändare så som läkare och ingenjörer, utan man började också un-
dersöka hur människor sökte information i mer vardagliga sammanhang (Case 
2007, s. 6). Resultatet av detta blev att inom informationssökningsforskning rym-
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des allt från hur gravida kvinnor som väntar tvillingar sökte information (McKen-
zie 2003) till hur forskare använde Science Direct (Nicholas et al 2009). Samtidigt 
menar Case att: ”Occupations have provided the most common structure for the 
investigation of information seeking” (Case 2007, s. 251). Forskningen fokusera-
des på hur olika yrkesgrupper söker information. En yrkesgrupp som alltid har 
varit stora informationssökare är forskare. Case menar att en orsak till att man 
tidigt inom informationssökningsforskningen började intressera sig för hur fors-
kare söker information, var den kraftiga ökningen av publicerad forskning (Case 
2007, s. 252). Då mängden information ökade var forskarna tvungna att finna mer 
effektiva sätt att få fram den information de faktiskt efterfrågade. 

Den del av informationssökningsämnet som är relevant för denna studie är 
den som behandlar specifika gruppers informationssökning. Studenter har, i likhet 
med forskare, varit en kategori informationssökare som det har forskats omfat-
tande kring. 

Vad är information? 
För att kunna undersöka informationssökningsbeteende hos en grupp eller individ, 
är det först nödvändigt att i någon form försöka sig på att definiera begreppet in-
formation. Case refererar till den amerikanske forskaren Gregory Bateson när han 
använder den breda definitionen av information som lyder ”any difference that 
makes a difference to a conscious, human mind” (Case 2007, s. 40). Förutom att 
denna definition är bred, inkluderar den också den viktiga aspekten att det är 
människors uppfattande av dessa skillnader som är av vikt. Buckland skriver an-
gående information som begrepp att det är ironiskt att begreppet självt är så otyd-
ligt när information ändå handlar om att minska osäkerhet och öka kunskap 
(Buckland 1991, s. 351). Buckland menar att tre olika aspekter av information går 
att identifiera: Information-as-process (information som process), information-as-
knowledge (information som kunskap) och information-as-thing (information som 
ting) (Buckland 1991, s. 351). Information som process handlar om att när någon 
blir informerad om någonting förändrar det personens vetande (Buckland 1991, s. 
351). Information som kunskap handlar om information som rör ett specifikt fak-
tum, ämne eller en händelse (Buckland 1991, s. 351). Information som ting hand-
lar om hur begreppet information ibland används för objekt, så som dokument 
(Buckland 1991, s. 351). 

På ett liknande sätt lyfter Case fram fem problematiska aspekter när man för-
söker att definiera information. Den första är osäkerhet (uncertainty), där han stäl-
ler frågan om det är nödvändigt att det som kallas information faktiskt minskar 
osäkerheten om något. Den andra aspekten är fysikalitet. Case ställer frågan om 
information måste anta en fysik form. Måste information finnas i ett dokument, 
något man kan ta på, eller kan till exempel det som människor vet eller tror klas-
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sas som information? Han utökar tanken till att även innefatta frågan om informat-
ion måste kunna observeras. Den tredje aspekten är struktur/process. Behöver 
information vara strukturerat på ett speciellt sätt, eller som Case skriver ”or in 
some way consist of a complex ’whole,’ such as an image?” (Case 2007, s. 50). 
Den fjärde aspekten är intention (intentionality), här handlar det om huruvida det 
är nödvändigt att kommunikationen är avsiktlig. Case exemplifierar med ett 
regnmoln, och menar att detta inte är ett meddelande som genererats med avsikt 
utan ett naturfenomen som kan tolkas. Den femte och sista aspekten är sanning. 
Det handlar om den till synes enkla frågan, måste information vara sann? Om så 
är fallet, menar Case, behöver vi ett nytt ord för det som är falskt (Case 2007, s. 
50). Dessa fem aspekter av information är alla viktiga och innebär problem för 
den som vill definiera begreppet information. Som synes blir det vid första an-
blicken lättbegripliga begreppet information betydligt mer komplext vid en när-
mare granskning. Cases fem problematiska aspekter är värda att hålla i minnet då 
man i någon form arbetar med informationsbeteende. Detta eftersom det är viktigt 
att vara medveten om begreppets mångtydighet. 

Som synes är begreppet information svårgripbart och det har använts i många 
olika betydelser, från generella till specifika. Wilson menar dock att även om det 
finns många olika definitioner av information, tycks inte problemet ligga i att det 
inte finns en definitiv definition utan snarare misslyckande i att använda en defi-
nition som passar den undersökning som den ska används i (Wilson 2006, s. 659). 
Man kan läsa Wilsons text som att det inte är av så stor vikt att uppnå en definitiv 
definition av begreppet information, utan att det är helt i sin ordning att flera defi-
nitioner av detta begrepp kan existera parallellt, men att det viktiga snarare är att 
man i forskning tydliggör vad man menar med begreppet och vad det innehåller. 
Wilson tycks mena att det största problemet med begreppet information är otyd-
ligheten i hur det används. Alltså det som behövs när man i någon form ägnar sig 
åt begreppet information är tydliga definitioner som läsaren lätt kan ta till sig. 

Case skriver ”it is important to note that defining information in an absolute 
and final sense is not entirely necessary for the study of information phenomena 
to proceed” (Case 2007, s. 59). Case fortsätter med att beskriva hur begreppet 
information har använts som en ”primitiv term” (”primitive term”), det vill säga 
som ett begrepp som är grundläggande men inte alltid nödvändigt att definiera i 
alla lägen, utan istället används i den mening de brukar förstås (Case 2007, s. 59). 
En uppenbar fara med detta är att flera personer kan ha olika uppfattningar om hur 
ett begrepp ska förstås, men så länge dessa inte skiljer sig alltför markant åt bör 
det inte utgöra ett problem. 

Dervin beskriver information ur ett konstruktivistiskt perspektiv och menar att 
all information ”is simply the sense made by by individuals at specific moments 
in time-space” (Dervin 1983, s. 5). Dervin fortsätter:  
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Some ’information’ becomes agreed upon and is termed ’fact’ for a given time-frame at least. 
Others are controversial and are called ’opinion’ or ’delusion’ depending on the socio-
political context and/or the charity of the observer (Dervin 1983, s. 5). 

Dervin lyckas här sätta fingret på en viktig aspekt av det flytande i begreppet in-
formation. För även om många av oss i dag skulle kunna enas om vad som är 
fakta och vad som är åsikt i en viss fråga, betyder inte det att man i en annan tids-
ålder skulle se det likadant. 

Detta är av vikt eftersom det är bra att ha en uppfattning om komplexiteten i 
begreppet information och vad det innebär i förhållande till informationssökning 
och informationsbeteende. Det som studenterna i denna undersökning söker efter 
är närmast det som Buckland menar med information som ting och information 
som kunskap, eftersom studenterna söker information kring vissa specifika fakta 
och att detta görs genom dokument. 

Jag har valt att utgå från begreppet information som en primitiv term som inte 
behöver definieras, då den generella förståelsen av begreppet fungerar väl för 
denna undersökning som är avgränsad till informationssökning i en avgränsad 
situation. 

Informationsbehov och informationsbeteende 
När man begrundar informationssökning och begreppet information, är det nöd-
vändigt att också i någon mån begrunda informationsbehov. Orsaken till detta är 
att det är det bakomliggande informationsbehovet som leder till informationssök-
ningen. 

Till en början är det nödvändigt att förhålla sig till begreppet behov. Just be-
greppet behov är också svårt att definiera i det här sammanhanget, eftersom det 
ofta används i annan betydelse, såsom grundläggande behov. I grunden handlar 
behov om att uppnå mål. Sen kan dessa mål vara mycket olika. Allt från att finna 
föda för att överleva, till att hitta rätt väg till ett museum. 

Detta leder till frågan om vad ett informationsbehov är. Wilson skriver att ett 
problem med begreppet informationsbehov är att det för tankarna till just grund-
läggande behov, en psykologisk term. Istället för Wilson fram den något omständ-
liga termen ”’information seeking towards the satisfaction of needs’” (Wilson 
2006, s. 664). Detta kan vid första anblick kännas som ett onödigt omständligt sätt 
att säga något om informationsbehov, men det Wilson är ute efter är att behovet 
inte är direkt kopplat till information, utan istället att informationen är ett sätt att 
tillfredsställa ett annat behov. Det viktiga är ofta inte informationen i sig utan hur 
denna kan användas för att lösa bakomliggande problem. Därför menar Wilson att 
det är något missvisande att tala om informationsbehov. 
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Case beskriver Dervins sense-makinginriktning som att vi människor ”have a 
need to ’make sense’ of the world” (Case 2007, s. 75). Vi skulle alltså ha ett in-
formationsbehov i att förstå världen. 

Samtidigt skriver Savolainen angående informationsbehov att begreppet ”in-
formation behavior”, som etablerades som ett paraplybegrepp under 1980-talet, 
till viss del förändrade hur forskare såg på informationssökning (Savolainen 2007, 
s. 114). Savolainen skriver: ”Distinct from earlier studies, Wilson emphasized the 
significance of investigating ’information-seeking behavior’ rather than the user’s 
need for information” (Savolainen 2007, s. 113). Alltså fokuserade forskningen 
mer på hur människor betedde sig när de sökte information, än varför de hade ett 
informationsbehov. Informationsbehovet är det som leder till informationssök-
ningsbeteende. Ett problem är att behov, i det här fallet, är mycket svårt att obser-
vera. Eftersom människors inre processer kring informationssökningsbeteende är 
svåra, för att inte säga omöjliga, att observera har skaparna av flertalet modeller 
kring informationssökning valt att bortse från dessa. Det har varit mer fruktbart att 
studera informationsbeteenden. 

Wilson definierar informationsbeteende som ”the totality of human behavior 
in relation to sources and channels of information, including both active and pas-
sive information seeking, and information use” (Wilson 2000, s. 49). Det inklude-
rar all typ av mänskligt beteende kring information; från sökning till användande. 
Vidare definierar Wilson informationssökningsbeteende som ”the purposive seek-
ing for information as a consequence of a need to satisfy some goal” (Wilson 
2000, s. 49). Återigen är Wilson ute efter att informationssökning handlar om att 
uppnå ett mål och att det upplevda behovet kretsar kring målet och inte informat-
ionen i sig. Det gör inte informationsbehov till ett mindre problematiskt begrepp, 
snarare att det är en aning lättare att undersöka då det är lättare att finna något mer 
konkret att studera. 

Begreppet informationsbehov använder jag på samma sätt som Wilson defini-
erar det, alltså att informationsbehov är att se som ett sekundärt behov. Även vad 
gäller informationsbeteende har jag valt att använda Wilsons definition, att be-
greppet inkluderar all typ av mänsklig aktivitet kring informationskällor och in-
formationssystem. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur studenter söker information i studi-
esammanhang. För att göra det har jag valt att intervjua fyra masterstudenter vid 
Uppsala universitet. Fokus har varit att göra djupgående intervjuer, och med detta 
i åtanke har jag bedömt att fyra informanter gav tillräckligt med material. 

Utgångpunkten för studien är att det är av stor vikt att få en tydlig bild av hur 
ett biblioteks användare nyttjar de resurser som biblioteket tillhandahåller. Studi-
ens vikt ligger i att genom denna typ av undersökning försöka få en uppdaterad 
bild av hur studenter söker information. Denna kunskap kan i ett senare skede 
användas för att utveckla och förfina de sökverktyg som används via ett universi-
tetsbiblioteks webbplats. Då man i tidigare forskning mestadels har använt sig av 
olika kvantitativa metoder ser jag en poäng med att med en kvalitativ metod få ett 
annat perspektiv på varför studenter söker som de gör. De frågor som jag besvarar 
är: 

• Hur ser studenternas informationsbehov ut? Vilken typ av material söker 
de? 

• Vilka informationssystem använder studenterna? 

• Hur utnyttjar studenterna dessa informationssystem för att överbrygga sina 
kunskapsluckor? 

• Hur upplever studenterna själva sin sökförmåga? 

• Hur ser studenterna på biblioteket och bibliotekarierna? 

• Hur hanterar studenterna artiklar och referenser? 

• Hur läser studenterna artiklar? Läser de hela artiklarna eller enbart delar, i 
så fall vilka? 

I första hand har undersökningen fokuserat på hur studenterna söker elektroniskt 
material i form av vetenskapliga artiklar. Eftersom alltmer material som biblio-
teken tillhandahåller är elektroniskt ansåg jag det vara relevant att även inkludera 
hur studenterna förhåller sig till bibliotekens lokaler och personal när det inte 
längre är nödvändigt för studenterna att besöka dessa, såsom det var tidigare, för 
åtkomsten till materialet. Frågan som uppstår är huruvida studenternas förhållande 
till biblioteket påverkas av ett förändrat biblioteksmaterial. 
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Den informationssökning som avses i denna undersökning handlar om materi-
al som i huvudsak söks utöver den obligatoriska kurslitteraturen. Därför har jag 
valt att rikta in mig på studenter på avancerad nivå eftersom dessa förväntas söka 
egen information i större utsträckning inom sin utbildning än studenter på grund-
nivå. 

Avgränsningar 
Enbart studenter på avancerad nivå har intervjuats för denna studie. Detta innebär 
att andra studenter vid Uppsala universitet inte varit aktuella för studien, trots att 
de till antalet är fler (Uppsala universitet årsredovisning 2014). Anledningen till 
detta är att studenter på avancerad nivå är en enhetligare grupp, jämfört med om 
undersökningen innefattat en blandning av studenter från olika nivåer. Studenter-
na på avancerad nivå kan förväntas ha kommit djupare i sitt ämne, vilket kan leda 
till tydligare grupptillhörighet. Vidare kan de även blivit en del av konventioner 
och traditioner inom sitt ämne. Lika så har doktorander och forskare inte varit 
aktuella för denna studie, även om de i mycket stor utsträckning söker informat-
ion. Även detta är för att avgränsa gruppen som undersöks i studien. När det i 
uppsatsen refereras till studenter är det alltså studenter på avancerad nivå som 
avses om inte annat anges. 

Studenter på avancerad nivå valdes ut eftersom de söker information utöver 
obligatorisk kurslitteratur, och därmed bedömdes vara flitiga användare av 
elektroniska söktjänster. Undersökningen begränsades till studenter vid Uppsala 
universitet av praktiska skäl, då det hade varit svårt att upprätta kontakt och sedan 
intervjua studenter på olika håll i landet inom ramen för masteruppsatsen. 
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Tidigare forskning 

Mycket har skrivits om informationssökning. Det har, och fortsätter att vara, ett 
väl utforskat område. Det finns även ett större antal studier som undersöker stu-
denters informationssökande (se exempelvis Whitmire 2002; Korobili, Malliari 
och Zapounidou 2011; Wu och Chen 2014). Den svenska informationssöknings-
forskningen har ofta fokuserat på kopplingen mellan informationssökning och 
lärande, i många fall i en grundskole- och gymnasiemiljö (se exempelvis Alexan-
dersson och Limberg 2012). 

I detta avsnitt presenteras en forskningsöversikt, som behandlar studenters in-
formationssökning, forskare och doktoranders informationssökning, forskning 
kring biblioteksanvändning samt forskning kring läsning. Eftersom det har skrivits 
stora mängder om informationssökning är denna del av uppsatsen ett urval som 
lämpar sig väl för uppsatsens inriktning: informationssökning inom akademiska 
fält med fokus på studenter. Jag har valt att inkludera några studier som undersö-
ker hur forskare söker information, för att dessa innehåller aspekter som är rele-
vanta för mitt ämne, såsom skillnader mellan olika ämnesområden. Eftersom min 
undersökning även inkluderar biblioteksanvändning presenteras även ett litet urval 
av forskning i det ämnet. 

Informationssökningsforskning 
Nedan presenteras informationssökningsforskning ur två olika perspektiv, de stu-
dier som fokuserar på studenter och de studier som fokuserar på forskare och dok-
torander. En forskare som ägnat stor del av sin karriär åt informationssökning är 
den brittiske forskaren Tom Wilson, som 1981 lanserade den första versionen av 
sin informationssökningsmodell. Wilson tas inte upp i det här kapitlet utan i teori-
avsnittet (se s. 20) eftersom hans informationssökningsmodell används teoretiskt. 

Studenter som informationssökare 
Tidigare forskning kring studenters informationssökningsbeteende är relativt om-
fattande. I Sverige har Brage och Igelström undersökt studenters informationsva-
nor vid Linköpings universitetsbibliotek. De har intervjuat studenter i två om-
gångar: de första intervjuerna var mer övergripande och omfattade 700 studenter, 



 14 

de senare intervjuerna var mer djupgående och omfattade 14 studenter. Brage och 
Igelströms slutsats är att studenterna i mycket hög grad använder sig av Google 
som sökverktyg både i studiesammanhang och privat (Brage och Igelström 2008, 
s. 50). Dessutom tycks studenterna uppleva vetenskapliga databaser som svåra att 
använda, vilket Brage och Igelström menar troligtvis beror på studenternas vana 
vid att använda Google (Brage och Igelström 2008, s. 50). 

I Grekland har Korobili, Malliari och Zapounidou undersökt hur studenter vid 
Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki söker information. De har undersökt stu-
denters informationsbeteende vid filosofiska fakulteten och ingenjörsfakulteten. 
Ett av målen med undersökningen var att utreda om ämnesområde var en påver-
kande faktor vid informationssökning. Resultatet visar att studenternas studie-
ämne inte påverkar informationssökningsbeteendet nämnvärt. Korobili, Malliari 
och Zapounidou menar att de undersökta studenterna visade på låg till medelnivå 
vad gäller informationssökningskunskaper (Korobili, Malliari och Zapounidou 
2011, s. 161). Författarna spekulerar att dessa studenter antagligen inte har delta-
git i den undervisning som universitetsbiblioteket tillhandahåller. 

Samma författare som till den förra studien har även undersökt hur studenter 
vid Makedonienuniversitetet i Thessaloniki söker information. Denna studie är en 
fortsättning på studien vid Aristotelesuniversitetet. Författarna skriver: ”In order 
to identify and retrieve relevant information most graduate students used the 
simplest techniques” (Malliari, Korobili och Zapounidou 2011, s. 85). Samtidigt 
framkom det att vid Makedonienuniversitetet var andelen som använde mer avan-
cerade söktekniker högre än vid Aristotelesuniversitetet (Malliari, Korobili och 
Zapounidou 2011, s. 85). 

Whitmire har i en studie undersökt informationssökningsbeteendet hos stu-
denter på grundnivå med hjälp av Biglan-modellen. Biglan-modellen klassificerar 
akademiska discipliner enligt tre dimensioner: hård och mjuk (”hard and soft”), 
teoretisk och tillämpad (”pure and applied”), och liv och icke-liv (”life and non-
life”) (Whitmire 2002, s. 631). Den första dimensionen handlar om huruvida det 
förekommer koncensus inom disciplinen om vilka de viktiga frågorna är, inom 
hård är det hög koncensus och mjuk låg koncensus. Den andra dimensionen hand-
lar om disciplinernas praktiska tillämpbarhet. Den tredje dimensionen handlar om 
i vilken grad som disciplinen intresserar sig för levande organismer. Resultatet av 
Whitmires studie visade på skillnader i informationssökningsbeteende beroende 
på ämnesområde. Undersökningen visar att studenter inom discipliner som kan 
beskrivas mjuka, teoretiska och sysslade med liv var de som ägnade sig mest åt 
informationssökning. Exempelvis ägnade sig samhällsvetarstudenterna mer åt 
informationssökning än studenter inom fysik. Ingenjörsstudenter var den kategori 
som ägnade sig minst åt informationssökning (Whitmire 2002, s. 636). 

Mer specifikt kring val av söktjänst har Wu och Chen studerat studenters an-
vändande och förhållande till Google Scholar. Google Scholar uppfattades av stu-
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denterna som lätt att använda och de uppskattade också söktjänstens snabbhet 
(Wu och Chen 2014, s. 383). Samtidigt var det flera studenter som uppfattade 
Google Scholars söktjänst som för simpel (Wu och Chen 2014, s. 383). Vidare 
ansåg studenterna att biblioteksdatabaserna innehöll bättre hjälpinformation än 
Google Scholar (Wu och Chen 2014, s. 383). Det visade sig också att studenterna 
främst använde Google Scholar för att finna fulltextartiklar (Wu och Chen 2014, 
s. 380). Samtidigt var det enbart fem av 32 studenter i deras undersökning som 
uppgav att de använde Google Scholar som primär källa för informationssökning 
(Wu och Chen 2014, s. 380). Men en majoritet uppgav att de använde både 
Google Scholar och universitetsbibliotekets söktjänst, och att de framför allt an-
vände Google Scholar inledningvis då de inte hade en klar uppfattning om vad de 
sökte (Wu och Chen 2014, s. 380). Wu och Chen noterar också att studenterna i 
deras undersökning uppskattade Google Scholars enkla och, för den vane Google-
användaren, bekanta utseende (Wu och Chen 2014, s. 381). 

Catalano har gjort en litteraturöversikt över studenters informationsbeteende, 
och visar att flera olika studier har kommit fram till att studenter alltmer använder 
universitetsbibliotekens elektroniska resurser utanför biblioteket (Catalano 2013, 
s. 260). Catalano menar att allt eftersom mer material blir tillgängligt elektroniskt 
blir blir det också mer troligt att studenterna nyttjar materialet på distans (Cata-
lano 2013, s. 262). I några av de studier Catalano har undersökt tycks det vara 
skillnad mellan hur studenter från olika vetenskapsområden söker information. 
Samtidigt pekar hon på en studie där forskarna inte finner några signifikanta skill-
nader mellan olika vetenskapsområden när det kommer till informationssöknings-
beteende (Catalano 2013, s. 263). 

Mycket av forskningen kring studenters informationsbeteende kretsar kring 
sökning men det finns även en del forskning kring informationshantering. Häus-
ners masteruppsats som publicerades 2012 behandlar hur studenter hanterar in-
formation i form av elektroniska vetenskapliga artiklar. Häusner har använt sig av 
en enkät för att nå studenter på avancerad nivå runtom i Sverige. Fokus för under-
sökning är hur dessa studenter hanterar vetenskapliga artiklar. Häusner kommer 
fram till att vanligast bland studenter är att lagra vetenskapliga artiklar elektro-
niskt och att detta antagligen beror på att de också läser på skärm (Häusner 2012, 
s. 56). Häusner kommer också fram till att det är ”ungefär lika vanligt att spara 
artikeln, i någon form, som det är att spara en hänvisning till artikeln, någon 
form” (Häusner 2012, s. 44). Häusner menar att dessa två inte nödvändigtvis ute-
sluter varandra. 

Forskare som informationssökare 
Nicholas et al (2009) har undersökt hur brittiska forskare har sökt information, 
genom att analysera serverloggar. De har i sin undersökning sett hur forskare från 
olika brittiska forskningsinstitut och universitet har sökt. De kom bland annat 
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fram till att ”life science” forskare var de största användarna, och att historiker var 
de mest aktiva sökarna eftersom de använde avancerad sökning och menyer mest 
(Nicholas et al 2009, s. 675). 

Nicholas et al (2010) fortsätter att presentera resultat från den tidigare under-
sökningen, men har kompletterat serverloggarna med enkäter, intervjuer och ob-
servationer. Informanterna är från samma forskningsinstitut och universitet som 
serverloggarna är tagna från vilket innebär att några av dessa sammanfaller. I arti-
keln jämför författarna sedan resultaten från serverloggarna med vad forskarna 
och studenterna svarar i enkäterna och intervjuerna, detta för att få en bredare bild 
av hur informationssökningsbeteendet ser ut. Författarna kommer fram till att den 
gamla uppdelningen att naturvetare producerar artiklar och humanister producerar 
monografier inte längre stämmer (Nicholas et al 2010, s. 514). Även läsningen har 
förändrats och forskarna ägnar sig mer åt ”power browsing”, att söka i texter och 
läsa delar, än läsning från början till slut (Nicholas et al 2010, s. 515). 

Talja och Maulas undersökning från 2003 behandlar hur elektroniskt material 
används inom olika vetenskapliga domäner. De har valt att utgå från domänstor-
lek, spridning inom en domän, och domänspecifik relevans. De kommer fram till 
att elektroniskt material används mer inom de områden där direkta sökningar är 
vanligaste sättet att söka information medan elektroniskt material är mindre an-
vänt i de områden där bläddring och kedjesökning är vanligast (Talja och Maula 
2003, s. 673). Under de dryga tio år som gått sedan Talja och Maulas undersök-
ning publicerades har det hänt mycket vad gäller vetenskapligt elektroniskt 
material. För även om ämnesinriktning påverkar hur elektroniskt material används 
känns det osannolikt att icke-användande skulle vara en kategori i dagens akade-
miska värld, då universitetsbiblioteken har gått över till elektroniskt material och i 
många fall upphört med fysiska exemplar av tidskrifter. Samtidigt kan traditioner 
inom olika ämnen fortsatt påverka hur forskare och även studenter använder 
material. 

Spezi har i en litteraturstudie undersökt om och hur doktoranders informat-
ionsbeteende har förändrats under de senaste fem åren. Dessa doktorander hör i 
mycket stor utsträckning till vad som brukar betecknas som Generation Y, alltså 
personer födda mellan 1980 och 2000 (NE ”Generation Y”). Denna generation har 
vuxit upp med tillgång till datorer, webben, mobiltelefoner och liknande elektro-
niska konsumentprodukter. Spezi skriver att doktoranderna, oberoende av ämnes-
tillhörighet, påbörjar sin informationssökning på webben, ibland specifikt genom 
universitetsbibliotekets egen söktjänst (Spezi 2016, s. 5). Spezi refererar till 
forskning som visar att studenter på lägre nivå nästan uteslutande väljer att inleda 
sin informationssökning genom att använda kommersiella söktjänster, men att en 
annan undersökning visar att forskare rankade webben och bibliotekens egna sök-
tjänster lika (Spezi 2016, s. 6). Spezi bekräftar bilden av att doktorander väljer att 
inleda sin informationssökning på webben och anser att detta nu kan betraktas 
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som en etablerad trend (Spezi 2016, s. 6). Vidare menar Spezi att studenter gärna 
väljer att använda webben före bibliotekens egna söktjänster på grund av enklare 
tillgång, alltså att studenterna slipper logga in för att komma åt material (Spezi 
2016, s. 6). 

Forskning om biblioteksanvändning 
Massis har skrivit en artikel om de ökade kraven från studenter på forskningsbib-
liotek. Massis skriver att som verkligheten ser ut nu är det så att om studenter inte 
har omedelbar tillgång till elektroniskt material via sin egen dator kommer de att 
söka sig ut på webben efter material istället (Massis 2015, s. 337). Vidare menar 
Massis att bibliotekariernas kombination av generella och specifika kunskaper gör 
att de är mycket väl lämpade för att ta sig an utmaningen att hjälpa studenter i 
deras informationssökning, trots tidspressen. Men en förutsättning för att bibliote-
karierna ska kunna klara av utmaningen är att de genomgår kompetensutveckling 
inte enbart när det gäller akademiska färdigheter utan också att de lär sig och ut-
nyttjar ny teknik som är relevant för området. 

Earp har genom att använda en enkät undersökt informationssökningskun-
skaperna hos studenter inom utbildningsvetenskap. Resultatet visar att 84,9 pro-
cent av de tillfrågade sällan eller aldrig vände sig till bibliotekarier för hjälp (Earp 
2008, s. 83). När det kom till att vända sig till sina lärare för hjälp med informat-
ionssökning uppgav 62,8 procent att de sällan eller aldrig gjorde det. Medan 51,4 
procent uppgav att de sällan eller aldrig vände sig till andra studenter för hjälp 
kring informationssökning (Earp 2008, s. 83). 

Rodwell skriver angående referensbibliotekariernas framtid att det som har 
setts som ett problem är att biblioteksanvändarna numer har direkt tillgång till de 
elektroniska resurserna (Rodwell 2001, s. 49). Att detta skulle leda till att biblio-
tekarierna behövs mindre är något som inte alls stämmer enligt Rodwell. Istället 
menar Rodwell att på grund av den stora mängden information som finns tillgäng-
lig för användarna är bibliotekarierna mer behövda än någonsin (Rodwell 2001, s. 
49). När det kommer till de ämneskunskaper som bibliotekarierna behöver menar 
Rodwell att det har skett en viss förskjutning. Rodwell menar att den ämnesexper-
tis som dagens referensbibliotekarier behöver inte handlar om specifika ämnes-
kunskaper utan istället handlar om övergripande kunskaper inom ämnet och kun-
skaper om användarna inom ämnet. Detta tillåter bibliotekarien att vara en dy-
namo som driver informationssökningensprocessen (Rodwell 2001, s. 49). 

Gayton skriver om biblioteksanvändning och forskningsbibliotekens framtid 
ur ett rumsligt perspektiv. Trots att allt fler av bibliotekens användare nyttjar 
bibliotekens resurser elektroniskt från platser utanför biblioteken, fortsätter män-
niskor att använda forskningsbibliotekens lokaler (Gayton 2008, s. 64). Gayton 
menar att även om många bibliotek satsar på de sociala aspekterna av bibliotek 
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genom att starta kaféer eller ordna gruppstudieplatser, finns risken att de inte 
lyckas höja antalet besökare eftersom de som besöker biblioteken för dess sociala 
aspekter lika gärna kan besöka andra platser i samhället för att få samma upple-
velser. Medan den som besöker ett forskningsbibliotek för att studera eller forska 
inte kan finna samma atmosfär (Gayton 2008, s. 64). 

Holmedals magisteruppsats behandlar företagsbibliotek och hur dessa har för-
ändrats genom teknikutvecklingen som skett inom samhället. Holmedal har bland 
annat undersökt huruvida några av användarna av företagsbibliotek tycker att bib-
liotekarierna behöver besitta specifika ämneskunskaper (Holmedal 2002, s. 34-
35). De två användarna Holmedal har intervjuat har skilda uppfattningar om vik-
ten av ämneskunskaper hos bibliotekarien. Den ene menar att ämneskunskaper är 
viktiga, medan den andre menar att det viktigaste är informationskompetensen. 
Den senare pekar också på att bibliotekarien är tvungen att vara insatt i många 
olika ämnen på det aktuella företagsbiblioteket (Holmedal 2002, s. 35). Något 
liknande kan anses gälla på forskningsbibliotek som riktar sig till många olika 
institutioner inom ett universitet. Det ska nämnas att Rodwells artikel, i likhet med 
Holmedals uppsats, är omkring 15 år gamla, vilket kan ses som problematiskt. 
Samtidigt är båda texterna fortfarande relevanta. 

Cerbo skriver i en artikel om forskningsbibliotekens framtid. Cerbo skriver att 
den enskilt mest stigande kostnaden vad gäller förvärv för forskningsbibliotek är 
elektroniska resurser (Cerbo 2012, s. 182). Cerbo lyfter fram exempel på universi-
tetsbibliotek vars förvärvsbudgetar utgörs till mer än hälften av elektroniskt 
material, exemplen inkluderar både amerikanska och australiska universitetsbib-
liotek (Cerbo 2012, s. 182). Det stora problemet med elektroniskt material, som 
Cerbo lyfter fram, handlar om långsiktig tillgång. Eftersom biblioteken inte köper 
in materialet som sådant utan köper tillgången till materialet finns det en del pro-
blematik kring den långsiktiga tillgången (Cerbo 2012, s. 185). Cerbo fortsätter 
sedan med att presentera två olika tjänster som garanterar universitetsbibliotek 
tillgången till material som de har en prenumeration på, även efter att prenumerat-
ionen sägs upp (Cerbo 2012, s. 185). Cerbos artikel målar i stort upp en positiv 
bild av digitalisering, men menar att det är av stor vikt att bibliotekarier visar för 
sina universitet att de fortfarande behövs oavsett om materialet som biblioteket 
tillhandahåller är elektroniskt eller tryckta böcker (Cerbo 2012, s. 190). Det Cerbo 
inte tar upp i någon större utsträckning är den typen av äldre tryckt material som 
biblioteken måste ha kvar, till exempel olika historiska tryck. Istället väljer Cerbo 
att mestadels fokusera på det nya material som produceras, vilket mycket väl kan 
tillhandahållas elektroniskt. 
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Forskning om läsning 
Tenopir et al skriver angående läsning att ”From 1977 through 2005, results show 
that university faculty on average read more in not much more time” (Tenopir et 
al 2009, s. 11). Författarna menar vidare att sedan 1990-talet har ökningen varit 
dramatisk och gäller alla vetenskapsområden (Tenopir et al 2009, s. 11). Konse-
kvensen av att läsningen har ökat utan att tiden som läggs på läsning har ökat, är 
att läsningen sker på andra sätt. Undersökningen som Tenopir et al har gjort gäller 
amerikanska forskare och universitetslärare, vilket betyder att resultaten inte nöd-
vändigtvis kan appliceras på svenska studenter. Forskarna i undersökningen upp-
gav att knappt hälften av deras läsning var för forskning (Tenopir et al 2009, s. 
19). 
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Teori 

När det kommer till uppsatsens teoretiska ramverk utgår jag från en konstruktiv-
istisk syn på kunskap. Talja, Tuominen och Savolainen skriver att konstruktiv-
ismen inom informationsvetenskapen ofta har kallats ”’the cognitive viewpoint’” 
(Talja, Tuominen och Savolainen 2005, s. 81). Ursprunget till denna teoretiska 
inriktning kommer från den schweiziske forskaren Jean Piaget som menade att 
människor inte kan få kunskap givet till sig, utan måste konstruera sin egen kun-
skap (Talja, Tuominen och Savolainen 2005, s. 83). Kognitiv konstruktivism är en 
teoretisk utgångpunkt som är väl lämpad för att studera uppgiftsbaserad informat-
ionssökning, eftersom den fokuserar på situation och subjektiv upplevelse (Talja, 
Tuominen och Savolainen 2005, s. 85). I min studie har jag valt att fokusera på 
och studera masterstudenter som grupp genom ett urval av individer. 

Wilsons informationssökningsmodell 
Wilson har konstruerat ett flödesschema för hur en informationssökningsprocess 
ser ut, från behov till användande. Även om Wilson inte är ensam om att ha kon-
struerat modeller för informationssökning är hans modell ett tidigt försök att 
skapa en modell över hela informationssökningsprocessen. Modellen inkluderade 
ett flödesschema som den informationssökande individen ansågs gå igenom. Det 
inleddes med ett behov, inom citattecken, vilket ledde till informationssöknings-
beteende, för att sedan förgrena sig i krav på informationssystem och krav på 
andra informationskällor (Wilson 2006, s. 659). Orsaken till citattecknet i mo-
dellen har med diskussionen kring behov att göra. Wilson skriver: ”The figure 
suggests that information-seeking behaviour results from the recognition of some 
need, perceived by the user” (Wilson 2006, s. 659). Ur individens perspektiv 
handlar det om ett behov, men detta är något som andra individer, med andra per-
spektiv inte nödvändigtvis håller med om. Det handlar alltså om en subjektiv upp-
levelse av ett behov. 

Wilsons modell är generell och ämnar därmed förklara i stort sett all typ av 
informationssökning, detta till skillnad från vissa andra modeller som enbart är 
tänkta att förklara informationssökning i specifika situationer. I modellen Wilson 
konstruerat kan informationssökningsbeteendet leda till informationsutbyte med 



 21 

andra människor. Detta är, i Wilsons modell, ett alternativ till de traditionella in-
formationssökningssystemen (Wilson 2006, s. 659). Vidare menar Wilson att han 
valt ordet ”exchange” för att det speglar ett ömsesidigt informationsutbyte, något 
som Wilson menar är en fundamental del av mänsklig interaktion. Efter en lyckad 
informationssökning använder individen informationen och det kan innebära in-
formationsutbyte med andra personer (Wilson 2006, s. 660). Att informationssök-
ning även inkluderar utbyte med andra människor, både som ett sätt att söka in-
formation och som en effekt av att ha sökt information är en av de viktigare 
aspekterna av Wilsons modell. 

Wilsons modell visar också hur individens roll och miljö kan påverka inform-
ationssökningsbeteendet, och att själva informationsbehovet kan ha sitt ursprung 
ur olika typer av behov: fysiska behov, känslomässiga behov och kognitiva behov 
(Wilson 2006, s. 663). Wilson menar att grundläggande behov kan delas in i dessa 
tre kategorier. De känslomässiga och kognitiva behoven har sedan med individens 
roll och miljö att göra. Eftersom en person inte existerar utan ett sammanhang, 
påverkar till exempel individens yrkesroll och yrkesmiljö dennes informations-
sökning. Dessa behov leder sedan till informationssökningsbeteende. En konse-
kvens av detta är att olika grupper söker information på olika sätt, men det är 
också möjligt att personer inom dessa grupper söker olika på grund av skilda yr-
kesroller. Vidare finns det barriärer som kan hindra, eller försvåra, informations-
sökningen för individen. Dessa barriärer är av tre olika typer: personliga, yrkesre-
laterade, och miljörelaterade, och har sitt ursprung i samma kontext som de ur-
sprungliga behoven. 

Sense-makingteorin 
I denna uppsats använder jag mig av den så kallade ”Sense-Making” teorin.1 Den 
bygger på samma filosofiska grund som kognitiv konstruktivism, att kunskap inte 
är något som kan överföras direkt från en individ till en annan. Anledningen till 
att jag använder mig av sense-makingteorin är att den lämpar sig väl för studier av 
individer, och lämpar sig väl för mitt empiriska sammanhang. Om det handlar om 
en renodlad teori har dock diskuterats av olika forskare. Case skriver ”whether 
sense-making constitutes a paradigm, a theory, or a methodology – or all of these 
– is open to question” (Case 2007, s. 146). Fördelarna med teorin är att den läm-
par sig väl för att undersöka informationsbeteenden där inte enbart formella in-
formationssystem är aktuella. Sense-makingteorin har sitt ursprung hos den ame-

                                                
1 Man kan tänka sig att översätta termen ”sense-making” med meningsskapande, men jag har valt att använda 
mig av den engelska termen för enkelheten och tydlighetens skull. 
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rikanska kommunikationsforskaren Brenda Dervin och hennes kollega Douglas 
Zweizig. Om teorins ursprungliga mål skriver Dalrymple: 

Because library use constitutes a form of behavior, the appropriate context in which to exam-
ine library use is the behavioral sciences, where the person is the unit of analysis. In other 
words, the focus of the research is how people behave as they encounter a problem or face an 
issue needing resolution. (Dalrymple 2001, s. 156) 

Forskningen inom ämnet, informationssökning, har varit starkt fokuserad på indi-
vider och hur dessa har förhållit sig till informationsbehov. Teorin har kommit att 
användas mycket inom ELIS-forskning (Everyday Life Information Seeking). Det 
är inte enbart Dervin som har varit tongivande inom sense-making, då andra fors-
kare tagit teorin i andra riktningar. Jag har dock valt att fokusera på Dervins vers-
ion av teorin. 

I två artiklar från mitten av 1970-talet presenterar Dervin sin syn på informat-
ion, genom att beskriva tre sorters information: extern objektiv information, intern 
subjektiv information, och sense-makinginformation. Den första är den typ som 
beskriver verkligheten, men den behöver den andra typen som kan liknas vid en 
karta eller ritning över verkligheten, som vi människor använder för att strukturera 
vår verklighet. Den tredje typen är den information som gör att vi kan få ihop de 
två tidigare informationstyperna, och på så vis förstå verkligheten omkring oss 
(Case 2007, s. 43). 

Nedan beskriver jag Dervins teoretiserande som utgjorde bakgrund och pre-
miss för sense-making metodologin. Dervin menar att en fråga som forskare brot-
tats med är den om människan upptäcker verkligheten eller skapar verkligheten 
(Dervin 1976, s. 325). Det handlar om huruvida verkligheten är något som är fri-
stående från oss människor eller om vi skapar verkligheten med vår observation 
av densamma. Även om frågan inte är möjlig att svara på, menar Dervin att vi 
beter oss som om den är det, och att trots empiriska studiers relativistiska resultat, 
fortsätter vi att anta att objektiv information om verkligheten är möjlig att uppnå 
(Dervin 1976, s. 325). Istället menar Dervin att mänsklig information är en kom-
bination av information om verkligheten och information som är en produkt av 
människors kreativitet. Detta innebär att någon objektiv information inte är möj-
lig, istället är information alltid subjektiv. Dervin menar att vad människor gör är 
att de tar extern information och kombinerar den med tidigare intern information 
som de redan besitter, och genom detta skapar sig människor en bild av omvärl-
den (Dervin 1976, s. 326). Det betyder att människors bild av verkligheten är in-
dividuellt skapad, där varje individs bild är influerad av andra människor. Det 
betyder också att informationssökning är mycket mer än enbart att söka i någon 
typ av informationssystem, eftersom det personen finner i systemet kombineras 
med det som personen har med sig sedan tidigare. Dessutom innebär det att bilden 
av verkligheten är ständigt skiftande eftersom människor hela tiden utsätts för ny 
information, som i någon mån påverkar tidigare information. 
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Sense-makingteorin vilar på några grundläggande teoretiska antaganden. 
Dessa handlar om synen på information och synen på människans förmåga att 
uppfatta sin omgivning. En av dessa är att verkligheten varken är komplett eller 
konstant (Dervin 1983, s. 4). Istället anses verkligheten vara full av luckor, något 
som leder till att människor söker finna bryggor för att övervinna dessa luckor 
(”gaps”) och därmed få en bättre bild av verkligheten. Vidare menar man inom 
sense-makingteorin att information inte är något externt som kan observeras, utan 
att det snarare är en produkt av mänsklig observation, och därmed något internt 
som dessutom är individuellt. Eftersom information anses vara något internt och 
individuellt, är det också något som skiftar med tiden och platsen. Konsekvensen 
av detta är att all information är subjektiv (Dervin 1983, s. 5). 

Dervin menar vidare att mänsklig observation är begränsad av fyra skäl.2 
Dessa handlar om den mänskliga fysiologin, och begränsningar i tid och rymd. 
Det senare i de tre tidsaspekterna: dåtid, nutid, framtid. Dessa handlar om att vi 
som individer har olika bakgrund, vilket påverkar hur vi agerar i nutid, vilket i sin 
tur även påverkar vår framtid. Framtiden påverkas av hur vi i nutiden ser oss 
själva i framtiden, alltså vilka mål vi har och vad vi väljer att satsa på. Konse-
kvensen av detta, menar Dervin, är att informationssökning inte bör ses som över-
föring, utan att det snarare handlar om konstruktion, alltså att individer skapar sin 
egen kunskap (Dervin 1983, s. 5). Tidigare informationssökningsforskning be-
handlade ofta hur icke-experter tog till sig information från experter, genom just 
överföring av kunskap. Sense-makingteorin är istället intresserad av hur individer 
använder andras observation tillsammans med egna observationer för att själva 
konstruera sig en bild av verkligheten (Dervin 1983, s. 6). 

Sense-makingteorin antar således att informationssökningsbeteende är bero-
ende av tid och plats, alltså i vilken situation som informationssökningen genom-
förs. Detta till skillnad från annan, positivistisk, forskning som har försökt att 
finna generella beteenden som inte förändras i någon större utsträckning. Sense-
makingteorin är istället fokuserad på föränderliga situationer och föränderliga 
förutsättningar, något som leder till informationsluckor som i sin tur leder till att 
individer ägnar sig åt informationssökning, i hopp om att överbrygga dessa luck-
or. Genom detta menar Dervin att informationssökning bättre kan studeras med 
utgångspunkten att vissa attribut, såsom demografi, är oföränderliga genom tid 
och rum, medan andra attribut förändras genom tid och rymd (Dervin 1983, s. 6). 

Dervin menar vidare att det inte är särskilt givande att studera informations-
sökning genom att titta på informationssökningssystem eftersom dessa system inte 
visar på den kommunikativa potentialen. Systemen är fasta och låsta, och som 

                                                
2 Dervin använder ordet ”constrained”. Hon gör en poäng av att inte använda orden ”biased” eller ”limited”. 
”Biased” menar Dervin antyder att det finns en yttre standard gentemot vilken observationer kan jämföras. 
Och ”limited” används inte eftersom det antyder att mänsklig observation är fångad. Istället använder Dervin 
”constrained”, vilket skulle kunna översättas till begränsad. 
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bäst lämpade för hur förutsättningarna såg ut när de skapades, vilket gör att de 
riskerar att snabbt bli förlegade (Dervin 1983, s. 7). Istället menar Dervin att i 
dagens samhälle, där informationstillgången är bättre än någonsin, är det lättare än 
någonsin tidigare för individen att finna många olika observationer för att skapa 
sig en bättre helhetsbild av verkligheten (Dervin 1983, s. 7). 

Sense-makingmodellen som den presenterades i Dervins artikel från 1983 in-
nehåller tre delar: ”situations”, ”gaps” och ”uses” (Dervin 1983, s. 9). Den första 
är situationen i tid-rymden som förståelsen konstrueras, den andra är de luckor 
som behöver överbryggas, och den tredje är hur individen använder sin nykon-
struerade information eller förståelse. Dessa tre universella aspekter kan applice-
ras på informationssökningsbeteende, och är tänkta att vara en grund för sense-
makingteorin. Dervin skriver: ”people who are sense-making have gaps in situa-
tions and assess the value of information, regardless of how constructed, in terms 
of the uses to which they can put it” (Dervin 1983, s. 10). Här finns en av sense-
makingteorins brytpunkter gentemot tidigare informationssökningsforskning, 
nämligen att informationssökning inte bara inkluderar formell sökning i informat-
ionssystem eller konsultation av en expert, utan att det också kan innefatta mer 
informell informationssökning, till exempel att en person tillfrågar en kollega eller 
en vän. 

Viss kritik har riktats mot sense-makingteorin och syftar bland annat till att li-
vet inte enbart kretsar kring osäkerhet och kunskapsluckor (Case 2007, s. 328). 
Vidare har det framförts är att teorin är svår att bedöma eftersom den till viss del 
definieras genom metaforer (Savolainen 1993, s. 26). 

Undersökningens teoretiska utgångspunkter 
Jag använder sense-makingteorin som bakgrund för hur jag i denna uppsats ser på 
hur människor tar till sig kunskap, men även som en hjälp vid analysen av mitt 
material. Alltså att människor inte överför kunskap till varandra utan att en person 
måste konstruera sin egen kunskap, genom att skapa mening i den information 
som personen tar till sig. Från Dervins sense-makingteori kommer jag även att 
plocka följande två begrepp för användning i uppsatsen: kunskapsluckor och 
överbryggande av kunskapsluckor genom informationssökningsbeteende. 

Jag kommer att använda mig av Wilsons syn på informationssökningsproces-
sen, samt Wilsons syn på barriärer, som hindrar informationssökning. Alltså att 
informationssökningsbeteendet börjar med någon form av behov, som kan lösas 
med mer information. Det i sin tur leder till informationssökning, som kan lyckas 
eller misslyckas. Det slutar med att den funna informationen används, vilket kan 
lösa det ursprungliga behovet. Sedan kan informationssökningen påverkas av bar-
riärer, som har sitt ursprung i informationssökarens yrkesroll eller miljö. 
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Även den tidigare forskningen som presenterades i föregående avsnitt kom-
mer att användas analytiskt i undersökningen. 
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Källmaterial och metod 

Jag har använt mig av intervjuer, det vill säga kvalitativ metod, för att på individ-
nivå få reda på vad studenterna tänker angående sitt informationssökningsbete-
ende. Jag har valt att använda mig av enskilda intervjuer för att på så sätt komma 
närmare mina informanter, och undvika att få alltför likriktade svar som annars 
kan vara resultatet med en gruppintervju (Trost 2005, s. 47). 

Vidare passar enskilda intervjuer väl med mitt syfte, eftersom jag intresserat 
mig för hur enskilda studenters informationssökningsbeteenden ser ut. Kvalitativ 
metod har varit ett motiverat val då jag valt att fokusera på individnivå och inte 
haft som målsättning att undersöka några mer generella tendenser vad gäller in-
formationssökningsbeteenden. 

Urval 
För att nå ut till studenter att intervjua, kontaktade jag ett antal institutioner inom 
olika vetenskapsområden vid Uppsala universitet. I min kontakt med institution-
erna har jag bett om att i första hand få möjlighet att få träffa studenterna vid nå-
gon föreläsning för att berätta om mitt projekt och i andra hand om institutionerna 
haft möjlighet att skicka ut mitt informationsbrev till sina studenter. Det tiotal 
institutioner jag har kommit i kontakt med har varit villiga att hjälpa till, i de flesta 
fallen genom att göra ett utskick till sina studenter om min undersökning. Nackde-
len med detta är att jag inte själv har haft fullständig kontroll över kontakten med 
studenterna, men samtidigt kan inte institutionerna lämna ut personuppgifter hur 
som helst. En nackdel är att jag inte vet hur studien har presenterats av personerna 
vid institutionerna som gjort utskicken, annat än att de har bifogat mitt brev. Detta 
utgjorde inte något problem i de fall jag själv presenterade min studie för studen-
ter. 

Antalet svar har varit mycket begränsat, då endast fyra studenter har intervju-
ats, och detta har lett till att de studenter som har intervjuats inte har kommit från 
alla tre vetenskapsområden, något som var den ursprungliga tanken med under-
sökningen. De studenter som svarade på utskicken intervjuades. De intervjuade 
studenterna representerar enbart två vetenskapsområden, humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet och medicinska och farmaceutiska ve-
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tenskapsområdet. Något egentligt problem anser jag inte att detta varit eftersom 
studiens syfte varit att undersöka studenters informationsbeteende. Självklart hade 
fler intervjuer givit fler olika svar på undersökningens frågor, men samtidigt har 
jag utifrån de intervjuer som gjorts kunnat få en tydlig bild av informationsbete-
endet hos studenter. 

Kvale och Brinkmann beskriver hur det i vanliga fall räcker med ”15 +/- 10” 
(Kvale och Brinkmann 2014, s. 156) intervjuer, vilket torde göra mitt antal inter-
vjuade studenter tillräckligt, även om det är lite i underkant för vad som kan anses 
tillräckligt. Eftersom studiens frågeställningar är av en generell typ anser jag att 
det antal intervjuer jag genomförde räcker. Med ett större antal informanter hade 
studiens resultat möjligen blivit mer analytiskt djupgående och givit mer pålitliga 
insikter, men det nuvarande antalet räcker för att få en bild av det som studien 
syftar till, att se hur informationsbeteendet ser ut hos Uppsalastudenter på avance-
rad nivå. 

Intervjuerna 
Jag har använt mig av strukturerade intervjuer. Begreppet strukturerad intervju 
använder jag i samma betydelse som Trost gör, det vill säga i betydelsen att ämnet 
för intervjuerna är tydligt avgränsad (Trost 2005, s. 20). Däremot har jag använt 
mig av låg grad av standardisering, alltså att intervjuerna anpassas efter de som 
intervjuas, frågorna ställs i den ordning som passar situationen (Trost 2005, s. 19). 

För att ge informanterna mycket utrymme använde jag öppna frågor, i hopp 
om att få så utförliga svar som möjligt från de personer jag intervjuat. Att låta de 
intervjuade styra ordningen på frågorna anser jag har fungerat bra. Det innebar att 
frågorna kunde komma som följd av svaren, något som Trost rekommenderar 
(Trost 2005, s. 51). Det har också inneburit att frågorna har ställts i olika ordning 
och att följdfrågor har formulerats på plats under intervjuerna. 

Intervjuerna beräknades ursprungligen ta cirka 30-60 minuter att genomföra, 
men det visade sig senare att cirka en halvtimme var tillräckligt för intervjuerna. 
Intervjuerna var innehållsrika och de intervjuade talade utförligt om sitt informat-
ionssökningsbeteende. Intervjuernas omfattning anser jag vara tillräcklig eftersom 
jag var intresserad av en avgränsad frågeställning. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Jag valde att transkribera 
intervjuerna i sin helhet, vilket var möjligt eftersom jag hade enbart ett fåtal inter-
vjuer. Hade antalet intervjuer varit större hade jag varit tvungen att lösa transkri-
beringen på annat vis, genom att enbart transkribera relevanta delar. 

Karin Widerberg beskriver i sin bok Kvalitativ forskning i praktiken hur hon 
och hennes kolleger har genomfört en kvalitativ undersökning i form av inter-
vjuer. Widerberg beskriver hur varje intervju inleddes med en presentation av 
projektet och vilken typ av frågor som informanten hade att förvänta sig, vilket 
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var något som de intervjuade uppskattade (Widerberg 2002, s. 94). Detta är något 
som jag också gjorde vid mina intervjuer: varje intervju inleddes med en kort ge-
nomgång om studien, den intervjuades rättigheter och vilka ämnen som intervjun 
var tänkt att beröra. Detta är något som jag upplevde som en mycket bra intro-
duktion vid varje intervjutillfälle. 

Eftersom två av mina informanter var utbytesstudenter skedde dessa inter-
vjuer på engelska, något som jag inte upplevde som någon begränsning eller något 
problem. Istället gav det ytterligare aspekter till mina intervjuer, genom att jag 
fick ytterligare perspektiv kring informationssökning. 

Jag har medvetet valt att inte göra gruppintervjuer av den anledningen att 
Trost menar att det ställs mycket höga krav på intervjuaren för att på ett bra sätt få 
ut användbar information ur sådana sammanhang (Trost 2005, s. 26). Dessutom 
finns risken att man vid sådana intervjuer får alltför likriktade svar, alltså att de 
intervjuade inte vill eller vågar framföra sina egna åsikter utan att de lätt faller in i 
en ”gruppåsikt” (Trost 2005, s. 47), något som jag undviker genom att använda 
mig av enskilda intervjuer. Dessutom tror jag att det är lättare att få mer djupgå-
ende svar vid enskilda intervjuer än vid gruppintervjuer eftersom en enskild indi-
vid får möjligheten att tala om sitt informationssökningsbeteende. 

Pilottest av intervjufrågor 
Studiens intervjufrågor testades i en pilotintervju. Målet med detta var att se att 
studiens frågor var begripliga för den intervjuade och att se till att de svar som 
gavs var relevanta för studien. Pilotintervjun skedde den 22 januari 2016. Efter 
pilottestet av frågorna gjordes några mindre ändringar, i form av att förtydliga för 
att göra frågorna enklare att förstå. Dessutom lades en fråga till, angående inform-
ationssökning i grupp i jämförelse med informationssökning individuellt. Ef-
tersom två av de intervjuade var utbytesstudenter lades några frågor till kring 
detta, alltså frågor som syftade till jämförelse mellan deras upplevelser av inform-
ationssökning vid Uppsala universitet och vid övriga universitet dessa studenter 
hade erfarenhet av. 

Ursprunget till intervjuguiden är dels egna frågor jag kommit fram till under 
läsningen av tidigare forskning och dels lånades några av frågorna från Talja och 
Maulas undersökning från 2003 (Talja och Maula 2003, s. 691). 

Intervjuplats 
För att uppnå en så neutral intervjuplats som möjligt valdes grupprum i universite-
tets lokaler. Valet av intervjuplats upplevde jag som väl fungerande. De intervju-
ade tycktes vara bekväma och inga störningar förekom. Att välja en neutral plats 
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var viktigt för att varken jag som intervjuare eller de intervjuade studenterna 
skulle hamna i något direkt över- eller underläge på grund av intervjuplatsen. 
Trost skriver angående platsen för intervjuer att ”miljön skall vara så ostörd som 
möjligt. Dessutom skall den intervjuade känna sig trygg i miljön” (Trost 2005, s. 
44). Detta är något som jag anser uppnåddes med detta val av lokal. 

Transkribering och analys 
Intervjuerna har transkriberats i sin helhet. Svaren har försiktigt anpassats till 
skrivspråk. Detta har gjorts av respekt för de intervjuade studenterna. Eftersom 
formuleringarna som sådana inte har varit av intresse för denna undersökning, bör 
detta inte påverka resultatet. Dock ska noteras att all form av transkribering av tal 
till skriven text är en typ av översättning. Kvale och Brinkmann skriver ”Att tran-
skribera innebär att transformera, att ändra från en form till en annan” (Kvale och 
Brinkmann 2014, s. 218). 

Vad gäller analysen användes en tematisk metod genom att jag utgick från de 
teman som intervjuerna var uppdelade i, och sedan fördjupa mig i varje frågeställ-
ning. Intervjuerna var uppdelade i tre teman: informationssökning, informations-
hantering, och läsning av vetenskapligt material. I analysen utgick jag ifrån dessa 
tre teman, för att sedan finna underliggande teman i informanternas svar. Sedan 
jämfördes teman från de fyra intervjuernas för att finna gemensamma teman. 

Etiska aspekter 
Vad gäller etiska aspekter av intervjustudier finns det grundläggande principer att 
hämta hos Vetenskapsrådet, som givit ut Forskningsetiska principer inom human-
istisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Sammanfattningsvis finns fyra hu-
vudkrav när det gäller forskning inom humaniora och samhällsvetenskap: inform-
ationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Det 
första handlar om att de som berörs av forskningen ska informeras om syftet med 
forskningen av forskaren som utför den (Forskningsetiska principer 2002, s. 7). 
Det andra handlar om att de personer som deltar i en undersökning eller studie 
själva bestämmer över sin medverkan (Forskningsetiska principer 2002, s. 9). Det 
tredje handlar om att de personer som deltar i en undersökning ska ges konfiden-
tialitet och att deras personuppgifter ska behandlas och förvaras på ett säkert sätt 
(Forskningsetiska principer 2002, s. 12). Det fjärde handlar om att de uppgifter 
som samlas in genom forskningen enbart får användas för forskning (Forsk-
ningsetiska principer 2002, s. 14). 

Dessa principer har jag tagit hänsyn till vid utformningen av min studie. Det 
första kravet har uppfyllts genom att de intervjuade har informerats om studiens 
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syfte genom informationsbrevet som informerade om studien. Dessutom inleddes 
varje intervju med att denna information upprepades och även inkluderade de 
medverkandes rätt att bestämma över sin medverkan i studien. Därmed är även 
det andra kravet uppfyllt. Det tredje kravet angående anonymitet uppfylls genom 
att inga personuppgifter lämnas vidare till tredje part. Avslutningsvis uppfylls det 
fjärde kravet genom att informationen från intervjuerna enbart har använts för 
denna studie. 

Metodens begränsningar 
Nackdelen med enskilda intervjuer är förstås att det finns en risk att det blir för 
stor betoning på enskilda åsikter och att de data som blir resultatet kan te sig svår-
generaliserade. 

Dessutom är studien begränsad på grund av tidsmässiga skäl, alltså antalet in-
tervjuade beror på hur många jag lyckats få tag på att intervjua och hur många 
intervjuer jag har hunnit med, under den begränsade tid som finns inom master-
uppsatsarbetet. Optimalt för studiens syfte hade varit att intervjua ett lite större 
antal studenter än jag har haft möjlighet till. Detta för att få fler olika upplevelser 
av informationssökning och därigenom kunna dra mer generella slutsatser kring 
hur studenter upplever sin informationssökning. Dessutom hade det varit intres-
sant att bredda ämnet lite och även inkludera informationshantering i undersök-
ningen på ett mer djupgående sätt än nu varit möjligt. 

Men trots dessa begränsningar fungerar metoden väl därför att jag har haft 
möjlighet att besvara de frågor som studien syftat i att besvara. Genom att an-
vända enskilda intervjuer har jag kunnat få en djupare, mer nyanserad, bild av hur 
studenter söker information. 
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Undersökning 

Detta avsnitt är uppdelat i flera delar som behandlar olika aspekter av informat-
ionssökning och informationshantering. I detta avsnitt presenterar jag resultatet av 
de intervjuer jag har genomfört med fyra masterstudenter vid Uppsala universitet. 

Två av studenterna var utbytesstudenter och två var svenskfödda. De två utby-
tesstudenterna studerade ett internationellt masterprogram inom medicin, medan 
de andra två studerade masterprogrammet i samhällsvetenskap. Det senare har ett 
flertal olika inriktningar, men de två studenterna som jag intervjuade studerade 
samma inriktning. Tre av de intervjuade studenterna var kvinnor och en var man, 
vilket gör könsfördelningen en aning ojämn. Samtidigt finner jag det osannolikt 
att kön är en avgörande faktor i just den här undersökningen, utan snarare är både 
ämnesområde och studievanor mer avgörande än kön. Flertalet andra studier visar 
på samma sak, att kön inte tycks vara avgörande när det kommer till informations-
sökningsbeteende (se Malliari, Korobili och Zapounidou 2011, s. 83; Bilgihan, 
Peng och Kandampully 2014, s. 362). 

Jag är också medveten om att jag har ett mycket litet urval för mina intervjuer, 
enbart fyra studenter. Detta är ett resultat av svårigheter att rekrytera studenter till 
att ställa upp på intervju. Till viss del kan detta tillskrivas det faktum att tidpunk-
ten för mina intervjuer sammanfaller med när många av dessa studenter själva 
precis påbörjat sitt uppsatsarbete. Samtidigt gav de intervjuer som genomfördes 
tillräckligt mycket förståelse kring hur dessa studenter söker och hanterar inform-
ation. 

Jag kommer i undersökningsdelen diskutera resultaten av mina intervjuer ge-
nom att närmare undersöka olika teman som mina informanter tog upp under in-
tervjuerna. Således kommer jag att varva empiri och analys i texten för att på så 
vis diskutera resultaten av min undersökning. 

De fyra studenterna som jag har intervjuat har jag valt att kalla student #1-4, 
efter ordningen som jag intervjuade dem. Detta för att anonymisera mina infor-
manter. Student #2 och #4 är utbytesstudenter som läser ett masterprogram inom 
medicin. Student #2 kommer från ett land i centrala Europa, medan student #4 
kommer från ett land i centrala Afrika. Student #1 och #3 kommer från Sverige 
och studerar masterprogrammet i samhällsvetenskap. Student #1 är man och öv-
riga tre är kvinnor. De intervjuade studenterna är alla i ålder kring mitten på tjugo. 
För en uppställning av informanterna, se tabell 1. 
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Tabell 1. Tydliggörande av informanternas ämnestillhörighet, kön och ursprung. 

 Ämne Kön Ursprung 

Student 1 Samhällsvetenskap Man Sverige 

Student 2 Medicin Kvinna Europa 

Student 3 Samhällsvetenskap Kvinna Sverige 

Student 4 Medicin Kvinna Afrika 

 

Studenternas förhållande till biblioteket och bibliotekarierna 
Av de fyra studenterna som jag har intervjuat var det enbart en som uppgav att 
hon har använt sig av bibliotekariernas hjälp i någon större utsträckning. De öv-
riga tre säger sig inte behöva eller inte ha tänkt på att bibliotekarierna skulle 
kunna hjälpa dem med informationssökning. 

Student #4 som uppgav att hon har fått stor hjälp av universitetsbiblioteket, 
menade dock att det var något som hon framför allt gjorde i början, men att hon 
när hon blivit säkrare och lärt sig mer om informationssökning inte längre har 
samma behov. Hon sade ”[I] used to go to the medical library a lot. They used to 
help me and show me how to do it, but right now I think I can do it on my own” 
(Intervju med student #4). Student #4 uppger själv att en stor orsak till detta behov 
är att hon är ny vid Uppsala universitet, och att saker fungerar annorlunda här 
jämfört med hur det är vid hennes hemuniversitet i Afrika. På så vis tolkar jag det 
som att hennes behov mestadels har bestått av en mer djupgående introduktion än 
den som hon beskrev att hon fått inom sin utbildning vid Uppsala universitet. Stu-
dent #4 är också mycket öppen med att så fort hon upplever problem med inform-
ationssökning så vänder hon sig till biblioteket för att få hjälp. Detta menar hon är 
en av de stora fördelarna med att sitta i bibliotekets lokaler och studera: närheten 
till bibliotekarierna och deras hjälp. 

Student #4 är också den enda av mina informanter som har använt sig av den 
vid Uppsala universitetsbibliotek tillgängliga chatten, ”Fråga biblioteket”. Student 
#4 sa: 

When I was trying to search for articles and I was going to call the help, they provided this 
online chat. And you get a librarian and they tell you how to do it. Sometimes they do it for 
you and send the link. That is interesting. For me it was like ’wow, this is so good!’ That 
when a student gets stuck, and between office hours, you can get someone online to help you 
along. (Intervju med student #4) 
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Till stor del är student #4 mycket positiv till universitetsbiblioteket, på grund av 
den hjälp hon har fått och kanske framför allt den enkelhet hon upplever i förhål-
landet mellan biblioteket och studenterna:  

The way they have divided the library. It’s libraries everywhere. You can go for a book and 
read it from any library, return it to any library, order a book from any library and you get it. 
They make life very easy for a student. (Intervju med student #4) 

Hon påtalade flertalet gånger under intervjun hur hon upplever att man vid Upp-
sala universitetsbibliotek har gjort det enkelt för studenterna. Detta handlar dels 
om tillgången till elektroniska resurser och dels om lättillgängligheten som stu-
denterna har till biblioteket. 

Samtidigt som student #4 är mycket positiv till universitetsbiblioteket och en 
aktiv användare av dess tjänster, så är övriga informanter inte lika stora användare 
av det fysiska biblioteksrummet och bibliotekets personal. Dock är de fortfarande 
stora användare av bibliotekets elektroniska resurser. Det är tydligt att de övriga 
kopplar ihop bibliotekets fysiska lokal med dess fysiska boksamlingar. Student #2 
uppger att hon i början av sina universitetsstudier tog hjälp av bibliotekspersona-
lens kompetenser, men det var inte vid Uppsala universitetsbibliotek utan när hon 
studerade på kandidatnivå i Europa (Intervju med student #2). Student #2 uppger 
att hon sedan hon förstått hur universitetsbiblioteken är uppbyggda och hur data-
baser fungerar, inte sett något behov av att söka sig till biblioteket för hjälp (Inter-
vju med student #2). På frågan om hon någonsin vände sig till bibliotekarier för 
hjälp svarade hon: 

Actually no, never. In the beginning, yes. In the beginning of my bachelors I did it. Because, 
again, I had to learn how to use a database and how to look. I remember, that was four or five 
years ago, we had a session and then I learned. (Intervju med student #2) 

Jag tolkar detta som att studenterna starkt kopplar samman bibliotekspersonalen 
med det fysiska biblioteket och dess fysiska samlingar. Detta leder till att de inte 
ser någon vits med att vända sig till bibliotekarierna för hjälp med sökning av till 
exempel artiklar som elektronisk resurs. På något vis tycks studenterna inte tydligt 
se kopplingen mellan bibliotekarierna och bibliotekets webbplats, de ser dessa 
som skilda företeelser. Ett sätt att se på det skulle vara att för dessa studenter, de 
som inte besöker det fysiska biblioteket och bibliotekarierna, har bibliotekets 
webbplats blivit ett eget bibliotek och att detta tillfredsställer alla deras biblio-
teksbehov, varför det inte finns något behov för dessa studenter att besöka biblio-
tekets lokaler. Detta är något som hänger samman med vilken sorts material som 
dessa studenter använder sig av. Och mycket riktigt är det så att dessa studenter, i 
mycket stor utsträckning, använder sig av elektroniskt material, som de visserli-
gen får tillgång till genom universitetsbiblioteket. Man kan alltså här fråga sig om 
universitetsbibliotek till viss del har gjort sig själva onödiga. Samtidigt är alla de 
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studenterna som jag intervjuat mycket positiva till bibliotekets tjänster, men me-
nar att det inte är något som de behöver. Brage och Igelström skriver i sin artikel 
att studenterna som de studerat i första hand använde sig av ”internet” för att söka 
information. När studenterna ombads precisera vad de menade med detta var sva-
ret i 45 procent Google. 

På följdfrågan om hur man gick vidare när man inte lyckades hitta tillräcklig med information 
vid sitt första alternativ var ”internet” alltjämt det vanligast förekommande svaret, men var 
inte längre lika dominerande som i den första frågan. Som andra alternativ angavs ”fråga nå-
gon annan person” och först i tredje hand ”bibliotek”. Att vända sig till biblioteket tycks alltså 
för många vara en sekundär strategi när man ska söka information. (Brage och Igelström 
2008, s. 46) 

Detta tycks inte helt stämma in på de studenter jag har intervjuat, eftersom de fort-
farande är användare av biblioteket. Dock vänder de sig inte, i likhet med Brage 
och Igelströms resultat, till biblioteket när de har informationssökningsfrågor, 
utan försöker istället att lösa problemet på egen hand. Undantaget student #4 som 
var en stor användare av biblioteket och dess personal i allehanda informations-
sökningsfrågor. Samtidigt ska nämnas att Brage och Igelström undersökt studenter 
på kandidatnivå, vilket kan förklara vissa skillnader i resultat. 

Eftersom man inom sense-makingteorin inkluderar mer än enbart sökningar i 
formella informationssystem i begreppet informationssökning, bör man se på stu-
denternas informationssökning i vidare perspektiv. En tolkning är att mina infor-
manter inhämtar information från andra källor, och att de därmed inte anser sig 
behöva bibliotekarierna. För även om de uppgav att de inte talade om informat-
ionssökning med andra studenter, innebär det inte att de inte får information som 
är relevant för sina studier via andra studenter. Student #1 uppger att han har valt 
att inte vända sig till bibliotekarierna när han har upplevt problem att finna en 
specifik artikel: ”Jag har faktiskt inte gjort det. Det kan bero på att jag inte jätte-
ofta är här på biblioteket. Och jag tänker att det ändå behövs ämneskunskaper för 
de grejorna” (Intervju med student #1). Här framkommer att student #1 såg biblio-
tekariernas, eventuellt, bristande ämneskunskaper som ett problem (Intervju med 
student #1). På så vis skulle det vara möjligt att studenterna hjälper varandra i 
förståelse av sitt ämne genom till exempel att de studerar ihop, men att de inte 
bedriver någon informationssökning tillsammans. Vidare kan man se bibliotekari-
erna som en del av de formella informationssystemen som Dervin beskriver, och 
att studenterna inte fäster lika stor vikt vid varifrån informationen kommer utan att 
de enbart är ute efter att skapa sig en bild av olika begrepp inom sitt ämne. Stu-
dent #3 vände sig aldrig till bibliotekarierna för hjälp att finna material, utan förli-
tade sig helt och hållet på sin egen sökförmåga (Intervju med student #3). 

Alla fyra informanterna har, vid något tillfälle under sin utbildning, haft intro-
duktion till informationssökning på universitetsbibliotek. De två utbytesstudenter-
na hade genomgått sådana kortare kurser både i Uppsala och vid andra universi-
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tetsbibliotek. Alla tycktes också uppskatta dessa introduktioner, men i olika ut-
sträckning. Student #2 tycktes nöjd med den introduktion hon fått och att hon ge-
nom den lärt sig tillräckligt om informationssökning, så till den grad att hon inte 
ansåg sig behöva hjälp från bibliotekarier med informationssökning utan att hon 
snarare nu ansåg att hon visste hur det gick till och att hon klarade sig själv (Inter-
vju med student #2). Student #1 tyckte å ena sidan att bibliotekariernas introdukt-
ion var bra, men å andra sidan att det hade varit värdefullt med lite mer ämnesspe-
cifik information om informationssökning. Han menade att det hade varit intres-
sant att få möjlighet att höra hur forskare inom ämnet sökte information och me-
nade att en gemensam introduktion med både bibliotekarier och lärare kunde ha 
varit givande (Intervju med student #1): ”Jag hade önskat att lärare hade pratat 
mer praktiskt, inom ämnet [om informationssökning]. Att de gärna fått gå igenom, 
’så här söker jag’” (Intervju med student #1). 

Ett möjligt problem är förstås huruvida bibliotekarierna har ämneskunskaper. 
Holmedal skriver i sin magisteruppsats om bibliotekarier på företagsbibliotek, och 
har intervjuat både bibliotekarier, eller informationsspecialister, och deras använ-
dare. De två användarna som Holmedal har intervjuat har olika uppfattning om 
hur viktigt det är med ämneskunskaper hos bibliotekarien. Den ene informanten 
ansåg att det var mycket viktigt med ämneskunskaper och han ”tycker att biblio-
tekets service förbättrats avsevärt sedan en utbildad biolog anställdes” (Holmedal 
2002, s. 35). Den andre tycker dock att det viktigaste är informationskompeten-
sen, och att bibliotekarien dessutom har många olika ämnen att sätta sig in i, för 
att kunna hjälpa alla på företaget (Holmedal 2002, s. 35). Detta är något som även 
finns på universitetsbibliotek, att bibliotekarierna har många ämnen de skulle be-
höva ha kunskaper inom. Att samma bibliotekarie skulle besitta all denna ämnes-
kunskap är dock en omöjlighet. En lösning skulle vara om bibliotekarierna var en 
mer heterogen grupp, där olika bibliotekarier kunde ha olika ämneskunskaper som 
kompletterade varandra. 

Rodwell skriver i en artikel om framtiden för referensbibliotekarier att debat-
ten kring bibliotekariers behov av ämneskunskaper är en gammal debatt (Rodwell 
2001, s. 48). Problemet som det beskrivs handlar om att användarna har direkt 
tillgång till de elektroniska resurserna, och därmed minskar behovet av speciella 
bibliotekarier som hjälper användarna att finna denna typ av material (Rodwell 
2001, s. 49). Rodwell menar tvärtom, att nu när allt fler olika källor finns tillgäng-
liga behövs bibliotekarier i större utsträckning för att hjälpa användarna. Student 
#1 var den enda av mina informanter som efterfrågade mer ämneskunskaper hos 
bibliotekarierna, de övriga tre informanterna nämnde det inte alls. Den av infor-
manterna som använde bibliotekarierna mest, student #4, nämnde inte alls att hon 
saknade ämneskunskaper hos bibliotekarierna. Istället var hon mycket nöjd med 
den guidning hon fått av bibliotekarierna om var och hur hon skulle söka (Intervju 
med student #4). Rodwell skriver om en förskjutning från ”subject knowledge to 
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subject expertise” (Rodwell 2001, s. 49), som handlar om hur bibliotekarier förr 
förväntades besitta kunskaper i ett ämne men att numera är det viktigare att ha 
kunskaper om hur användarna inom detta ämne arbetar. Alltså menar Rodwell att 
kunskaper inom ett ämne inte är lika viktigt som kunskap om hur användarna 
inom detta ämne söker, vilken typ av material de vill ha, hur detta material produ-
ceras och liknande (Rodwell 2001, s. 51). 

Massis menar att bibliotekarierna måste anpassa sig till rådande förutsättning-
ar. Men att bibliotekarierna samtidigt är väl förberedda att klara de nya utmaning-
arna, bara de hänger med i teknikutvecklingen och förstår vad studenterna vill ha. 
Massis menar vidare att bibliotekarierna måste få det stöd de behöver från sina 
lärosäten för att tekniskt ligga i framkant och att den tekniska infrastrukturen 
måste vara anpassningsbar för att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen 
(Massis 2015, s. 338). 

Sökning av information 
När det gäller själva sökningen efter information skiljde sig de fyra informanter-
nas beteende till viss del åt. Student #1 uppgav att han använde sig av nyckelord 
vid sökning efter artiklar, för att på så vis få så bra resultat som möjligt. På frågan 
hur han brukade inleda sin informationssökning berättade student #1: 

Jag skulle börja med att leta någon typ av metaartiklar. Alternativt om det var ett arbete till-
sammans med en forskare på institutionen skulle jag läsa deras artiklar först och se vad de 
använder för typ av källor, om det finns några nyckelord som man kan snappa upp och an-
vända sig av. Det är även den typen av nyckelord som jag skulle leta efter om jag tittade på 
metastudier. (Intervju med student #1) 

Han uppgav också att användandet av nyckelord var en av de största förbätt-
ringarna som han upplevde att han hade gjort under sina studieår vad gäller in-
formationssökning. Student #1 menade också att hans egna ökade ämneskunskap-
er gjorde det lättare att hitta dessa nyckelord, vilket gjorde sökningen smidigare 
för honom (Intervju med student #1). Student #1 uppgav att han inledde sin sök-
ning med att leta metaartiklar inför uppgiften, och att han vanligtvis gjorde detta 
via Google Scholar. Ibland använde han Uppsala universitetsbiblioteks egen sök-
tjänst i detta skede, men oftast var det Google Scholar som han använde. Å ena 
sidan upplevde han universitetsbibliotekets söktjänst som lite rörig, delvis ef-
tersom han fick många andra resultat än bara de artiklar som han var intresserad 
av, men å andra sidan upplevde han Google Scholar som för enkel (Intervju med 
student #1). Problemet som student #1 upplevde med Google Scholar var att han 
inte kunde sortera på användbara urvalsvariabler. Student #1 sade: ”Det går inte 
att sortera på mest citerade, eller mest relevanta eller något sådant. I alla fall har 
inte jag hittat det” (Intervju med student #1). Student #1 visade på en stor förstå-
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else för informationssökning, med förståelse för fördelar och nackdelar med olika 
typer av sorteringar av träffresultat. Student #1 tycks ha funnit hur han ska över-
brygga sina kunskapsluckor, genom flertalet år av erfarenhet av informationssök-
ning. 

Student #3 uppgav att hon brukade inleda sina sökningar via Uppsala univer-
sitetsbiblioteks ”ämnesguider”, vilket är en sorts ämnesvis sammanfattning av 
relevanta källor för studenter inom ämnet. Men om hon redan visste titeln på en 
artikel hon letade efter så använde hon Google för att hitta den. Student #3 uppgav 
att hon inledde sina litteratursökningar med breda sökningar: ”jag söker bara på 
två ord” (Intervju med student #3). Hon menade däremot att hon upplevde pro-
blem vid de tillfällen som artikeln hon hittade inte fanns tillgänglig som fulltext. I 
sådana fall valde hon att ge upp den artikeln, och istället finna en annan artikel. 
Google Scholar var inget som student #3 använde sig av, eftersom hon fann det 
”icke-användarvänligt” (Intervju med student #3). Det tycks som att hon upplevde 
samma problem med Google Scholar som student #1, men att hon inte såg de för-
delar som han såg, och därför valde att inte använda söktjänsten alls. 

Medan student #1 och #3 båda uppgav att de använde sig av Uppsala universi-
tetsbiblioteks söktjänst, så valde student #4 att söka direkt i PubMed, en medi-
cinsk sökmotor. Student #4 sade ”Most of the time I only use one database, which 
is PubMed. Because it has almost everything I need” (Intervju med student #4). 
Hon berättade att bakgrunden till detta var när hon vid ett tillfälle skulle skriva en 
litteraturöversikt och insåg att alla artiklar hon valde kom från PubMed och därför 
valde hon numera att mestadels använda sig av PubMed direkt. Student #4 me-
nade att hon vid vissa tillfällen också använde sig av Science Direct, för att hitta 
artiklar. I likhet med student #3 uppgav student #4 att hon hade problem med ar-
tiklar som inte var tillgängliga gratis, som hon var tvungen att köpa. Student #4 
menade att hon då valde att inte köpa artikeln utan istället valde att använda en 
artikel som var tillgänglig gratis, alltså genom universitetsbiblioteket. Detta kan 
ses som en barriär som enligt Wilson är ett hinder i informationssökningen (Wil-
son 2006, s. 664). En ekonomisk barriär får ses som en mycket viktig och svårö-
verkomlig sådan. Student #4 var den enda som uppgav att hon vände sig till bibli-
otekspersonalen om hon fick problem vid informationssökning. Hon upplevde att 
hon fick bra hjälp av bibliotekarierna och att det hjälpte henne att komma vidare 
med sin sökning. 

Student #2 uppgav också att hon mestadels använde sig av PubMed och Sci-
ence Direct, eftersom hon upplevde att dessa passade väldigt bra för just hennes 
studieämne: ”The ones I mostly use are PubMed and Science Direct, and someti-
mes a few others. But usually those are the ones that I like for [my subject] and 
they usually help me a lot finding literature that fits my needs” (Intervju med stu-
dent #2). Hon uppgav också att om hon inte hittade det hon sökte i PubMed eller 
Science Direct, vände hon sig till universitetsbibliotekets webbplats och sökte där, 
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eftersom hon då kunde söka i alla de databaser som universitetsbiblioteket prenu-
mererar på (Intervju med student #2). 

Sense-makingteorins idé om luckor i kunskap och byggandet av broar som 
överbryggar dessa, kan här ses som att studenterna har funnit hur de ska finna 
dessa broar. När de ställs inför en lucka i sin kunskap och tvingas söka informat-
ion vänder de sig till samma informationssystem som förra gången de ställdes 
inför ett problem av samma typ. De återanvänder på så vis en för dem fungerande 
lösning, vilket innebär att de låter tidigare erfarenhet avgöra vilken lösning de ska 
använda sig av för ett visst problem, de finner helt enkelt lösningar som överbryg-
gar luckorna på ett tillfredställande sätt. Student #4 uppgav att hon i första hand 
vände sig direkt till PubMed, eftersom det var där hon fann de flesta av de artiklar 
hon behövde (Intervju med student #4). På samma sätt vände sig student #2 oftast 
till PubMed och Science Direct, eftersom hon där oftast hittade artiklar inom hen-
nes område (Intervju med student #2). Samtidigt använde både student #2 och 
student #4 universitetsbibliotekets egen söktjänst om de inte lyckades finna det de 
sökte i sina vanliga databaser (Intervju med student #2; Intervju med student #4). 

Wilson skriver i sin klassiska artikel från 1981 att användare inte bara vänder 
sig till informationssystem, utan att de också kan vända sig till andra människor 
för informationssökning (Wilson 2006, s. 660). Men ingen av mina informanter 
uppgav att han eller hon vände sig till andra människor för informationssökning i 
någon större utsträckning. Istället vände de sig till formella informationssystem. 
Alla informanterna hade sökt information tillsammans med någon annan person, i 
någon form av grupparbete, men även då handlade det om regelrätta informations-
system. Men utöver det ägnade sig mina informanter åt informationssökning på 
egen hand. De två samhällsvetarstudenterna uppgav att de talade mycket lite, re-
spektive inte alls, om informationssökning med andra studenter (Intervju med 
student #1; Intervju med student #3). Däremot uppgav de två studenterna inom 
medicin att de talade mycket om informationssökning med andra studenter (Inter-
vju med student #2; Intervju med student #4). De två medicinstudenterna uppgav 
också att de inom sitt utbildningsprogram haft en introduktion till informations-
sökning anordnad av universitetsbiblioteket (Intervju med student #2; Intervju 
med student #4). Detta var något som samhällsvetarstudenterna inte hade haft 
(Intervju med student #1; Intervju med student #3). Jag tolkar det som en möjlig 
orsak till varför dessa två studenter talade om informationssökning med andra 
studenter, och varför de två samhällsvetarstudenterna uppgav att de inte talade om 
informationssökning med sina kurskamrater. Inom medicin fokuserar utbildningen 
generellt mycket på informationssökning, då det är viktigt att hålla sig uppdaterad 
om det senaste inom ämnet (Intervju med student #2). Min tolkning är att detta 
inte ses som lika viktigt inom samhällsvetenskapen. Brage och Igelström konsta-
terar i sin undersökning att studenterna som genomgått någon form av introdukt-
ion i informationssökning anordnad av biblioteket, inte tillskrev den någon större 
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påverkan på den egna informationssökningsförmågan (Brage och Igelström 2008, 
s. 48). Detta är något som vore intressant att undersöka med ett större urval av 
studenter, för att se om biblioteksundervisningen har avsedd effekt. 

Enbart en av studenterna använde sig av Google Scholar (Intervju med stu-
dent #1). Jag hade väntat mig ett resultat som skulle påminna om det som Wu och 
Chen (2014) presenterat, att en majoritet av studenterna använde Google Scholar 
åtminstone delvis, men istället var tre av mina informanter inte intresserade av 
Google Scholar, varav en uppgav att Google Scholar inte var användarvänligt 
(Intervju med student #3). Även detta varierar möjligen beroende på vilken nivå 
som studenterna studerar, möjligen skulle Google Scholar var mer populärt på 
grundnivå. Dessutom kan det vara mer populärt inom andra ämnesområden än de 
jag har riktat in mig på. Precis som student #1 uppgav att han såg brister med 
Google Scholar vad gäller sortering visar Wu och Chens undersökning på samma 
sak, att den bristande sorteringen gör Google Scholar svårt att använda för studen-
ter (Wu och Chen 2014, s. 382). Vilket är samma brister som de studenter som jag 
har intervjuat uppgav vad gäller Google Scholar. 

Elektroniska resurser 
Det har framgått tydligt under mina intervjuer att de studenter som jag har inter-
vjuat i mycket stor utsträckning förlitar sig på elektroniskt material, i form av ve-
tenskapliga artiklar. Dessa når de via universitetsbibliotekets webbplats. De har 
alla framhållit fördelarna med att komma åt detta material från andra platser än 
enbart bibliotekets lokaler. Samtidigt framhåller flera av de jag intervjuat att de 
inte studerar hemifrån, utan i stället studerar i universitetets lokaler, och i vissa 
fall även i biblioteket (Intervju med student #1; Intervju med student #4). En av 
studenterna framhåller problemet med att behöva logga in för att komma åt de 
elektroniska resurserna som biblioteket prenumererar på, även om hon är med-
veten om nödvändigheten i det upplägget (Intervju med student #3). 

Jag tolkar detta som att studenterna är vana vid omedelbar tillgång till materi-
al i samhället. Eftersom det svenska samhället i stort har rört sig mot ”papperslös-
het”, något som tar sig uttryck i att stora delar av myndighetsmaterial finns till-
gängligt via myndigheters webbplatser. Detta gäller inte enbart Sverige utan stora 
delar av världen har flyttat ut på webben. 

Samtidigt tycks mina informanter studera sådana ämnen som till stor del an-
vänder sig av artiklar, och i mindre utsträckning använder sig av böcker. En stu-
dent menade att det fanns ett behov av ”färskt” material (Intervju med student #3). 
Denna student menade också att böcker riskerar att snabbt bli inaktuella: ”Det är 
lite svårt att hitta relevant information som ändå är uppdaterad i böcker, tycker 
jag” (Intervju med student #3). Men hon hade samtidigt inget emot att använda sig 
av e-böcker (Intervju med student #3). Student #3 menade att sedan hon införskaf-
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fat en surfplatta upplevde det som lättare att läsa elektroniskt material jämfört med 
att läsa på en datorskärm (Intervju med student #3). 

Student #2 var starkt positiv till elektroniskt material, både artiklar och e-
böcker, så till den grad att hennes första reaktion när det talades om böcker på 
kurslitteraturlistor var att fråga om dessa fanns tillgängliga som e-böcker: 

I do use e-books. Whenever a teacher says that ’you need this book,’ my first question is al-
ways, is there an e-book? And actually now there mostly is. I have some e-books that I’ve 
used throughout my master’s. Then I would prefer [the e-book], before having the actual 
book. (Intervju med student #2) 

Här kan det också vara intressant att resonera kring tekniska kunskapsluckor. Det 
är möjligt att student #2 var den informant som var mest tekniskt kunnig, och att 
de övriga informanterna hade tekniska kunskapsluckor. De kan av olika anled-
ningar ha tekniska kunskapsluckor som gör att de inte på samma sätt väljer e-
böcker. Student #2 var också den enda informant som föredrog att läsa på skärm. 
De övriga studenterna föredrog att läsa på papper, men av praktiska och ekono-
miska skäl valde de att läsa på skärm. De studenter som ägde en surfplatta uppgav 
att de föredrog att läsa på den jämfört med att läsa från dator (Intervju med stu-
dent #1; Intervju med student #3). Student #3 upplevde att läsa på surfplatta var 
bättre än att läsa på dator men ändå sämre än att läsa på papper, men att de prak-
tiska skälen avgjorde till surfplattans fördel. Student #3 såg möjligheten att växla 
avstånd som en fördel med att läsa på surfplatta jämfört med att läsa på en da-
torskärm: ”Ipaden fungerar så bra, för det är som att läsa i en bok. Just datorer 
tycker jag är så jobbigt för då är man fast på ett ställe och måste sitta och läsa. Jag 
tycker om att ligga ner och läsa istället” (Intervju med student #3). Student #3 
framhöll också möjligheterna att anpassa skärmens ljusstyrka på ett bättre sätt. 

Det tycks som att majoriteten av de jag har intervjuat föredrog att läsa artiklar 
på papper framför att läsa på skärm. Det som hindrar dem från detta tycks vara en 
kombination av praktiska och ekonomiska orsaker. Det senare säger sig självt 
eftersom utskrifter kostar pengar, men det tidigare tycktes mest ha med plats och 
organisering av dokument att göra. Informanterna menade att det var lättare att 
ordna filer än att ordna fysiska dokument, framför allt menade student #3 att hon 
inte brukade spara artiklar efter det att en kurs var avslutad: ”Jag har [en mapp] 
för varje kurs, eller delkurs. Det går inte att spara ner bättre än så, tycker jag. Sen 
har jag kvar de till delkursen verkligen är över. När jag har fått betyg på kursen, 
då raderar jag allt” (Intervju med student #3). 

Student #1 berättade att han skrev ut artiklar ibland, när han var säker på att 
det var en relevant text som han skulle använda flera gånger: ”Om det är någon-
ting som jag vet att det här kommer jag återkomma till flera gånger och vill titta 
på och läsa igenom. Det är nog bara den typen av artiklar som jag skulle skriva 
ut” (Intervju med student #1). För honom var det alltså så att de artiklar som han 
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upplevde som viktigare, och som han räknade med att återkomma till, valde han 
att skriva ut (Intervju med student #1). 

Det tycks som att studenterna helst läser på papper men att de däremot skulle 
vilja slippa att förvara dessa. Det kan låta som att svaret på detta problem skulle 
vara ett bibliotek, men samtidigt vill studenterna ha omedelbar tillgång till artik-
larna. Lösningen blir att hantera texterna elektroniskt, och att då inte skriva ut. Jag 
tolkar detta som att de väljer den enklaste lösningen, alltså den som orsakar minst 
problem och är det lättaste sättet att överbrygga de informationsluckor som stu-
denterna har. Eftersom vare sig biblioteket eller de vetenskapliga artiklarna är 
ändamål i sig, handlar det enbart om att finna en lösning på de informationsluckor 
som studenterna har. Sense-makingteorin menar att informationssökningen inte är 
ett mål i sig, utan att informationssökningen enbart syftar till att överbrygga luck-
or i individens kunskap, för att på så vis ge individen en bättre bild av verklighet-
en. Målet är inte att information på något vis ska överföras, utan att en individ ska 
uppnå förståelse inom ett ämne (Dervin 1999, s. 740). Därmed är formatet för 
informationen som studenterna tar till sig egentligen inte viktig, utan det som är 
viktigt är att studenterna får en fördjupad förståelse för ämnet. Vidare menar Der-
vin att sense-makingteorin utgår från att aktören, i det här fallet studenterna, är 
experter i sin egen värld, alltså att de vet vad som är relevant för dem själva. Dess-
sutom menar Dervin att aktören har egna idéer om hur saker hänger samman 
(Dervin 1999, s. 740). Alltså skulle mina informanter kunna anses vara experter i 
sina egna världar. Samtidigt är det inte samma värld som bibliotekens, där biblio-
tekarierna kan uppleva att studenterna har tydliga kunskapsluckor som studenter-
na själva inte är medvetna om. Detta skulle kunna betyda att informanterna inte 
anser sig behöva tillfråga en formell informationstjänst som bibliotekarierna, utan 
att de istället upplever att andra informella källor leder dem rätt och ger de till-
fredställande information. 

Trots att studenterna studerar två olika masterprogram tycks det inte före-
komma några markanta skillnader mellan hur de hanterar elektroniska resurser. 
En orsak till detta kan vara att skillnaderna mellan olika akademiska ämnen har 
minskat när det gäller informationshantering. Det innebär att det blir allt viktigare 
för universitetsbiblioteken att satsa på lättanvända och tydliga webbplatser och 
söktjänster. Dock ska nämnas att de två programmen visserligen inte är inom 
samma vetenskapsområde, men samtidigt är nära besläktade. Båda master-
programmen handlar om studier kring människors välmående, i olika form och 
med olika inriktningar. Det ena på ett övergripande, mer internationellt, plan och 
det andra på ett personligt plan. De tillhör olika vetenskapsområden och leder till 
markant olika framtida yrken, men handlar ändå om människors hälsa. 

Samtliga studenter hade sina favoriter bland vetenskapliga databaser, som de 
genom erfarenhet upptäckt fungerar för dem och deras ämne. Detta är nog att be-
trakta som naturligt, då dessa studenter har varit verksamma som studenter under 
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en längre tid, och att de genom denna erfarenhet har lärt sig vad som fungerar för 
dem och vad som inte gör det. Alltså väljer de att fortsätta med ett fungerande 
system, eller val av källor. Ett fungerande system skulle i detta fall innebära att 
studenterna får tillräckligt bra träffar. Träffar som täcker deras informationsbehov 
vid ett givet tillfälle. Student #2 uppgav att hon oftast använde samma två databa-
ser, men att hon när hon träffade på ett nytt ämne eller ny inriktning gärna an-
vände sig av universitetsbibliotekets egen söktjänst: 

It also depends on the topic, because I have obviously written about certain topics and with 
some I know I can go to those databases [PubMed and Science Direct] and I will find what I 
need. But if I don’t, usually I use the university library [website] … there is a search where 
you can immediately look for articles and then the engine searches all the databases. (Intervju 
med student #2) 

Detta beteende tyder på en förståelse för informationssökning i den mening att 
hon är medveten om vilka söktjänster och källor som lämpar sig i vilken situation. 
Och hon anpassar sitt sökbeteende efter situationen, och vet att hennes vanliga 
sökmetod inte är lämplig för ett nytt ämne. 

Flertalet studier visar att studenter i allt högre grad använder bibliotekens re-
surser från andra platser än biblioteken (Catalano 2013, s. 260). Detta kan framstå 
som naturligt då studenter kanske inte är intresserade av att besöka biblioteken 
som byggnader, utan snarare är ute efter information för sina studier, och om 
denna information är tillgänglig på distans kommer studenter i hög grad att ut-
nyttja dessa resurser på distans. Samtidigt tycks inte forskare och studenter besöka 
bibliotekens lokaler i mindre utsträckning, för trots att bibliotekens tryckta 
material används mindre ökar besöken. Gayton skriver angående biblioteket som 
lokal att yngre forskare är mer intresserade än äldre av att använda bibliotekets 
lokaler för forskning (Gayton 2008, s. 64). 

En risk med att studenterna inte besöker bibliotekens fysiska lokaler är att de 
då inte träffar bibliotekarierna, vilket innebär att studenterna är mer utlämnade till 
sina egna informationssökningskunskaper. En stor risk med det är om studenterna 
inte besitter tillräckliga informationssökningskunskaper riskerar de att få sämre 
resultat och i förlängningen kan det påverka deras studier negativt. 

Hantering av artiklar och referenser 
Informationshantering kan ses som ytterligare en aspekt av informationssöknings-
beteende, eftersom sökningen leder till användning av informationen som kommit 
fram vid sökningen (Wilson 2006, s. 659). Informationen som en sökning resulte-
rar i handlar ofta om dokument, alltså text i någon form, exempelvis en bok eller 
en tidskriftsartikel, i tryckt eller elektronisk form. Buckland menar att begreppet 
dokument ofta används i referens till text, eller mer exakt text-bärande objekt 
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(Buckland 1991, s. 353). Begreppet dokument kan används i betydligt bredare 
betydelse, vilket Buckland tydliggör senare i sin artikel (Buckland 1991, s. 354). 
Men när det kommer till den elektroniska information som mina informanter sö-
ker efter handlar det uteslutande om textdokument. 

Av de fyra intervjuade studenterna använde två referenshanteringsprogram. 
Student #1 uppgav att han använde sig av Paperpile, ett referenshanteringspro-
gram som fungerar ihop med Googles webbaserade svit av kontorsprogram, och 
att han genom detta fick både en referens och dessutom sparar programmet arti-
keln som en PDF-fil. Student #4 uppgav att hon använde sig av Zotero som refe-
renshanteringsprogram, något som hon har gått en utbildning vid Uppsala univer-
sitetsbibliotek för att lära sig. Hon menade att en av de stora fördelarna med att 
använda Zotero, bortsett från att det förenklar referenshanteringen i stort, är att 
hon alltid har tillgång till sina referenser så länge hon har tillgång till webben och 
kan logga in med sitt Zotero webbkonto: 

So that I can access [my references] anytime even if I’m not [using] my laptop. So that if I 
got to the library and I want to access [my refereces], if I use a library computer or any other 
computer, within Zotero I can still read the article, I just [need to] sign in. (Intervju med stu-
dent #4) 

Ytterligare en fördel med Zotero, som student #4 framhöll, är att programmet 
också sparar en PDF-fil av artikeln om en sådan finns tillgänglig när referensen 
skapas, vilket gör att användaren får både en färdig referens efter valbart referens-
hanteringssystem, färdig att importeras till en ordbehandlare (Intervju med student 
#4). 

Samtliga fyra informanter sparade artiklar som PDF-filer för enkel åtkomst. 
Student #3 uppgav att hon raderade artiklarna efter att hon fått betyg på den aktu-
ella kursen (Intervju med student #3). Medan övriga studenter tycktes spara ned-
laddade artiklar för framtida behov. Varför informanterna valde att spara filer 
istället för enbart en referens för att senare kunna söka upp en artikel igen är svårt 
att avgöra. Det kan bero på att studenterna fann det svårare att söka upp informat-
ion igen, jämfört med att spara filerna. En annan orsak kan vara att referenshante-
ringsprogram ofta sparar både referens och fil, vilket kan förklara varför två av 
informanterna sparade filer. De andra två informanterna uppgav att de sparade 
artiklar manuellt. 

Med elektroniska resurser, i form av artiklar och böcker som PDF-filer, kom-
mer enorma möjligheter. Inte längre är studenter beroende av fysiskt utrymme för 
att få plats med sina studiematerial, utan nu handlar det om hårddiskstorlek. Även 
detta är inte speciellt relevant längre, eftersom vanliga datorer och surfplattor har 
så mycket lagringsutrymme att användaren knappast behöver reflektera kring ut-
rymmesfrågan. 

Det genomgående tycks vara att de intervjuade studenterna är mycket nöjda 
med att arbeta med elektroniska dokument. De laddar ner och använder PDF-filer 
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i sina studier, utan att de upplever några problem med det. Dessutom använder de 
PDF-läsarprogrammens möjligheter till att anteckna och göra markeringar i tex-
ten, direkt i dokumentet. På så vis tycks det som att det gamla beteendet med att 
använda överstryckningspennor ihop med pappersdokument helt har övergetts av 
studenterna i en elektronisk miljö. Beteendet är dock samma som tidigare, det har 
bara digitaliserats. De begränsningar som några av studenterna upplevde var 
kopplade till läsning på skärm. Några av studenterna föredrog papper medan 
andra föredrog skärm. 

Läsning av artiklar 
De intervjuade studenterna beskrev alla likartat hur de läser en vetenskaplig arti-
kel, åtminstone till en början. Inledningsvis gick de, föga förvånande, efter arti-
kelns titel, för att därefter läsa abstract, för att på så vis avgöra om artikeln i fråga 
är av intresse. Student #4 uppgav: ”After reading the abstract, if it is not relevant I 
don’t read beyond that” (Intervju med student #4). Här framkommer vikten av att 
en artikel eller uppsats har ett välformulerat och tydligt abstract så läsaren direkt 
kan avgöra om texten är relevant för dem, och därmed läsvärd eller om de behö-
ver söka vidare. Student #1 menar också att han i början av informationssökning-
en inte bara läser abstract utan också läser ”mer av inledningen för att få ett grepp 
om hur de [olika forskare] ser fältet” (Intervju med student #1). Student #1 be-
skrev också hur han använde artiklarnas abstract som en sorts påminnelse om vad 
artikeln handlade om. Alltså, när han i ett senare skede återkom till en artikel 
valde han att ofta läsa abstract igen, då för att fräscha upp minnet angående vad en 
artikel handlade om (Intervju med student #1). På så vis fungerade abstract nästan 
som en anteckning för honom, ett snabbt sätt att påminna sig om artikelns inne-
håll. 

Student #3 uppgav att hon under sina kandidatstudier läste enbart inledning 
och diskussion, men att hon numera läser delar av inledningen, metoden och dis-
kussionen (Intervju med student #3). Om hur hon läser artiklar berättade student 
#3: 

Först är det rubriken, så klart, innan jag väljer att läsa abstract. Sen läser jag abstract och ser 
om det är något som passar mig … Då brukar jag läsa inledningen. Eller i början när jag läste 
kandidatprogrammet då läste jag inledning och diskussion, enbart. Men nu så brukar jag läsa 
inledning, ett tag på inledningen, och sen så läser jag metoden, så mycket som behövs. Resul-
tatet hoppar jag oftast över, det är mest siffror. Om det inte är någonting som är väldigt intres-
sant. Sen går jag till diskussionen och ser om jag behöver kolla upp mer i resultatet. (Intervju 
med student #3) 

Student #3 beskrev också hur hon inte brukar läsa resultatavsnittet av en artikel 
om hon inte finner något mycket intressant i diskussionsdelen som gör att hon 
behöver läsa resultatdelen. 
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Samtliga studenter som jag har intervjuat uppgav att de inte läser hela artiklar, 
något som knappast kan ses som förvånande. Student #3 hade under sin kandidat-
utbildning även fått tipset av sina lärare att inte läsa allt, utan att välja ut det som 
upplevdes som mest relevant. Detta för att ”annars har vi ingen chans att hinna 
med allt” (Intervju med student #3). 

Nicholas et al (2010) skriver angående läsning av artiklar att just litteraturstu-
dier är viktiga inom alla typer av forskning. I deras undersökning uppgav de inter-
vjuade forskarna att de lade mellan 20 och 70 procent av sin forskningstid på läs-
ning (Nicholas et al 2010, s. 501). De skriver:  

When asked what they actually considered to be ’reading’, there was agreement among inter-
viewees that this included everything from quickly skimming abstracts – and even searching a 
document just for images or tables – and the reading of the full text. Therefore reading should 
not just be associated with the consumption of a full-text article as researchers might get all 
they want from an abstract or a single page. (Nicholas et al 2010, s. 502) 

Det innebär alltså att i Nicholas et al undersökning är läsning inte enbart att läsa 
en text från början till slut. Istället innebär läsning av artiklar något mycket mer: 
det tycks närmast kunna vara allt som en forskare gör när han eller hon har en 
artikel framför sig. Något liknande är applicerbart i min undersökning. Eftersom 
ingen av de studenter som jag intervjuade uppgav att de läste artiklar i sin helhet. 
Snarare handlar det om att studenterna, i likhet med forskarna, bara läser det de 
behöver. Dervins sense-makingteori handlar om att individer har luckor i sina 
kunskaper, och det är drivkraften att fylla dessa luckor som leder till informat-
ionssökning. Alltså behöver inte studenterna läsa allt i en artikel, utan enbart det 
som krävs för att överbrygga kunskapsluckan. Student #1 menar att efter att han 
läst några artiklar inom ett ämne ägnar han allt mindre uppmärksamhet åt artiklars 
inledning eftersom dessa är förhållandevis lika, då artiklarna behandlar samma 
ämne (Intervju med student #1). I sense-making teoretiska termer handlar det om 
att han redan har fyllt den kunskapsluckan, och att läsa fler inledningar ger inte 
ytterligare information utan enbart samma information i annan formulering. Även 
student #4 uppgav att hon läste inledningen på de första artiklarna hon hittade vid 
ett söktillfälle, men att hon allteftersom slutade läsa inledningarna eftersom de 
liknade varandra och hon redan hade en uppfattning om ämnet vid det laget och 
inte hade behov av ytterligare inledningsinformation (Intervju med student #4). 

Nicholas et al (2010) fann också att en minoritet av de tillfrågade forskarna 
uppgav att det var ovanligt för dem att läsa en hel artikel från början till slut 
(Nicholas et al 2010, s. 502). De skriver vidare:  

In fact, one physicist claimed that ’nobody’ reads full text ’nowadays’. There were two main 
reasons for this. First, it was so tempting to use keyword searching within documents using 
the browser or other application software, which enabled easy retrieval of specific relevant 
pieces of information. Second – there was a perception that ’too much literature was being 
produced’. (Nicholas et al 2010, s. 502) 
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Detta tycks stämma väl med de studenter jag har intervjuat för denna uppsats. De 
uppgav allihop att de inte läste hela artiklar, utan i stället valde de delar de fann 
relevanta. Av studenternas svar att döma framgick det att den viktigaste orsaken 
till detta var tidsbrist, inte bristande intresse även om de också menade att delar av 
artiklar kunde vara väldigt likartade, till exempel inledningsdelarna i artiklar som 
behandlar samma ämne. 

Student #2 uppgav att hon brukade söka i artiklar som hon laddat ned, för att 
på så vis kunna finna relevanta passager i dem. Hon uppgav vidare att hon ofta 
sökte i e-böcker och angav det som en av de stora fördelarna med e-böcker jäm-
fört med tryckta böcker: ”I search, especially with books. Sometimes I just need a 
certain section and I can just search for a word and it will come up. It’s very con-
venient” (Intervju med student #2). Student #2 menade att hon använde e-
böckerna ofta för att finna definitioner av begrepp och då var det väldigt använd-
bart att kunna söka i böckerna och direkt finna de relevanta sektionerna i texten 
och på så vis slippa bläddra sig igenom boken eller slå i ett register för att finna 
det relevanta (Intervju med student #2). Men i likhet med vad de andra studenter-
na tyckte om att köpa artiklar menade student #2 att hon inte kunde tänka sig att 
köpa e-böcker, istället uppgav hon att: ”usually what happens is that there is al-
ways someone, a student, who already has a book from somewhere, I don’t know 
where. They have the book and then it just goes around. I get it from somebody” 
(Intervju med student #2). På så vis kommer hon, och andra studenter, över e-
böcker även om de inte är tillgängliga genom universitetsbiblioteket. Hon uppgav 
vidare att vissa e-böcker som hon använde sig av var fritt tillgängliga på webben 
(Intervju med student #2). 

Studenternas ämnestillhörighet och ursprung 
Viss tidigare forskning har visat på skillnader i informationssökning baserat på 
ämnestillhörighet, något som min undersökning varken kan bestyrka eller mot-
säga. Delvis beror detta på att jag har haft ett litet urval och delvis att de studenter 
som jag intervjuat uppvisar stora likheter. I båda ämnesparen var det en student 
som var uppenbart mycket väl insatt i informationssökning och hantering av refe-
renser, medan den andra studenten inte var lika väl insatt och inte heller lika säker 
i sitt informationsbeteende. Att tala om två olika typer av studenter är problema-
tiskt, men i min undersökning var det klara skillnader mellan dessa två par. Alltså, 
en av de svenska studenterna och en av utbytesstudenterna, framstod som mycket 
säkra på informationssökning och vana vid den vetenskapliga metoden. Medan de 
andra två studenterna inte var lika säkra och inte heller lika tydliga i hur de gick 
till väga i informationssökningssituationer. Detta tolkar jag som att de var mindre 
säkra i sin informationssökning. 
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Här blir det också intressant att ta i beaktning att av de två säkra var en in-
hemsk student och en utbytesstudent, alltså tycks nationalitet och ämnesinriktning 
inte vara relevanta variabler i denna aspekt, i alla fall inte i min undersökning. 
Istället tolkar jag det som att det avgörande snarare är individuell inställning och 
personlighet. Frågan som uppkommer blir då om det är något som de studenterna 
har utvecklat under sin studietid eller om det är något annat. Student #2 uppgav att 
hon har blivit mycket bättre på att söka information under sina studieår, och att 
hon inledningsvis hade känt sig vilsen vid litteratursökning (Intervju med student 
#2). Även student #1 uppgav att han genom ökad erfarenhet blivit säkrare på in-
formationssökning, och att han även fick mer relevanta träffar och mindre brus i 
sina sökningar (Intervju med student #1). En möjlighet är att de skillnader som jag 
har observerat helt enkelt handlar om erfarenhet i informationssökning, och att de 
två som jag tolkar som mer säkra egentligen är mer erfarna. 

Två av informanterna läste ett svenskspråkigt masterprogram och två ett eng-
elskspråkigt, internationellt, masterprogram. De två informanterna som läste det 
senare, var dessutom utbytesstudenter, om än från mycket olika bakgrund. Student 
#2 var från ett europeiskt land och hade läst sin kandidatexamen i ett annat euro-
peiskt land för att slutligen läsa sin masterexamen i Sverige. Den andra utby-
tesstudenten, student #4, kom från ett afrikanskt land, med helt andra ekonomiska 
förutsättningar. Hon påtalade själv att hon kom från ett fattigt land (Intervju med 
student #4). Dock berättade hon att hon vid sitt hemuniversitet hade tillgång till 
flertalet vetenskapliga databaser, även om det inte var lika god tillgång och inte 
heller till lika många databaser som vid Uppsala universitet. Student #4 berättade 
att för att till exempel få tillgång till PubMed var studenterna vid hennes hemuni-
versitet i Afrika tvungna att be bibliotekarierna om hjälp att logga in: ”If you want 
to use PubMed they log in for you. And you are able to do everything, but within 
the library” (Intervju med student #4). En konsekvens av detta var att hon var van 
vid att spara artiklar och ta med sig, något som studenterna var tvungna att göra 
om de ville läsa dem på annan plats än i biblioteket (Intervju med student #4). 
Detta förfarande står i stark konstrast till tillvaron för studenter vid Uppsala uni-
versitet, som har fri tillgång till dessa databaser genom sin egen studentinlogg-
ning, oavsett tid på dygnet och var de befinner sig. Det innebär att när student #4 
började studera vid Uppsala universitet uppstod nya kunskapsluckor för henne. 
Problem hon stött på vid sitt hemuniversitet löste hon på de sätt som lämpade sig 
under de förutsättningar som rådde där, medan i Uppsala var hon tvungen att gå 
tillbaka och finna nya sätt att överbrygga luckorna. Student #4 uppgav under in-
tervjun att hon fått god hjälp av bibliotekarierna och andra studenter vilket gjort 
att hon snabbt kunde överbrygga de kunskapsluckor som uppstått (Intervju med 
student #4). 
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Slutdiskussion 

Denna studie visar att dagens studenter använder sig av elektroniska resurser i 
mycket hög utsträckning. Studenterna använder fortfarande böcker, men inte i 
första hand, utan enbart om materialet inte finns tillgängligt elektroniskt. Studen-
terna föredrog att läsa på skärm, skälet till detta var ofta praktiskt, för flertalet av 
studenterna uppgav samtidigt att de upplevde det som mer ansträngande att läsa 
på skärm jämfört med att läsa på papper. De praktiska orsakerna till att inte skriva 
ut artiklar uppgav studenterna var en kombination av ekonomiska och förva-
ringsmässiga skäl. Vidare kan man tänka att elektroniska versionernas tydliga 
fördelar, såsom sökbarhet och platssparande, vida överträffar de eventuella nack-
delar det innebär att inte ha papperskopior av artiklar. Dessutom menade flera av 
studenterna att de inte använde artiklarna de sökte fram mer än för en kurs eller 
uppsats, vilket var ytterligare en anledning till att inte skriva ut artiklar. Artiklarna 
förlorar alltså snabbt sitt värde, och även om informanterna uppgav att de ibland 
återanvände artiklar tycktes detta inte ske tillräckligt ofta för att det skulle vara 
befogat att spara en papperskopia av artiklarna. 

Diskussion 

Studenterna och biblioteken 
Samtliga studenter använde sig av universitetsbibliotekets webbplats och söktjänst 
för att komma åt elektroniskt material. Men de flesta vände sig aldrig till bibliote-
karierna för hjälp. Studenterna tycks förknippa bibliotekarierna med det fysiska 
biblioteksrummet och de fysiska böckerna som finns där, och inte med informat-
ionssökning och elektroniskt material. De verkar ha en väldigt traditionell syn på 
biblioteken, där böckerna är centrala. Det tycks som att studenterna skiljer på 
biblioteket som fysisk plats och bibliotekets webbplats, och väljer att enbart an-
vända den senare.  

En majoritet av studenterna uppgav att de kände sig säkra nog i informations-
sökning att de inte behövde vända sig till biblioteket, samtidigt som de uppgav att 
de inte kom åt allt material som de behövde. De såg inte någon vinst med att 
vända sig till bibliotekarierna, att bibliotekarierna inte skulle besitta någon kun-
skap som studenterna själva inte besitter. Detta i sig är intressant eftersom mina 
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informanter avfärdade bibliotekarierna utan att veta vad dessa skulle kunna bidra 
med. Detta kan bero på att studenterna inte upplever bibliotekarierna vara tekniskt 
i framkant, och att studenterna mer ser biblioteket som en boksamling och inte 
som någon form av informationscentral. Vilket kan bero på att bibliotekarierna 
inte är i framkant när det gäller teknikanvändande. Detta är något som biblioteka-
rierna behöver arbeta med då dagens studenter inte enbart efterfrågar noggrannhet 
från biblioteken utan också snabbhet (Massis 2015, s. 336). Man kan också tänka 
sig att studenterna inte visste om att bibliotekarierna besitter spetskompetens inom 
informationssökning i databaser, utan trodde att det enbart är sökningar i biblio-
tekets egna boksamlingar som bibliotekarierna kan hjälpa till med. Detta är något 
som biblioteken behöver bli bättre på: att informera studenterna om vilken kun-
skap bibliotekarierna besitter och i vilka lägen det kan var värdefullt för studen-
terna att vända sig till biblioteket. 

Resultatet av Malliari, Korobili och Zapounidous (2011) undersökning visar 
på samma som min undersökning, att studenterna inte vänder sig till bibliotekari-
erna för hjälp med informationssökning i speciellt hög utsträckning. 

Det tycks som att studenterna inte är medvetna om sina egna kunskapsluckor 
och ser därför inte hur bibliotekarierna skulle kunna hjälpa dem att överbrygga 
dessa luckor i kunskap. För att studenterna ska välja att vända sig till bibliotekari-
erna krävs att studenterna blir medvetna om sina kunskapsluckor och att de ser att 
bibliotekarierna är lösningen för att överbrygga dessa luckor. Även om man inom 
sense-makingteorin har breddat informationssökning till att innefatta mer än en-
bart förfrågningar till formella informationssystem och experter, så tycks mina 
informanter inte söka vidare på andra håll heller, vilket är problematiskt. Samti-
digt uppgav enbart en av studenterna att hon gav upp då hon inte fann det hon 
sökte (Intervju med student #3). De övriga var inte lika tydliga med hur de gick 
vidare även om jag tolkar det som att de helt enkelt går vidare i sin sökning och 
försöker finna någon annan artikel som kan ersätta den ursprungligen sökta. En av 
de tillfrågade studenterna uppgav att hon var medveten om att artiklar som inte 
finns tillgängliga via universitetsbiblioteket ofta går att beställa ändå, men att det 
då kostar en summa för studenten (Intervju med student #4). Den studenten upp-
gav att hon valt att inte göra det av ekonomiska skäl och istället valt en annan ar-
tikel, som ersättare för den ursprungliga (Intervju med student #4). För att studen-
terna ska bli medvetna om sina kunskapsluckor och se lösningar som kan över-
brygga dessa, är det upp till biblioteken att på ett tydligare, och kanske mer hand-
fast sätt, visa vad de har att erbjuda och vad studenterna har att vinna på att kon-
takta biblioteket. 

Studenterna har blivit vana att alltid ha full tillgång till artiklar och när de inte 
har det av olika anledningar, att artikeln inte är tillgänglig genom biblioteket eller 
att de inte finner den genom sin egen sökning, så tycks de inte vara villiga att 
lägga ytterligare tid på att finna den specifika artikeln. Istället väljer de att leta 



 50 

vidare efter en annan artikel som ersättare. Det kan också tyda på att enskilda spe-
cifika artiklar inte är så viktiga, det viktiga är att finna den information de söker, 
sedan vilken artikel det handlar om är inte alltid lika viktigt. Även detta kan kopp-
las till att studenterna inte vänder sig till biblioteket i särskilt hög utsträckning. 

Förutsättningarna har alltså ändrats för forskningsbiblioteken. Rowland et al 
skriver angående dessa förändrade förutsättningar: ”Library users demand 24/7 
access, instant gratification at a click, and are increasingly looking for ’the an-
swer’ rather than for a particular format: a research monograph or a journal article 
for instance” (Rowlands et al 2008, s. 293). Studenter och yngre forskare är inte 
längre intresserade av stora mängder tryckta böcker, utan fokus tycks istället ha 
flyttats över till innehållet. Bibliotekens användare vill ha tillgång till information, 
helst i elektronisk form, vilket möjliggör tillgång till materialet oberoende av tid 
och plats. 

Intressant nog tycks studenterna inte fästa speciellt stor vikt vid informations-
utbyte med andra människor, som är en del i Wilsons modell över informations-
sökningsbeteende (Wilson 2006, s. 659). Istället vänder de sig till regelrätta in-
formationssystem, såsom universitetsbibliotekets söktjänst eller direkt till databa-
ser för vetenskapliga artiklar. Detta kan ha att göra med tillgången till informat-
ionssystemen, eftersom de är tillgängliga dygnet runt och förhållandevis enkla att 
använda är det möjligt att informanterna inte ser någon vinst med informationsut-
byte med andra människor. Detta kan ses som en konsekvens av det digitala sam-
hället. 

Det är dock något oroande att studenterna i denna undersökning inte vänder 
sig till bibliotekarierna i speciellt hög grad för hjälp med informationssökning. 
Detta är problematiskt eftersom studenterna kanske inte finner allt det som de 
söker, eller skulle kunna få vägledning i att söka mer effektivt. Wilsons ursprung-
liga modell över informationssökningsprocessen innehåller ingen pil vidare från 
misslyckande vid informationssökning (Wilson 2006, s. 659). Detta är något som 
tycks stämma med mina informanter, för de valde att inte gå vidare med en sök-
ning om de inte fick tag på det som de sökte. Eftersom samtliga informanter i 
denna undersökning hade fått någon typ av biblioteksintroduktion någon gång 
under sin utbildning, kan studenterna tro att det som då lärdes ut var allt som 
biblioteket har att erbjuda. Ofta sker sådan biblioteksinformation i början av ut-
bildningen och är då att betrakta som en första introduktion till biblioteket och 
informationssökning, och syftar då till att ge nya studenter en första orientering i 
biblioteket. De grundläggande kunskaper som studenterna då lär sig räcker antag-
ligen fullt tillräckligt för studenternas vanliga kurser, men när det kommer till 
någon form av examensarbete kan studenterna vara i behov av annan hjälp. Något 
som en av studenterna efterfrågade var biblioteksinformation med en tydlig äm-
nesinriktning. Detta tror jag kan vara en mycket bra idé, eftersom det skulle ge 
studenterna inte bara en repetition av grunderna i informationssökning utan fram-
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för allt ge studenterna mer specifika kunskaper om informationssökning inom 
deras aktuella ämne. Självklart ställer det, i vissa fall, högre krav på bibliotekari-
erna om att besitta vissa kunskaper kring studenternas ämnen. Dock behöver det 
inte innebära att bibliotekarierna nödvändigtvis måste ha djupa ämneskunskaper, 
utan det kan räcka gott med goda kunskaper om ämnet och dess användare. 

Studenterna och informationssökning 
När det kommer till själva informationssökningen uppgav tre av informanterna att 
de inte använde Google för att finna information utan använde sig av universitets-
bibliotekets söktjänst eller så gick de direkt till olika databaser för att söka in-
formation. Den student som uppgav sig ibland använda Google för att finna in-
formation inom sina studier, uppgav att hon enbart gjorde detta när hon visste 
titeln på en artikel som hon ville få tag på (Intervju med student #2). 

Att studenterna väljer att söka via betrodda söktjänster tror jag till stor del be-
ror på att de är erfarna studenter, detta är det enklaste och snabbaste sättet att 
komma åt tillförlitlig information. Att söka via andra söktjänster på webben skulle 
inte ge dem särskilt mycket, om de inte vet exakt vilken artikel de är ute efter. 

Google Scholar var inte så populärt som jag hade förväntat mig, då jag ur-
sprungligen förväntade mig att fler studenter skulle uppge att de använde den sök-
tjänsten. Jag hade förväntat mig ett högre användande av Google Scholar eftersom 
Googles vanliga söktjänst är så fullständigt marknadsdominerande. Mina infor-
manter verkar dock inte intresserade av att använda Google Scholar, i kontrast till 
Wu och Chens undersökning (2014) där Google Scholar var flitigt använt av stu-
denterna. Wu och Chen undersökte liksom jag masterstudenter, vilket gör denna 
skillnad intressant. Man kan tänka sig att olika kultur spelar in, liksom tillgänglig-
het av databaser och mängd utbildning inom informationssökning, men även att 
de två år som passerat sedan Wu och Chens undersökning har gjort att masterstu-
denter hunnit mogna i sin elektroniska informationssökning. 

Skillnaderna i studenternas informationssökning var inte markant då alla tyck-
tes vara medvetna om hur de skulle gå tillväga för att finna det de sökte. Två av 
studenterna tycktes vara kompetenta informationssökare, något som jag tolkar 
som att de utvecklat genom åren som informationssökande studenter. De tycktes 
ha en bredare förståelse för sökning i olika system, men också hur de kan sortera 
visningen av sökresultaten. 

Hur studenterna läser 
När det kommer till hur studenterna läser artiklar, visade intervjuerna inte på 
några nya resultat. Studenterna läser inte hela artiklar utan utvecklar istället sitt 
eget sätt att läsa. De väljer ut de delar som de finner mest givande att läsa, och 
läser sedan enbart dessa. Läsbeteendet tycks ha uppstått efter att de inledningsvis i 
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sina studier läst artiklar i sin helhet, men kommit fram till att detta inte är det op-
timala sättet att läsa artiklar för dem. 

Samtidigt ser studenterna vikten av en artikels alla delar, för de uppgav att de 
ibland frångick sitt läsbeteende för att läsa delar som de vanligtvis inte läser, om 
de finner det nödvändigt. Verklig, eller upplevd, tidsbrist är också något som kan 
påverka studenternas läsvanor. 

Elektroniska dokument tycks locka fram andra läsvanor än pappersdokument. 
Till exempel så verkar sökbarheten var något som studenterna uppskattar. I Te-
nopirs undersökning om forskares läsvanor framkommer att mängden material 
som forskare läser har ökat medan tiden som de lägger på läsningen har däremot 
inte ökat i samma grad (Tenopir et al 2009, s. 11). Om forskarna läser alltmer är 
det inte helt obefogat att tänka att de förväntar sig att även deras studenter läser 
mer material. 

Rowlands et al skriver om begreppet ”power browsing”, och definierar det 
som ”skimming titles, contents pages and abstracts” (Rowlands et al 2008, s. 306). 
Det är något som de studenter som jag intervjuat definitivt ägnar sig åt. Orsaken 
till detta beteende tolkar jag som en kombination av överflöd av information, stu-
denterna måste på något vis leta fram det relevanta i enorma mängder informat-
ion, och att de elektroniska systemen närmast uppmuntrar användaren att snabbt 
bläddra sig igenom material. Även tidsaspekten är avgörande, eftersom den mesta 
informationssökningen som studenterna ägnar sig åt syftar till att finna ett mindre 
antal artiklar som de kan använda för ett kortare PM eller liknande, och hela kur-
sen som det handlar om är ofta över på ungefär en månad. Det innebär att studen-
terna lever under en konstant tidspress som leder till att de snabbt måste finna 
relevant material och inte har tid att läsa flertalet artiklar. Istället blir det ”power 
browsing” som studenterna väljer att ägna sig åt. En risk med det är förstås att de 
missar relevanta artiklar. 

Framtidens bibliotek och framtidens studenter 
En möjlig konsekvens av att allt mer material är elektroniskt är att det i framtiden 
kan vara så att ett universitetsbiblioteks elektroniska resurser påverkar studenters 
val av lärosäte. Då större universitetsbibliotek har större budget köper de in fler 
elektroniska resurser vilket innebär att om studenter värdesätter tillgången till 
elektroniskt material högt kan de välja att söka utbildningar vid de större universi-
teten eftersom dessa har tillgång till mer material. Tidigare då den tryckta boken 
var mer central i universitetsbibliotekens verksamhet var fjärrlån en möjlighet, 
vilket det fortfarande är, men än så länge finns inget motsvarande vad gäller till-
gången till elektroniskt material. Konsekvensen av detta kan bli att mindre univer-
sitetsbibliotek har ett mindre bestånd av elektroniskt material, vilket de kommer 
att få svårt att kompensera för. 
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En som skrivit om forskningsbibliotekens framtid är Cerbo som menar att 
bibliotekariernas arbeten inte förändras lika dramatiskt som materialet gör, det 
handlar fortfarande om samma arbetsuppgifter men i en annan miljö (Cerbo 2012, 
s. 187). Dock tror jag att det är viktigt att bibliotekarierna och biblioteken blir mer 
synliga vad gäller elektroniskt material, då det finns en risk att de försvinner in i 
bakgrunden. Redan nu tycks studenterna inte utnyttja bibliotekariernas kompeten-
ser, och risken är att det snarare förstärks när allt mer av bibliotekens material blir 
elektroniskt och tillgängligt genom webben. Det finns en stor risk att studenternas 
undvikande beteende ökar och därmed minskar bibliotekariernas kontakt med 
studenterna och möjligheten att hjälpa studenterna. I det fysiska biblioteksrummet 
finns alltid möjligheten för bibliotekarierna att ta första kontakten med studenter-
na, denna möjlighet står inte att finna på webben i samma utsträckning. Sennyey, 
Ross och Mills skriver:  

Easy access to digital scholarship has also diminished contact between librarians and both 
faculty and students. Therefore maintaining close contact with the libraries’ core users re-
quires a more conscious effort than in the print environment. One cannot assume that these 
users will use the physical library or even access the library’s website. More proactive meth-
ods are called for: liaison programs, library literacy programs, outreach activities and active 
participation in the scholarly life of the campus. (Sennyey, Ross och Mills 2009, s. 255) 

Det viktigaste här är att bibliotekarierna är delaktiga i förändringen. Alltså kan 
bibliotekarierna inte längre förvänta sig att användarna kommer till dem, utan 
bibliotekarierna är de som måste skapa situationer och möjligheter att träffa lånta-
garna. 

Samtidigt tycks inte antalet besök minska på forskningsbiblioteken. Om inte 
antalet besökare minskar men antalet lån av tryckt material gör det, är det rimligt 
att anta att besökarna använder biblioteket för studier och forskning. De studenter 
som jag intervjuat var inga stora användare av bibliotekets tryckta bestånd, men 
de tycktes alla vara intresserade av att använda bibliotekets lokaler för studier. 
Alltså tycks de tillhöra den kategori som Gayton beskriver, de som besöker forsk-
ningsbibliotek för studier och inte för dess material (Gayton 2008, s. 64). 

Förslag till biblioteksutveckling 
Undersökningens resultat leder till ett antal rekommendationer riktade till biblio-
tek och bibliotekarier för att förbättra kontakten med studenter. Dessa är att se 
som förslag till utveckling av biblioteksverksamheten för att möta de förväntning-
ar som dagens studenter har. 

Biblioteken måste vara mer aktiva i studenternas studiemiljö, det innebär att 
biblioteken behöver ta större plats i universitetsutbildningarna. Detta för att 
biblioteket ska bli en central del i utbildningarna, och inte enbart tillhandahålla en 
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tidig biblioteksintroduktion, utan att bibliotekarierna också ska återkomma när 
studenterna har som störst behov. Till exempel är det lämpligt att alla studenter 
inför sina examensarbeten får en fördjupad genomgång av elektroniska resurser 
och uppdaterad information om vad biblioteken erbjuder. 

Vidare tror jag att det är av stor vikt att biblioteken tar tillbaka initiativet kring 
informationssökning i stort, och elektroniska resurser i synnerhet. Exempelvis 
vore det relevant att erbjuda support för elektroniska resurser, och tydligt mark-
nadsföra denna. Den chattfunktion som i nuläget finns på Uppsala universitetsbib-
lioteks webbplats har det olyckliga namnet ”Fråga biblioteket”, vilket snarast för 
tankarna till boksamlingar och liknande tankegångar. Istället bör chatten ha ett 
modernare namn och tydligt marknadsföras för studenterna som en hjälp för den 
som söker stöd kring elektroniska resurser. 

Biblioteket bör marknadsföras som en informationsresurs och inte som en 
boksamling. Eftersom dagens studenter allt mer använder elektroniska resurser är 
det lämpligt att tydligare föra fram bibliotekets informationsförmedlande aspekter 
och även i viss mån tona ned boksamlingarna. 

En lite mer radikal förändring som jag skulle kunna se som ett förbättringsför-
slag för biblioteken är att stifta ett separat e-bibliotek vid lärosätet. Detta e-
bibliotek skulle ha en webbplats att besöka istället för bibliotekslokaler, och istäl-
let för muntlig, fysisk, kontakt med låntagare skulle hjälp erbjudas via telefon, e-
post och chatt. Detta för att erbjuda studenter hjälp på den plats där de vanligtvis 
nyttjar bibliotekets resurser, dvs. på nätet. Detta skulle kunna liknas vid hur före-
tag har anpassat sig till den digitala världen. Fördelen som jag ser med ett separat 
e-bibliotek är att biblioteket skulle bli specialiserat på e-tjänster, och kunna er-
bjuda den hjälp som studenter söker på det sätt som de är vana vid. Exempelvis 
kan man tänka sig att spetskunskap inom lärosätets alla olika ämnesområden kan 
finnas tillgängligt inom e-biblioteket istället för utspritt över alla bibliotek på läro-
sätet. Studenter kan således lätt få hjälp inom sitt ämnesområde utan att behöva 
fråga på flera olika bibliotek, och riskera att tappa intresset på vägen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att biblioteken behöver ta mer plats, och visa 
vad man har att erbjuda. Detta för att biblioteken ska bli en naturlig del av studen-
ternas vardag, och inte enbart ett studierum. Att erbjuda bättre hjälp i den miljö 
där studenterna vanligen nyttjar bibliotekets resurser skulle troligen leda till att 
bibliotekarierna kan nå ut till fler studenter. 

Undersökningens begränsningar 
Människor söker information på olika sätt och även om man väljer att undersöka 
en begränsad grupp så kan variationerna vara stora inom den gruppen. Gruppen 
studenter är en heterogen grupp med mycket stora variationer, och även om jag 
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har begränsat mig till enbart studenter på avancerad nivå så är det tveksamt om 
variationerna därmed har minskat jämfört med alla studenter. 

Man kan fråga sig om mitt urval på fyra studenter aktiva vid Uppsala univer-
sitet verkligen säger så mycket om hur studenter i stort faktiskt söker information 
inom sina studier. En uppenbar risk är att de intervjuade inte är utgör ett represen-
tativt urval ur gruppen studenter i stort. En av de tydligaste riskerna är att de som 
ställde upp för min undersökning är mer intresserade av informationssökning, och 
därmed ägnar mer tid och energi åt det, än andra studenter faktiskt gör. Detta är 
något som gäller för alla vetenskapliga undersökningar där man i någon form an-
nonserar efter deltagare: de som faktiskt ställer upp kan tänkas vara mer intresse-
rade av ämnet än studenter generellt sett är. Samtidigt är det förstås möjligt att de 
som ställer upp kan representera den större gruppen, även om de är lite mer intres-
serade av ämnet i stort. 

Fördelar med intervju som forskningsmetod är förstås att det är möjligt att 
kunna ställa mer djupgående frågor än som är möjligt vid en enkätstudie. Vidare 
kan en intervjustudie resultera i en djupare förståelse för hur människor handlar 
(Trost 2005, s. 14). Dessutom kan intervjuer ge en uppfattning om människors 
upplevelser som är svår att nå genom enkäter. 

En nackdel med intervju som forskningsmetod jämfört med exempelvis enkä-
ter, är att det finns en risk att möjliga deltagare drar sig för att ställa upp på inter-
vju eftersom de kan känna sig obekväma med situationen att bli intervjuade och 
att de upplever att allt fokus hamnar på de som individer. Då kan risken vara stor 
att de som ställer upp är personer som själva har genomfört kvalitativa undersök-
ningar och vet hur svårt det är att få tag på människor att intervjua. 

Även vad gäller urvalet hade det varit värt att skicka ut information om under-
sökningen tidigare än som nu skedde. Några institutioner kontaktades i december 
2015, men det visade sig inte ge tillräckligt med svar och ytterligare institutioner 
kontaktades i januari 2016. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka informationssökningsbeteendet hos stu-
denter på avancerad nivå vid Uppsala universitet. Det har gjorts genom att inter-
vjua fyra studenter från två olika vetenskapsområden: humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet samt medicinska och farmaceutiska 
vetenskapsområdet. De två studenterna från det senare var utbytesstudenter, vilket 
gav undersökningen ytterligare en dimension. 

Undersökningen genomfördes i form av enskilda intervjuer med de fyra stu-
denterna, där frågeområden var bestämda i förväg men frågornas ordning och 
formulering av följdfrågor styrdes av situationen. 

Uppsatsen teoretiska utgångpunkt var Dervins sense-makingteori, som har sitt 
ursprung i slutet av 1970-talet. Grunden till denna teori är att människor har luck-
or i sin kunskap som de behöver överbrygga och detta leder till informationssök-
ningsbeteende. Dessa kunskapsluckor är individuella och varje enskild individ 
skapar sin egen kunskap genom information som de tar till sig. 

Resultatet av undersökningen är att studenterna använder sig i mycket hög ut-
sträckning av universitetsbibliotekets egen söktjänst för att komma åt vetenskap-
ligt material, och att de föredrar artiklar som de själva söker fram. Studenterna 
upplever själva att de är goda informationssökare, och i de allra flesta fall finner 
de vad de söker. En förvånande upptäckt var att studenterna inte använde sig av 
Google Scholar i någon större utsträckning. Enbart en av de fyra sade sig använda 
Google Scholar överhuvudtaget, de övriga använde inte söktjänsten alls. Detta är 
förvånande med tanke på hur marknadsdominerande Googles vanliga söktjänst är. 

Studenternas förhållande till biblioteket tycks vara i linje med internationell 
forskning, de undviker bibliotekarierna och flera av dem uppgav att de aldrig 
vände sig till bibliotekarierna för att få hjälp med informationssökning. Detta me-
nar jag är bekymrande eftersom studenterna inte vet vad bibliotekarierna kan till-
handahålla. Dessutom tycks studenterna inte koppla samman bibliotekets webb-
plats med bibliotekets lokaler och personal. Här finns en stor utmaning för biblio-
tekarierna att nå ut till studenterna och visa vad man kan hjälpa studenterna med. 

Vidare föredrog studenterna elektroniskt material, i form av artiklar, som de 
själva söker fram. Tryckta böcker var något som alla intervjuade studenter uppgav 
att de sällan använde. Utbytesstudenterna uppgav att inom deras utbildning var 
artiklar dominerande eftersom det helt enkelt inte fanns några större mängder re-
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levanta tryckta böcker. De svenska studenterna uppgav att inom deras utbildning 
var artiklar dominerande eftersom tryckta böcker snabbt blev inaktuella, även om 
det fanns ett fåtal relevanta böcker inom deras ämne. 
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Bilaga 1: Intervjuguide svenska 

Informationssökning 
Skulle du vilja berätta lite kortfattat om dig själv? 
Alltså, vad du studerar nu, vad du har studerat tidigare etc.? 
 
Berätta om ett tidigare informationssökningstillfälle. Med informationssökning 
menas här att söka litteratur för en studieuppgift. 
Hur hittade du källor då? 
 
Om du får i uppgift att söka information, till exempel för ett PM eller liknande, 
var börjar du din sökning? 
Hur känner du inför en informationssökningssituation? 
Vad ger dig störst problem eller svårigheter i ditt informationssökande? 
När uppfattar du informationssökning som roligt? Eller när blir du nöjd? 
 
Vad söker du? Alltså, artiklar, böcker, e-böcker etc. 
 
Talar du om informationssökning med andra studenter? 
Har du vid något tillfälle sökt information tillsammans med någon annan student? 
I samband med till exempel ett grupparbete. 
I så fall, hur upplevde du det? 
 
Använder du olika metoder beroende på vad du söker efter? Alltså söker du på 
olika sätt om du ska använda materialet för en mindre uppgift eller för ett större 
examensarbete? 
Hur nöjd är du med dina sökträffar/resultat? 
Upplever du att du finner det du söker? 
 
Tar du någonsin hjälp av en bibliotekarie för att söka information? 
 
Var söker du (fysisk plats)? Varierar platsen? 
Med vilken enhet (biblioteksdator, egen dator, smart telefon, surfplatta etc.) söker 
du information? 
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Har din informationssökning förändrats/utvecklats under din studietid? 
 
Har du gått någon form av utbildning i informationssökning? 
I så fall, vad, av vem, hur lång/omfattande? 
 
Skiljer sig ditt sätt att söka information beroende på om du söker för en studie-
uppgift eller om du söker på din fritid, inom till exempel ett fritidsintresse? 

Informationshantering 
Om du söker fram en artikel, eller annan typ av litteratur, sparar du den då i någon 
form? Referens, PDF, länk i webbläsare, referenshanteringsprogram. 

Läsning av artiklar 
Hur läser du artiklar (hela artiklar, bara abstract, skummar, etc.)? 
 
I vilket medieformat läser du artiklar? Skriver du ut dem, läser i dator, på surf-
platta, i telefon? 
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Bilaga 2: Intervjuguide engelska 

Information seeking 
Could you tell me a little bit about yourself, such as what you study, what you 
have studied before? 
 
Could you tell me about a previous information-seeking situation? With infor-
mation seeking I mean searching literature for a study exercise. 
How did you find literature then? 
 
If you are given the task of searching for information, for an essay or a similar 
text, how do you start your search? 
How do you feel when you are about to begin searching for information? 
What causes you the most problems in searching and finding literature? 
What is most enjoyable in searching and finding literature? 
 
What do you seek? That is, articles, books, e-books etc. cetera. 
 
Do you talk about information seeking with other students? 
Have you at any point worked together with another student and searched infor-
mation together? 
I so, how did that work out? 
 
Do you use different methods depending on what you are searching for? That is, 
do search differently if the project is small or big in scope? 
 
Are you satisfied with your search results? 
Do feel that you find what you are looking for? 
 
Do you seek the help of library professionals at any point in your information 
seeking? 
 
Where do you search (physical location)? Does the location vary? 
With what unit do you search? That is your own computer, library computer, 
smart phone, ipad. 
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Has your information-seeking behaviour changed during your time at university? 
 
Have you had any type of training when it comes to information seeking? 
If so, by whom, how long, and so on? 
 
Does your way of searching differ if you are searching for study-task or for a lei-
sure time interest? 
 
How does information seeking differ at Uppsala University compared to your 
“home” university? 
 
How does the view on information seeking differ? 

Information management 
If you found an article, or other type of literature, that interest you, how do you go 
about saving it? Only the reference, PDF-file, link in your web browser, reference 
management application. 

Reading scientific articles 
How do you read articles (the whole article, just the abstract)? 
 
In what media do you read articles? Do you print them, read them on your com-
puter, on an ipad, on your phone? 


