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Inledning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka en viss användargrupps informationsbete-

ende och informationskompetens för att se hur, var och varför användarna söker, 

hanterar, skapar och använder information och till vilka syften. Användargruppen i 

fokus är doktorander knutna till en högskola men med olika forskningsinriktningar.  

Undersökningens teoretiska grund bygger på Carol Kuhlthaus reviderade mo-

dell kring informationssökningsprocessen (ISP-modellen). Här används modellen 

för att undersöka och utvärdera användargruppens upplevelse av informationssök-

ningsprocessen samt för att ge användarnas perspektiv på informationstjänster och 

informationsresurser. Modellen fungerar även som ett verktyg för att synliggöra 

processen för användarna, något som kan öka användarnas självkännedom kring 

informationsbeteende och informationskompetens.1  

Efter att ha arbetat på Högskolan Dalarnas två högskolebibliotek och träffat 

både studenter och doktorander blev jag intresserad av hur högskolebiblioteket an-

vändes och hur informationssökningsprocessen gick till från användarens sida. Jag 

funderade över om den informationskompetens som användarna hade var tillräcklig 

för att utföra sina arbetsuppgifter och för att söka efter information om tidigare och 

närliggande forskning.  

Generellt sett har bibliotek många resurser, inte minst digitala, och arbetar för 

att förmedla den informationen till användarna med förhoppningen att möta inform-

ationsbehov och öka informationskompetens. Min önskan är att den här uppsatsen 

på något sätt kan bidra till högskolebibliotekets praktiska verksamhet genom att 

visa på relationen mellan användargruppens informationsbehov och informations-

kompetens.  

Flera andra studier på doktorander och informationssökning har gjorts, till ex-

empel Wahlström2, Svahn och Zetterling3 och Bøyum och Aabø4 men jag vill un-

dersöka om det genom att kartlägga doktorandernas informationssökningsprocess 

går att synliggöra sambandet mellan informationsbehov och informationskompe-

tens och då även identifiera inom vilka områden doktoranderna saknar redskap eller 

information och hitta konkreta förslag för användarens vidare kunskapsutveckling.    

  

                                                 
1 Kuhlthau (2004), s. 30-31. 
2 Wahlström (2013). 
3 Svahn & Zetterling (2002). 
4 Bøyum & Aabø (2015). 
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Forskningsöversikt 

Nedan följer en redovisning över tidigare forskning som är relevant för denna 

undersökning. Eftersom forskningsområdet INSU (Information Need, Seeking and 

Use) både är brett och sträcker sig över lång tid är det inte möjligt att här göra en 

fullständig presentation över all forskning som publicerats, istället har urval gjorts 

vad det gäller relation till uppsatsens forskningsområde.  

Teorier och begrepp 

Forskningen kring informationskompetens (information literacy), informationsbe-

teende (information behavior) och informationspraktiker (information practices) är 

omfattande och för att skapa en överblick har jag främst använt mig av Informat-

ionskompetenser – om lärande i informationspraktiker och informationssökning i 

lärandepraktiker5 och Looking for information – a survey of research on informat-

ion seeking, needs, and behavior6. Nedan presenteras de texter som kan anknytas 

till min undersökning.  

Professorerna Donald O. Case och Lisa M. Given ger en översiktlig genomgång 

och analys av forskningsområdet informationsbeteende (information behavior) i an-

talogin Looking for information där avsnitten ”Concepts relevant to Information 

Behavior” och ”Models and Theories of Information Behavior” har använts för att 

diskutera och motivera uppsatsens teoretiska grund och valet av den teoretiska me-

tod som används i undersökningen.7 

Louise Limberg, Olof Sundin och Sanna Talja, forskare inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap (BoI), diskuterar i kapitlet ”Teoretiska perspektiv på in-

formationskomptens” begreppet informationskompetens och använder tre olika te-

oretiska perspektiv (fenomenografi, sociokulturellt perspektiv och diskursanalys) 

för att problematisera och vidga begreppet, dess tolkning och användning. Limberg, 

Sundin & Taljas text sammanfattar det perspektivskifte som skett inom forsknings-

fältet, från den tidigare behaviouristiska utgångspunkten till ett mer konstruktivist-

iskt synsätt. Vidare problematiseras den tidigare synen på informationskompetens 

som något allmänt, istället förespråkar Limberg, Sundin & Talja användningen av 

begreppet informationskompetenser i relation till användarens aktuella kontext 

(praktik, medium och sammanhang).8 

Forskaren Reijo Savolainen diskuterar begreppen informationsbeteende och in-

formationspraktik mer ingående i artikeln ” Information Behavior and Information 

Practice: Reviewing the “Umbrella Concepts” of Information‐Seeking Studies” och 

ger en tydlig bild av hur de olika paradigmen växt fram, vilka likheter och skillnader 

                                                 
5 Hedman & Lundh (2009). 
6 Case (2007). 
7 Case (2007). 
8 Limberg, Sundin & Talja (2009). 
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det finns i de underliggande metateoretiska utgångspunkterna och hur de kan tolkas 

och relateras till varandra.9 
För att koppla den teoretiska bakgrunden till valet av teoretisk modell har BoI-

forskaren Shelag Genius artikel ”Kuhlthau’s Classic Research on the Information 

Search Process (ISP) Provides Evidence for Information Seeking as a Constructivist 

Process” använts tillsammans med artikeln ”The ‘information search process’ re-

visited: is the model still useful?” av Carol C. Kuhlthaus med flera, där den teore-

tiska modellens fortsatta funktion och användningsområde i en teknologisk tid dis-

kuteras.10 

Användarstudier i högskolebibliotek 

Användarstudier med en tydlig koppling till informationsbeteende, informations-

sökning, informationsbehov, informationshantering och informationskompetens 

hos doktorander eller studenter på avancerad nivå men inte studier av mer seniora 

forskare. Jag har framför allt fokuserat på svenska eller nordiska studier. De olika 

undersökningarnas resultat kommer att diskuteras och relateras till min egen under-

sökning i uppsatsens senare kapitel. 

Elisabet Svahn och Åsa Zetterling har i sin magisteruppsats i BoI undersökt hur 

doktorander i fysik söker information. Syftet med undersökningen är att studera 

svårigheter vid förvärv, användning och hantering av information hos doktorander 

i fysik under de första forskningsåren. Materialet är underlag från nio semistruktu-

rerade intervjuer som sedan analyserats enligt teorier av Patrick Wilson och Lars 

Seldén. Studien visar att doktoranderna till stor del förlitar sig på sina handledare 

för att sålla ut relevant information samt även på formella källor och kontrollerat 

material. Undersökningens resultat pekar även mot att doktoranderna efterlyser 

bättre redskap för att själva kunna importera, indexera och organisera sitt forsk-

ningsmaterial i egna databaser.11 

Victor Wahlström undersöker i sin masteruppsats Humanisters informations-

beteende om det fanns en koppling mellan informationssökningsbeteendet hos dok-

torander i humaniora och doktorandernas attityder angående forskningstraditioner 

inom den egna disciplinen. Wahlström gjorde en enkätstudie och en intervjustudie 

och använde teorier från BoI-forskaren Carol C. Kuhlthau och etnologen Fredrik 

Schoug för att analysera materialet. Resultaten av Wahlströms undersökning visar 

att det finns starka samband mellan doktoranders informationsbeteende och erfa-

renhet inom informationssökning.  Undersökningen visar även att det, inom vissa 

discipliner, fortfarande finns en konservativ syn på användningen av nya informat-

ionssökningsmetoder, något som påverkar doktoranderna negativt.12 

                                                 
9 Savolainen (2007). 
10 Genuis (2007); Kuhlthau, Heinström & Todd (2008). 
11 Svahn & Zetterling (2002).  
12 Wahlström (2013). 
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Masteruppsatsen i BoI Att spara eller inte spara? undersöker Eva-Maria Häus-

ner hur studenter på avancerad nivå använder informationslagringssystem för ve-

tenskapliga artiklar. Undersökningen visar att det i allmänhet är vanligare att stu-

denterna använder sig av elektroniska metoder för lagring av artiklar och hänvis-

ningar än att de använder fysiska metoder. Häusner menar även att de flesta studen-

ter har tillgång till flera metodtyper där varken ålder, självskattad datorvana, total 

studietid eller nöjdhet står i samband med vilka eller hur många olika metoder stu-

denterna använder sig av.13 

De norska BoI-forskarna Idunn Bøyum och Svanhild Aabø diskuterar i artikeln 

”The information practices of Business PhD students” hur doktorander rangordnar 

informationsresurser, identifierar vilka metoder doktoranderna använder för hur att 

hålla sig à jour och avslöjar i vilka sammanhang doktoranderna använder antingen 

formella eller sociala informationssökningsmetoder.14 

BoI-forskarna Ola Pilerot och Louise Limberg presenterar i artikeln “The 

Enactment of Information Literacy: An Exploratory Study Among Interdisciplinary 

PhD Students” en praktikbaserad studie av utformningen av informationskompe-

tens inom ett nätverk av tvärvetenskapliga doktorander tillhörande forskningsfältet 

designstudier. Resultaten av studien visar att doktorandernas informationskompe-

tens utvecklas i dialog med andra och genom interaktion med materiella objekt. 

Detta innefattar aktiviteter som deltagande i konferenser och seminarier men även 

doktorandernas plats inom forskningsfältets sociokulturella kontext och dess tillhö-

rande informationspraktiker.15 

Valérie Spezis, artikel “Is Information-Seeking Behavior of Doctoral Students 

Changing?” innehåller en genomgång av forskning om informationsbeteende, med 

fokus på material publicerat mellan 2010-2015 om doktorander tillhörande gene-

ration Y (födda mellan 1980-2000). Spezi vill undersöka om och i så fall hur dok-

toranders informationssökningsbeteende har förändrats under de senaste åren, sär-

skilt med tanke på utvecklingen av Internet och nätverksbaserad kommunikation. 

Artikeln visar att doktoranders informationssökningsbeteenden följer en stadig 

trend med små variationer, då särskilt i relation till en ojämn användning av sociala 

medier och nätverkssidor. Spezi menar vidare att akademiska handledare och bib-

liotekspersonal bör ta större hänsyn till doktorandernas informationskompetens vid 

utformning av det stöd doktorander kan behöva i början av forskningsprocessen.16 

  

                                                 
13 Häusner (2012). 
14 Bøyum & Aabø (2015). 
15 Pilerot & Limberg (2015). 
16 Spezi (2016). 
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Centrala begrepp 

Nedan beskrivs de begrepp som är centrala för undersökningen. 

 Informationsbeteende (information behavior) är hur användaren söker och 

använder information.17 

 Informationsbehov (information needs) är en användares vilja att söka in-

formation för att besvara en fråga eller lösa ett problem.18 

 Informationskompetens (information literacy) är summan av en användares 

förmåga att identifiera ett informationsbehov, använda relevanta informat-

ionssökningsstrategier inom aktuella informationstjänster och informations-

resurser samt utnyttja informationshantering för att tillgängliggöra och för-

medla information.19 

 Informationspraktiker (information practices) definierar de sammanhang 

och sociala kontexter som användaren verkar inom och som formar och 

skapar ett informationsbehov.20 

 Informationstjänster avser förmedlingen av relevant information och in-

formationsresurser avser en samling digitala informationssystem. 

Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka informationsbeteende (informations-

behov, informationsökningsstrategier och informationshantering) och informat-

ionskompetens (användning av informationstjänster och informationsresurser samt 

tillgänglighet till och förmedling av information) hos en användargrupp bestående 

av doktorander vid Högskolan Dalarna. Med utgångspunkt i undersökningen dis-

kuterar jag hur doktorandernas informationskompetens kan utvecklas via ökad åt-

komst till källor, information och idéer.  

  

                                                 
17 Case (2007). 
18 Case (2007). 
19 Limberg, Sundin & Talja (2009). 
20 Savolainen (2007). 
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Undersökningen om doktorandernas informationsbeteende och informations-

kompetens utgår från följande frågeställning: 

 Hur ser doktorandernas informationsbehov ut? 

 Hur ser doktorandernas informationssökningsprocess ut? 

 Vilka informationstjänster och informationsresurser kommer doktoranderna 

i kontakt med och hur hanteras den information som samlas? 

 Hur upplever doktoranderna möjligheterna för tillgänglighet till och för-

medling av information?  

Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt för undersökningen ligger forskning inom informat-

ionssökning, informationsbehov, informationsbeteende, informationskompetens 

och informationspraktiker (information seeking, information needs, information 

behavior, information literacy, information practices). Nedan följer en presentation 

över den forskning vars teorier, utgångspunkter och modeller kommer att användas 

för att analysera uppsatsens insamlade material. 

Forskningsområde 

Donald Case och Lisa Given ger i avsnittet ”Information Needs, Motivations and 

Use” en översikt av hur begrepp som behov, informationsbehov, informationssök-

ning och informationsanvändning har definierats inom INSU-forskning. För att 

ringa in begreppet behov menar Case och Given att man först bör särskilja behov 

(needs) från vilja (want) och begär (demands). Case och Given menar vidare att 

forskare sällan ifrågasätter begreppet informationsbehov utan istället refererar till 

en eller fler av fyra forskare; Robert Taylor, Nicholas Belkin, Carol Kuhlthau och 

Brenda Dervin. Gemensamt för dessa forskare är att de utgår från att en användares 

informationsbehov uppstår i relation till känslor av osäkerhet, oro eller tvetydighet. 

Det är heller inte vanligt att forskare definierar betydelsen av informationssökning, 

istället beskrivs det som en reaktion till ett identifierat informationsbehov, något 

som Case och Given kritiserar som en något cirkulär definition. Det sista begreppet, 

informationsanvändning, menar Case och Given kan betecknas som samråd med 

särskilda källor eller informationskanaler alternativt innefatta forskning om de re-

sultat som informationsanvändningen framkallar eller på den person som mottar 

informationen.21 

Louise Limberg, Olof Sundin och Sanna Talja diskuterar olika perspektiv på 

begreppet informationskompetens, vilket de definierar som ett samlingsnamn för 

de kunskaper och förmågor som har med att söka, finna, välja, granska och sam-

manställa information i ett senmodernt samhälle. Limberg, Sundin och Talja menar 

                                                 
21 Case (2007), s. 80-86, 94-96. 
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att innebörden av informationskompentens är tätt knuten till det sammanhang (kul-

turell, historisk, materiell) där den formas och växer fram. Därför är begreppet 

mångfacetterat och undervisning i ämnet bör ta hänsyn till de informationspraktiker 

där användaren är verksam och vilka förmågor som behövs. De tre teoretiska per-

spektiv på informationskompetens som Limberg, Sundin och Talja diskuterar är 

fenomenografi, där de lärande och lärandeprocesser är i fokus, diskursanalys, där 

fokus ligger på historiska och makrosociologiska sammanhang tillsammans med 

maktperspektiv, och sociokulturellt perspektiv, vilket utgår från den kontext in-

formationssökning och informationsanvändning praktiseras och därmed informat-

ionskompetensen skapas, används och förändras.22 

Donald Case och Lisa Given diskuterar användningen av modeller i avsnittet 

”Models and Theories of Information Behavior” och beskriver modeller som mer 

specifika än teorier och applicerbara på specifika detaljer inom sammanhanget. 

Case och Given presenterar några av de mest citerade generella modeller inom in-

formationssökning som siktar mot att beskriva och förklara omständigheter som 

förutser hur användare agerar för att hitta information av något slag; Byström och 

Järvelin, Ellis, Foster, Freund, Johnson Kirkelas, Kuhlthau, Robson och Robinson, 

Savolainen, Shenton och Hay-Gibson, Williamson, Wilson. I sin kritiska gransk-

ning av modellerna menar Case och Given att Kirkelas-modellen är enkel och rätt-

fram men att den är daterad och begränsad i sitt fokus på dokument. De olika vari-

anterna av Ellis-modellen har ofta använts i studier av yrkesverksamma, något som 

skiner igenom även om modellen är allmänt formulerad. Kuhlthaus modell är den 

enskilt mest citerade och modellens fokus ligger på användarens känslor, tankar och 

handlingar i relation till igenkännande av osäkerhet istället för att behandla kontex-

tuella faktorer som egenskaper hos informationssökaren eller olika informations-

källor. ELIS-modellen av Savolainen inbegriper både psykologiska och sociala fak-

torer och kan appliceras på alla sorters användare under lång tids men är mest an-

vändbar på situationer utanför arbetslivet. Johnsons modell är också mer generell 

och enkelt formulerad men innehåller ett flertal referenser till teorier och empiriska 

studier. Modellen av Byström och Järvelin fokuserar på arbetsrelaterade uppgifter 

men blir för generell och har begränsningar i formuleringen och definitionen av 

modellens steg. Williamsons modell visar hur olika källor, typer och kontexter av 

information samlas medvetet eller upptäcks slumpmässigt och kan med fördel an-

vändas vid undersökningar av allmänna målgrupper. Wilsons modell sammanfattar 

tjugo års forskning och kan appliceras på vilken användare som helst men är gene-

rellt formulerad och saknar specifika beståndsdelar, särskilt i samband med en an-

vändares kontext och informationsbehov. Fosters icke-linjära modell lämpar sig väl 

på användare som forskare, vilkas informationsbeteende är både komplext och so-

cialt och kan sträcka sig över lång tid. Shenton och Hay-Gibsons modell är en ex-

pansion av systemteorier kring vikten av återkoppling för att uppnå mål, modellen 

                                                 
22 Limberg, Sundin & Talja (2009), s. 36-37, 59-62. 
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är anpassad för studier av lärande ungdomar men kan även användas för vuxna an-

vändare. I Robson och Robinsons modell har byggts på begrepp från flera olika 

modeller, något som gör modellen övergripande men utan effekt i sammanhanget. 

Freunds modell lägger fokus på arbetsuppgifter, den är baserad på arbetsprocessen 

hos mjukvaruingenjörer, men kan antagligen utökas till att appliceras på andra yr-

ken och arbetsuppgifter.23 

Reijo Savolainen diskuterar likheter och skillnader i begreppen informations-

beteende och informationspraktik, vilka båda refererar till det allmänna sätt männi-

skor hanterar information. Begreppen kan knytas till paraplysdiskurser med samma 

namn där informationsbeteende är den dominerande diskursen och informations-

praktik fungerar som ett kritiskt alternativ. Diskursen kring informationsbeteende 

har växt fram ur ett kognitivt perspektiv medan informationspraktik istället utgår 

från socialkonstruktivismen och dess idéer om hur information skapas och om-

skapas i relation till sociala och kulturella kontexter.24 

Shelagh Genuis gör en kritisk granskning av Kuhlthaus ISP-modell och dess 

teoretiska grund med syfte att utöka förståelsen av målmedveten informationssök-

ning ur ett användarperspektiv. Genius sammanfattar den empiriska grunden för 

ISP-modellen genom att granska material och metoder från den inledande, småska-

liga undersökningen, från de två longitudinella studier som testade modellen och 

från de två storskaliga fältundersökningar som verifierade ISP-modellen. Genuis 

menar dessa grundläggande undersökningar ger en bild av en återkommande in-

formationssökningsprocess vilket i sig skapar en stark grund för utformningen av 

ISP-modellen, dess stadier och kategorier. ISP-modellen presenterar en konstruk-

tivistisk syn på informationssökning och innehåller emotionella, kognitiva och fy-

siska aspekter inom varje steg. Modellen har sina rötter i en akademisk kontext men 

har även använts för studier inom andra områden. Genius visar i sin artikel att 

Kuhlthau ger belägg för att se informationssökning som en utvecklande, uppre-

pande process och att användning av ISP-modellen kan skapa en grund för samar-

bete mellan användare, förmedlare och systemvetare vid utvecklingen av målmed-

vetet sökande. Genius kritiska granskning visar att Kuhlthaus forskning ger god 

metodologisk kunskap kring användning av blandade modeller för studier av kom-

plexa användarrelaterade ämnen och att modellen effektivt kommunicerar en upp-

skattning av den allmänna informationssökningsprocessen hos användare samt ver-

kar för fortsatt forskning om användarens perspektiv på informationssökning.25 

Carol C. Kuhlthau, Jannica Heinström och Ross J. Todd har undersökt ISP-

modellens fortsatta användbarhet i ett föränderligt teknik- och informationssam-

hälle. Kuhlthau, Heinström och Todd har granskat forskning som har använt ISP-

modellen i olika sammanhang tillsammans med en studie som använt både kvanti-

                                                 
23 Case (2007), s. 142, 148-173. 
24 Savolainen (2007), s. 109, 125-127. 
25 Genuis (2007). 
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tativa och kvalitativa metoder för att undersöka elevers informationssökningspro-

cess. Eleverna intervjuades vid tre tillfällen inom processen varav nio känslor iden-

tifierades och kategoriserades, dessa följdes sedan genom undersökningen. Resul-

taten av Kuhlthaus, Heinströms och Todds undersökning visar individuella mönster 

men bekräftar ISP-modellens giltighet för att beskriva informationsbeteende inom 

sådana uppgifter som kräver en kunskapskonstruktion i föränderliga informations-

miljöer. Kuhlthau, Heinström och Todd menar avslutningsvis att modellen kan an-

vändas i forskningssammanhang så väl som i praktiska situationer.26 

Kuhlthau och ISP-modellen 

Carol Collier Kuhlthau (professor emerita i BoI) menar att syftet med biblioteks- 

och informationstjänster är att öka tillgängligheten till källor, information och idéer. 

Kuhlthau skiljer på olika sorters tillgänglighet. Grundläggande tillgång kommer av 

urval, inköp och organisation av källor, något som kan kallas för de operationella 

aspekterna av bibliotekets verksamhet. Mer avancerad eller utökad tillgänglighet 

kommer av instruktion eller referenser, vilket kan innefatta såväl fysisk som intel-

lektuell tillgänglighet. Fysisk tillgänglighet innebär placering av information och 

källor och intellektuell tillgänglighet avser tolkningen av idéer och information 

inom källor.27 

Kuhlthau har genom en serie användarstudier utarbetat en processorienterad 

syn på biblioteks- och informationstjänster samt utvecklat ett teoretiskt ramverk för 

biblioteks- och informationsprofessionen, där fokus ligger på användarens inlär-

ningsprocess vad det gäller informationsanvändning och tillgänglighet.28  

Inom Kuhlthaus teori ingår även en modell för informationssökningsproces-

sen29. Kuhlthaus informationssökningsmodell utgår från tre sfärer; det affektiva 

(känslor), det kognitiva (tankar) och det fysiska (handlingar) i relation till sex steg; 

uppgiftens början, ämnesval, utforskande av fokus, formulerande av fokus, inform-

ationssamlande och sökningens avslut (fritt översatt från engelska språket). I varje 

steg av modellen analyseras användaren med tanke på uppgift, tankar, känslor, 

handlingar, strategier och humör.30 

Carol Kuhlthau har verifierat och expanderat sin teori kring informationssök-

ningsprocessen genom longitudinella studier och har därefter gjort en vidareut-

veckling av informationssökningsmodellen, hädanefter kallad ISP-modellen, där 

hon öppnar upp för ett bredare spektrum av biblioteksanvändare. Denna mindre och 

mer kompakta ISP-modell saknar en komplett beskrivning av egenskaperna hos 

varje stadium i sökprocessen men eftersom dessa återfinns i originalmodellen kan 

den användas som referens vid behov.31 

                                                 
26 Kuhlthau, Heinström & Todd (2008). 
27 Kuhlthau (2004), s. xv. 
28 Kuhlthau (2004), s. xvi. 
29 Bilaga 1. 
30 Kuhlthau (2004), s. 44-51. 
31 Kuhlthau (2004), s. 81-82. 
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Tabell 1: Model of the Information Seeking Process (ISP) 

Tasks Initia-

tion 

Selec-

tion 

Explora-

tion 

Formula-

tion 

Collection Presentation 

Feelings  

(Affective) 

Uncer-

tainty 

Opti-

mism 

Confusion 

Frustration 

Doubt 

Clarity Sense of 

direction 

Confi-

dence 

Satisfaction 

Disappoint-

ment 

Thoughts 

(Cognitive) 

Vague                          Focused                            

                                Increased interest 

Actions 

(Physical) 

Seeking relevant information          

  

Exploring                           

Seeking pertinent information 

Documenting 

Källa: Kuhlthau (2004), s. 82. 

ISP-modellens steg och analysområden kommer användas för att tolka materialet 

från observation och intervju. På det sättet blir doktorandernas plats i informations-

sökningsmodellen tydlig, vilket i sig ger en indikation på inom viket område dok-

toranderna har behov av utökad tillgänglighet. Fördelen med att använda den mer 

kompakta ISP-modellen som undersökningens teoretiska utgångspunkt är främst 

avgränsningsmöjligheterna; istället för originalmodellens fem områden (thoughts, 

feelings, actions, strategies, mood) och sex stadier (task initiation, topic selection, 

prefocus exploration, focus formulation, information collection, search closure) så 

kan ISP-modellens tre områden (feelings, thoughts, actions) och sex stadier (initi-

ation, selection, exploration, formulation, collection, presentation) utgöra en mer 

hanterbar mängd data för att genomföra undersökningens syfte och frågeställning. 

Källmaterial och metodredovisning 

I två stycken följer en presentation av de metoder som använts i undersökningen, 

det material som ligger till grund för undersökningen samt de urval som använts för 

att utforma undersökningen. 

Metod 

För att uppfylla uppsatsens syfte har material angående doktorandernas informat-

ionsbehov, informationsanvändning och informationsvanor samlats in. Eftersom 

undersökningen siktar mot att beskriva både doktorandernas informationsbeteende 

och informationskompetens har flera metoder att användas.  
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Observation 

För att samla information kring doktorandernas informationssökningsbeteende har 

metoden observation använts. Metoden lämpar sig väl för att registrera beteenden 

eller händelser i naturliga eller icke-konstruerade situationer men för att vara veten-

skaplig måste observationen vara planerad och informationen behöver registreras 

på ett systematiskt sätt. En fördel med observation jämfört med andra metoder som 

intervju eller enkät är att beteenden eller situationer kan studeras i samband med att 

de inträffar, vilket innebär att den insamlade informationen inte är beroende av den 

aktuella doktorandens minne eller uppfattning. En annan fördel är att doktoranderna 

kan uppfatta observationen som mindre kravfylld, de behöver inte formulera svar 

som vid en enkät eller precisera tankar och känslor på samma sätt som vid en inter-

vju. Den främsta nackdelen med att studera beteenden och situationer i realtid är att 

avgöra observationens representativitet, med andra ord att veta om just det beteen-

det eller den situation som observeras grundar sig i en normal eller en spontan re-

aktion. Det finns olika sätt att hantera observationsmetodikens fördelar och nack-

delar beroende på hur observationen planeras och genomförs.32 

 Observationer kan delas upp i två kategorier, strukturerade eller ostrukture-

rade, vilka skapar observationens form. Den strukturerade observationen kräver att 

de beteenden och de situationer som ska observeras är bestämda och att dessa kan 

kategoriseras i ett observationsschema. Ostrukturerade observationer används istäl-

let för att samla så mycket information som möjligt angående ett visst problemom-

råde, därför genomförs dessa utan observationsscheman. Vid ostrukturerade obser-

vationer är det vanligt att registrera beteendet eller situationen med hjälp av nyck-

elord eller noteringar i textformat, beroende på observationens längd. Viktigt i sam-

manhanget är att så fort som möjligt efter genomförd observation skriva ner en full-

ständig redogörelse över observationerna.33 

Oavsett om observationerna är strukturerade eller ostrukturerade bör frågan om 

hur observatören bör förhålla sig till observationen besvaras. Här finns två val, ska 

observatören vara deltagande eller icke-deltagande samt ska observatören vara känd 

eller okänd av de personer som observeras. Dessa val ger observatören fyra möjliga 

förhållningssätt. Den deltagande observatören tar aktiv del i den situation som ob-

serveras och fungerar som en medlem i den aktuella gruppen. Viktigt i samman-

hanget är att den kända deltagande observatören förhåller sig opartisk till det bete-

ende eller den situation som observeras. Ett problem med deltagande observation 

kan vara att observatören i och med sitt deltagande påverkar det beteende eller den 

situation som observeras. Om observatören är okänd elimineras problemet samti-

digt som ett annat uppstår, som okänd deltagande observatör är det inte säkert att 

observatören får tillgång till det beteende eller den situation som är relevant för 

                                                 
32 Patel. & Davidson (2003), s. 87-89. 
33 Patel & Davidson (2003), s. 89-95. 
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observationen. Där har en känd deltagande observatör en fördel i förmågan att fråga 

efter önskad information.34 

Observationerna som genomförts inom ramen för den här undersökningen syf-

tar till att kartlägga doktoranders informationssökningsbeteende. Varje doktorand 

är engagerad i forskning relaterad till respektive doktorsavhandling. Doktoranderna 

kan vara i olika stadier av forskning men en grundförutsättning för undersökningen 

är att de har ett starkt informationsbehov och bedriver kontinuerlig informations-

sökning35. För att genomföra observationer av informationssökningsbeteendet har 

varje doktorand observerats under en informationssökningssession. En informat-

ionssession kan i detta sammanhang ses som en informationssökning inom ett ämne 

eller med ett särskilt tema som genomförs under en begränsad tid vid ett tillfälle. 

Informationssökningen inom informationssökningssessionen behöver inte begrän-

sas till en enda informationskälla, till exempel databas, och träfflistan måste inte 

innehålla resultat som doktoranden kommer att använda i sin forskning. Informat-

ionssökningssessionen kan alltså lika gärna avslutas genom ett konstaterande om 

att inga relevanta informationskällor hittades som att x antal artiklar hittades i full-

text. Varje informationssökningssession beräknas pågår i tio till tjugo minuter. Jag 

har valt att genomföra ostrukturerade kända deltagande observationer. Anledningen 

till att jag valt att vara känd inför doktoranderna är att de har, mer eller mindre, 

kontinuerlig kontakt med högskolebiblioteket och att jag, under tiden för undersök-

ningen, ingår i personalen på högskolebiblioteket som anställd biblioteksassistent. 

Jag anser därför att det inte skulle vara möjligt för mig att genomföra en okänd 

deltagande observation. Anledningen till varför jag valt deltagande observation är 

liknande. Doktoranderna har, mer eller mindre, kontakt med högskolebiblioteket 

och därmed finns en etablerad kontakt och kommunikation och med biblioteksper-

sonalen. Doktoranderna är vana att ställa frågor till bibliotekspersonalen och att få 

de frågorna besvarade, med andra ord finns det ett etablerat lärandemönster mellan 

bibliotekspersonal och doktorand. Deltagande observation uppmuntrar i detta fall 

till kommunikation mellan doktorand och observatör, vilket i min mening möjlig-

gör för doktoranden att beskriva och förklara sitt informationsbeteende under in-

formationssökningssessionen. Detta ger i sin tur en verbal dimension till observat-

ionen som kanske saknas vid icke-deltagande observation. För att ändå begränsa 

den påverkan jag som deltagande observatör kan ha på doktoranden och observat-

ionen har jag valt att endast ta aktiv del i observationen när doktoranden vill ha en 

fråga besvarad, vill ha hjälp eller på annat sätt ber om min inblandning. Generellt 

sett strävar jag efter ett professionellt förhållningssätt och att vid behov vägleda 

doktoranden i egenskap av bibliotekspersonal. För att få ut så mycket information 

som möjligt kring doktorandernas informationssökningsbeteende har jag valt att 

                                                 
34 Patel & Davidson (2003), s. 95-98. 
35 Bilaga 1. 
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genomföra ostrukturerade observationer. Eftersom varje informationssökningssess-

ion är bunden till den aktuella doktorandens forskning och intresseområde och detta 

kommer att reflekteras i informationssökningen ser jag fler praktiska problem och 

få fördelar med strukturerade observationer med tillhörande observationsscheman. 

Det skulle vara svårt att standardisera ett observationsschema där alla möjligheter 

för informationssökning inom vitt skilda informationskällor samt forskningsområ-

den fick en kategori och observationsschemat samtidigt var överskådligt och lätt 

för mig som observatör att använda. Syftet med dessa observationer är heller inte 

att skapa en standardiserad mall att jämföra doktorandernas informationssöknings-

beteende med, syftet är snarare att kartlägga doktorandernas informationssöknings-

beteende som det fungerar i den kontext doktoranderna verkar inom. Till sist har 

jag valt att registrera observationerna med hjälp av en digital diktafon. Dels ef-

tersom det inte är praktiskt att föra anteckningar eller skriva ner nyckelord under en 

deltagande observation, det kan verka störande och skapa hinder för informations-

sökningen, men också för att få med så mycket information om informationssök-

ningssessionen som möjligt. Ljudfilerna från diktafonen har transkriberats efter 

varje observation och används som källmaterial för uppsatsens undersökning. 

De ostrukturerade kända deltagande observationerna har planerats genom att 

doktoranden och observatören bestämmer tid och plats för observation, observatö-

ren beskriver syftet med observationen, uppmuntrar doktoranden att vara verbal 

med funderingar samt att ställa frågor till observatören under observationen, beskri-

ver sättet som observationen kommer att registreras och erhåller doktorandens ver-

bala godkännande. Eftersom doktoranden kontinuerligt söker information relaterad 

till sitt forskningsprojekt behövs ingen direkt förberedelse från doktorandens sida. 

Efter detta påbörjades informationssökningssessionen och därmed även observat-

ionen. Det förväntade resultatet av observationerna var att varje informationssök-

ningssession skulle ge typiska exempel på respektive doktorands informations-

källor, informationssökningsstrategier, informationssökningsbeteende samt visa på 

doktorandens hantering av den information som samlas i och med informationssök-

ningen.  

Intervju 

För att undersöka doktorandernas informationsbehov och kartlägga deras informat-

ionsanvändning har intervjuer genomförts. Till grund för intervjuernas frågeinne-

håll ligger resultatet av observationerna. 

Vid planering av intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till den/de individer som 

deltar i intervjun. En intervju består ofta av frågor som ska besvaras och för att få 

relevanta och uttömmande svar behöver informanten vara motiverad att besvara 

frågorna. Därför kan det vara bra att informera om intervjuns syfte samt försöka 

relatera syftet till informantens egen situation. Det är även viktigt att betona infor-

mantens roll i intervjun och i den forskning som intervjun kommer att ingå. Vidare 
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är det även viktigt att ge information om hur intervjun ska användas och om inter-

vjun kommer att vara anonym eller konfidentiell.36 

Inför intervjuer finns två aspekter som är avgörande för intervjuns utformning. 

Graden av standardisering innebär hur mycket intervjuaren planerar och i förväg 

bestämmer intervjuns frågor och deras inbördes ordning. Graden av strukturering 

innebär hur mycket plats det finns inom intervjun för informanten att besvara eller 

tolka frågorna utifrån egna erfarenheter eller uppfattning. Vid användandet av 

öppna frågor inom intervjuer beror graden av strukturering på hur frågan formule-

ras, på det sättet kan intervjuaren ändå till viss del styra informantens svarsut-

rymme. Intervjuer med hög grad av standardisering har fasta frågeformulär där även 

ordningen på frågorna är fixerad. Vid intervjuer med låg grad av standardisering 

formuleras frågorna under intervjun alternativt utgår intervjuaren från nyckelord 

eller olika teman, frågorna ställs i den ordning som lämpar sig bäst för intervjuare 

och informant och kan varieras vid olika intervjutillfällen.37 

Frågornas ordning och formulering har stor påverkan på informantens svar och 

på intervjuns resultat. Det förberedande arbetet med att formulera intervjuns frågor 

beror på hur syftet med intervjun har avgränsats och hur syftet i sig är formulerat. 

Ibland kan det problemområde som intervjun syftar till att belysa brytas ner i del-

områden, vilket i sig ger en systematisk uppdelning av intervjuns frågor och dess 

inbördes ordning. Oavsett vilka grader av standardisering och strukturering en in-

tervju har är det viktigt att intervjuns frågor täcker upp alla delområden och att 

svarsalternativen/svarsutrymmet är relevant i relation till frågorna. Något annat som 

är viktigt att tänka på vid planering av intervjuer är vilket språk som används. In-

formanten måste snabbt och enkelt kunna förstå och tolka frågorna under inter-

vjun.38 

Intervjuerna som har genomförts inom ramen för den här undersökningen har 

som syfte att kartlägga doktorandernas informationsbeteende, informationsbehov 

och informationsanvändning samt ge en uppfattning om doktorandernas informat-

ionskompetens. Detta informeras doktoranderna om i flera omgångar39. De dokto-

rander som deltar i undersökningen är motiverade att besvara intervjuns frågor för 

att främja sin egen informationskompetens, den erfarenhet de bidrar med och de 

kunskaper de erhåller kommer att vara till nytta för doktoranderna i deras forsk-

ningsarbete. Jag har valt att i undersökningen låta den information som samlas från 

doktoranderna vara konfidentiell. Jag kan alltså se vilken doktorand som lämnat 

vilken information och i vilket format men väljer att inte använda denna informat-

ion vid presentationen av materialet. Anledningen till att jag inte valt att låta dok-

toranderna vara anonyma är att möjligheten att följa en doktorand hela vägen ge-

                                                 
36 Patel & Davidson (2003), s. 69-71. 
37 Patel & Davidson (2003), s. 71-73. 
38 Patel & Davidson (2003), s. 73-75. 
39 Bilaga 2 och Bilaga 3. 
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nom undersökningen försvinner. Jag anser att det är en lika viktig del av undersök-

ningen att visa på doktorandernas utveckling som på deras likheter och skillnader. 

Precis som vid observationerna har jag låtit intervjun efterlikna samtalet mellan 

doktorand och bibliotekspersonal, därmed strävar jag efter ett professionellt förhåll-

ningssätt vid intervjutillfället som förmedlar ett tillåtande och intresserat intryck till 

doktoranderna. Jag har valt att utforma intervjuerna med en låg grad av standardi-

sering och med en mellangrad av strukturering. Detta ger doktoranderna stort svars-

utrymme och tillfälle att själva utveckla och resonera sig fram till sina svar samti-

digt som det även finns möjlighet att förändra intervjuns fokus eller tyngdpunkt 

beroende på doktorand och intervjusituation.  

Till grund för intervjuernas frågor ligger undersökningens övergripande syfte 

och frågeställningar. Detta skapar två delområden inom intervjun. Den första delen 

är inriktad på doktorandernas informationsbeteende och den andra delen av inter-

vjun fokuserar på doktorandernas informationskompetens. Frågorna är formulerade 

som nyckelord eller viktiga fraser och kommer i en ordning som är tänkt att skapa 

ett naturligt flyt i samtalet. Anledningen till att använda semistrukturerade inter-

vjuer är att jag tror att redan formulerade frågor och frågeformulär kan verka hind-

rande på intervjun som ett samtal, det kan ge ett intryck av att intervjuaren har en 

uppfattning om vad som är rätt eller fel och att doktoranden under intervjun jämförs 

med detta facit. Eftersom syftet med intervjun är att kartlägga doktorandernas be-

teenden, vanor och kunskaper anser jag att det finns mer information att hämta med 

ett bredare perspektiv där doktoranderna själva tillåts påverka intervjuprocessen. 

Vad det gäller språkbruk under intervjun har jag använt och beskrivit undersök-

ningens centrala begrepp i det informationsmaterial som doktoranderna fått som 

förberedelse till eller i samband med intervjuerna. I övrigt har jag antagit att dokto-

randerna känner till vissa termer eller begrepp för att beskriva informationssök-

ningsprocessen eftersom de tidigare varit i kontakt med högskolebiblioteket och 

bibliotekspersonal. För att registrera intervjuerna har en digital diktafon använts. 

Intervjuerna har planerats vad det gäller tid och plats i samband med doktoran-

derna och skedde direkt efter observationstillfället. Innan intervjun påbörjades fick 

doktoranderna möjlighet att läsa igenom undersökningens övergripande syfte och 

frågeställningar för ytterligare förståelse för intervjun samt deras roll i undersök-

ningen. Tillstånd att med diktafon spela in intervjun erhölls muntligt och doktoran-

den fick möjlighet att ställa frågor om intervjuns upplägg och innehåll. Eftersom 

observationer angående doktorandernas informationssökningsbeteende precis av-

slutats hade doktoranderna detta i färskt minne och ingen mer förberedelse krävdes 

inför intervjun. Det förväntade resultatet av intervjuerna var fördjupad information 

kring doktorandernas informationssökningsbeteende, användandet av informat-

ionskällor, hantering av information samt uppfattning om och faktisk informations-

kompetens med indikation angående möjliga områden för utveckling och lärande. 
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Material och urval 

Den valda användargruppen för undersökningen är doktorander verksamma vid 

Högskolan Dalarna och som befinner sig i början eller i mitten av sin doktorandtid. 

Användargrupp 

Valet av doktorander som användargrupp baserar sig på ett antal antaganden. Ett, i 

och med doktorandernas arbete med respektive doktorsavhandling finns ett inform-

ationsbehov som kan ligga till grund för undersökningen samt för doktorandernas 

intresse att medverka i studien. Två, forskningen tillhörande doktorsavhandlingarna 

kräver ständig informationssökning samt kunskap om informationskällor och in-

formationshantering, vilket i sig är sådan kunskap som är intressant för denna 

undersökning. Tre, doktoranderna har genomgått grundläggande akademiska stu-

dier och har därmed tillägnat sig viss informationskompetens. Samtidigt har de inte 

avlagt forskarexamen och kan inte betraktas som fullärda på området. Detta gör 

doktorander till en lämplig användargrupp eftersom det dels finns en grundläggande 

kunskapsbas men även möjlighet till fortsatt lärande och utveckling. 

Urval och avgränsningar 

Relevanta avgränsningar för den här undersökningen är antal doktorander, grad av 

informationsbehov och tidigare erfarenhet av informationssökning samt praktisk 

möjlighet att inom undersökningens tidsmässiga ram genomföra fysiska träffar. 

För att på ett praktiskt och tidseffektivt sätt hinna kontakta och möta doktoran-

derna samt genomföra undersökningen inom en rimlig tidsram har jag valt att stu-

dera doktorander som är knutna till Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna har 

ingen egen examensrätt för forskarutbildning och därför tillhör varje doktorand 

även en annan högskola/universitet i Sverige. För att undvika att doktoranderna 

verkar inom alltför olika kontext eller, framför allt, inte har kontakt med Högskolan 

Dalarnas bibliotek (hädanefter endast benämnt som högskolebiblioteket) har jag 

valt att avgränsa doktoranderna till dem som bedriver sin forskning från Högskolan 

Dalarna, med andra ord befinner sig antingen i Falun eller i Borlänge40. Anled-

ningen till detta är att doktoranderna då har en gemensam plattform vad det gäller 

informationsförsörjningen, med andra ord de informationskanaler och informat-

ionstjänster som finns tillgängliga via Högskolan Dalarna. 

Flera tidigare undersökningar och uppsatser inom detta område har avgränsat 

användargruppen med hjälp av doktorandernas ämnestillhörighet, till exempel har 

endast humanister, arkeologer eller fysiker undersökts. Just därför att andra under-

sökningar har valt att avgränsa sig på detta vis vill jag bredda min undersökning 

och sätter istället avgränsningen vid alla doktorander, oavsett ämnestillhörighet, 

som möter de andra krav som tidigare nämnts. Jag är heller inte intresserad av att 

                                                 
40 För att klargöra kan nämnas att Högskolan Dalarna har två campus, ett i Falun och ett i Borlänge. Högskole-

biblioteket har även det två lokaler, en i varje stad. 
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avgränsa användargruppen ytterligare vad det gäller ålder eller kön. Jag vill hålla 

min undersökning så öppen som möjligt, utan att för den skull betrakta eller utgå 

från att användargruppen är homogen. Istället har undersökningen ett individper-

spektiv, vilket visar sig i möjligheten att följa doktorandernas kunskaper och ut-

vecklig genom uppsatsen. 

Vad det gäller doktorandernas tidigare erfarenhet av informationssökning bör 

de befinna sig i början eller mitten av sin doktorandtid. Tanken är att doktoranderna 

har ett starkt informationsbehov på grund av sitt forskningsprojekt samt ha viss er-

farenhet av sin nuvarande situation. Anledningen till att doktoranderna inte bör vara 

i slutet av avhandlingsarbetet är att informationsbehovet sjunker i och med att av-

handlingen nästan är färdig och doktoranden förbereder sig för att presentera den 

vid disputationen. 

Antalet doktorander i undersökningens användargrupp är beroende av antalet 

doktorander knutna till någon av akademierna vid Högskolan Dalarna. Akademi-

erna är humaniora och medier, hälsa och samhälle, industri och samhälle. Från varje 

akademisekreterare har jag fått listor över doktorander. Listorna har sedan samman-

ställts och det har visat sig att fördelningen doktorand/akademi är: 12 stycken vid 

humaniora och medier, 15 stycken vid hälsa och samhälle och 24 stycken vid indu-

stri och samhälle. Sammanlagt finns i skrivande stund41 51 stycken doktorander 

knutna till Högskolan Dalarna. För att komma i kontakt med doktoranderna skickas 

ett e-postmeddelande42 ut samt uppföljs med två påminnelser, även de via e-post. 

Det önskade antalet doktorander för undersökningen är mellan fem och sju, detta 

för att antalet doktorander och mängden insamlad information ska vara hanterbar.  

Efter att det första e-postmeddelandet skickades ut med information om under-

sökningen blev de doktorander som först svarat på meddelandet och som i övrigt 

följde kriterierna för användargruppen inbjudna till att delta i undersökningen. Se-

nare svarade tre till doktorander på e-postmeddelandet, dessa kom inte att delta i 

studien på grund av att observationer och intervjuer redan genomförts med använ-

dargruppen. Detta innebär att urvalet inte varit slumpmässigt, istället har urvalspro-

cessen baserats på doktorandernas egen motivation till lärande och utveckling på 

området samt kriterierna för just denna användargrupp; verksam vid Högskolan Da-

larna, i början eller mitten av sin doktorandtid och anser sig ha ett informationsbe-

hov och intresse av informationskompetens. 

Frågan om den utvalda användargruppens representativitet i relation till alla 

doktorander vid Högskolan Dalarna kan diskuteras. Med tanke på att urvalet inte 

var slumpmässigt kan resultaten av undersökningen sägas vara relevanta endast för 

den undersökta gruppen men jag skulle vilja hävda att undersökningens bredd vad 

det gäller doktorandernas ämnestillhörighet ändå ger ett visst utrymme för mer ge-

nerella slutsatser. 

                                                 
41 Februari 2011. 
42 Bilaga 2. 
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Undersökning och analys 

An information search begins with the user’s problem. The gap between the user’s knowledge 
about the problem or topic and what the user needs to know to solve the problem is the infor-
mation need. The user’s state of knowledge is dynamic rather than static, changing as he or she 
proceeds in the process.43 

Precis som Kuhlthau beskriver i citatet ovan utgår den här undersökningen från 

användarens problembaserade informationssökning och dynamiska kunskapsläge i 

relation till informationsbeteende och informationskompetens. Undersökningens 

metoder, observation och intervju, siktar på att utforska doktorandernas informat-

ionsbeteende och informationskompetens, sedan används Kuhlthaus ISP-modell för 

att kartlägga den nuvarande informationssökningsprocessen samt ge en bild av dok-

torandernas framtida utvecklingsbehov på området. 

Informationsbeteende 

För användaren är informationsbehovet ofta något som definieras i och med utfors-

kandet av forskningsläget och formulerandet av den egna undersökningens fokus, 

det är informationsbehovet som sedan styr informationssökningens riktning. In-

formationssökningen i sig består främst av utnyttjandet av olika informationssök-

ningsstrategier där målet är att maximera antalet relevanta träffar i förhållande till 

informationsbehovet. Informationshantering är att samla in, organisera och lagra 

information så att informationen kan användas på ett ändamålsenligt och kontroll-

lerat sätt. Kombinerat utgör informationsbehov, informationssökningssökningsstra-

tegier och informationshantering en användares informationsbeteende. 

Doktoranderna och deras informationsbehov 

E söker information kring unga män och hälsa, både ur ett medicinskt och ett sam-

hällsvetenskapligt perspektiv, och forskningsområdet består av hur ungdomar kon-

struerar sin hälsa med fokus på fysiska, mentala och sociala faktorer. Detta är ett 

brett forskningsområde som sträcker sig över flera ämnesområden. E har upptäckt 

att det finns väldigt mycket forskning men att det svåra blir att välja rätt avgräns-

ningar. För att kartlägga sitt forskningsläge använder sig E mest av publicerad 

forskning, mest europeisk och amerikansk på grund av de likartade socioekono-

miska faktorerna men även av information från myndigheter som socialstyrelsen 

och folkhälsoinstitutet. E använder sig mycket av biblioteket, mest söker hen efter 

                                                 
43 Kuhlthau (2004), s. 5. 
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artiklar men ibland kan hen även hitta relevanta böcker. E har en god relation till 

sin ämnesbibliotekarie och känner att stödet från biblioteket och bibliotekarien är 

värdefullt.44 

A är ganska ny som doktorand men har varit adjunkt ett år och redan publicerat 

en artikel samt har en till artikel på gång tillsammans med en annan doktorand. I 

sin första artikel beskrev A sin empiri och idén för flexicurity (centralt begrepp för 

A:s forskning) men A insåg att fortsatt forskning krävde en flexicuritymodell. A 

ska nu ska utforma en egen lokal flexicuritymodell samt koppla samman den med 

relevant forskning. A använder högskolebiblioteket ofta, hen lånar inte så mycket 

böcker men gör istället inköpsförslag och fjärrlån, vilka hen söker upp via Libris 

eller Google Books. Artiklar som publiceras i tidskrifter där högskolebiblioteket 

inte har avtal beställer A också via fjärrlån. A anser att hens relation till biblioteka-

rierna är bra, A får det hen letar efter.45 

M är doktorand inom arbetsvetenskap, inriktning arbetslivspedagogik, och har 

ett stort forskningsområde som ibland känns hopplöst att ringa in och får någon 

ordning på. Eftersom hens forskning är tvärvetenskaplig innehåller den forskning 

från så skilda områden som pedagogik och företagsekonomi. För M kan det vara 

komplicerat att försöka räkna ut från vilka olika forskningstraditioner den forskning 

hen ska använda kommer ifrån, vilka perspektiv som använts och vilka spår M ska 

använda för sin egen forskning. M önskar att hen hade ett större nätverk av infor-

mella kontakter, hen pratar med sin handledare och andra pedagoger eller forskare 

för att på tips på teorier, forskning och artiklar men vill gärna träffa fler personer 

på till exempel konferenser eller seminarier där forskare kan dela information och 

berätta om sin forskning. Just nu skulle M vilja skicka ut sin forskningsfråga för att 

se om någon har forskat eller vet något om ämnet. M är med på LinkedIn (arbets-

livsinriktat socialt nätverk) men har inte varit online på länge, hen har glömt lösen-

ordet. M funderar på om LinkedIn kan användas för att få kontakt med andra fors-

kare, det är billigare än konferenser. M tycker att hen får väldigt bra hjälp på hög-

skolebiblioteket, M tar sig sällan tid att gå till högskolebiblioteket, hen försöker lösa 

allt själv istället.46 

C är i botten socionom och forskar inom omvårdnad på grund av att hen har 

arbetat som kurator på sjukhus med svårt sjuka och döende. C berättar att forsk-

ningen är begränsad inom hens forskningsinriktning, mer forskning finns inom det 

större forskningsområdet men C har svårt att få rätt perspektiv, exempelvis använ-

der C ett personalorienterat eller professionellt perspektiv på existentiella frågor 

men det är vanligare med forskning som har ett patientperspektiv. C tar mycket 

hjälp av högskolebiblioteket, hen får hjälp att hitta litteratur eller artiklar som saknar 

fulltext. C menar att hen har en bra relation till bibliotekarierna och berättar om att 

                                                 
44 Intervju med E, 110513. 
45 Intervju med A, 110516. 
46 Intervju med M, 110516. 
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hen i början av sin doktorandtid fick stor hjälp av en bibliotekarie med hur C kunde 

söka och vilka sökord C kunde använda. C menar vidare att hen förändrats över tid 

i sin doktorandtjänst och att hen skulle behöva stämma av sina kunskaper.47 

K studerar små elnät och elsystem i landsortsförhållanden i utvecklingsländer. 

Hens forskning innehåller en teknisk studie om hur de tekniska systemen kan för-

bättras på ett effektivt sätt men det ingår även en social studie där organisationen 

för att bära upp det tekniska systemet samt den påverkan det tekniska systemet har 

på sociala förhållanden inom det tekniska systemets geografiska område undersöks. 

K tycker att hens projekt är särskilt intressant eftersom forskningen handlar om ett 

tekniskt system men innehåller fler än bara tekniska frågeställningar. K är teknisk 

fysiker men vill arbeta med projektledning av tekniska system mer än tekniken i 

sig, hen blev rekommenderad att söka projektet av sin bihandledare. Tidigare har K 

arbetat ett halvår som forskningsassistent på ett universitet. K tycker generellt att 

information är ganska lättillgängligt men menar att desto mer specifikt informat-

ionsbehovet är desto svårare är det att få tag på information. K säger att i hens er-

farenhet så är det inom en viss organisation eller företag som det är svårast att hitta 

information. K menar att hen ofta behöver veta vad hen letar efter för att hitta svar. 

K tar ett exempel och berättar att hen måste liksom veta att det finns ett friskvårds-

bidrag för att kunna söka information om det. Enligt K krävs det att något eller 

någon initierar ett informationsbehov för det ska gå att börja söka svar.48 

J forskar kring diskursanalys (att analysera texter) och började sin forskning 

med att analysera medietexter. J är fascinerad av hur personer som inte känner 

varandra interagerar på nätet. Efter en pilotstudie av olika tidningars kommentarfält 

insåg J att det inte pågick någon kommunikation utan att det mer var enstaka per-

soner som hävde ur sig åsikter och sedan aldrig kom tillbaka till forumet. J ville 

istället studera en diskussionsgrupp. I ett samtal med kollegor och fick J tips på att 

använda sin forskning på någon utbildning vid högskolan för att se hur studenterna 

kommunicerade på nätet. J tittar på hur studenterna kommunicerar, det finns krav i 

kursen på att skriva ett thread-initiating meddelande och svara på minst två andra. 

För J är intressanta forskningsfrågor varför någon svarar på ett visst meddelande 

och om det går att påverka antalet läsare på en tråd genom att skriva ett särskilt 

intressant eller relevant startmeddelande. J berättar att hen i början av sin dokto-

randtid inte kunde något om sitt forskningsläge men att hen nu skapat sig en bra 

bild genom att ha läst artiklar och lagt märke till vilka forskare som nämnts, vilka 

områden som är utforskade och vilka som saknar forskning. J beskriver att forsk-

ningen inom hens område är i sin linda och växer dag för dag. Det största problemet 

är att forskarna har vitt skilda ämnesbakgrunder som psykologi, sociologi, pedago-

gik, språkvetenskap, datavetenskap, informatik och medievetenskap. Därför an-

vänds också metoder och teorier från olika områden, något som kanske inte alltid 

                                                 
47 Intervju med C, 110524. 
48 Intervju med K, 110526. 
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fungerar optimalt, alla forskare gör olika och fokuserar på olika funktioner. J menar 

att en av bristerna i området är metaanalysen och hur forskare ska applicera metoder 

som baserar sig på skriftspråk eller talspråk på ett material som befinner sig mitt i 

mellan.49 

Informationssökningsstrategier 

En grundläggande fråga för E:s forskning är ”vad är hälsa för dig?”, E menar att 

hen har ett brett sökområde utan någon särskild fråga. Vid fritextsökningen på 

PubMed börjar E med att förklara att begrepp som ”adolecence” och ”adolecent” är 

centrala för hen men att hen märkt vid tidigare sökningar att användning av det ena 

eller det andra ger olika resultat. E undrar därför om trunkering (alltså ”adolecen*”) 

kan vara en lämplig lösning på problemet, på det viset får hen träffar på båda be-

greppen samtidigt. E konstaterar också från tidigare erfarenhet att ett mellanslag är 

detsamma som AND i en fritextsökning på PubMed (mellanslag skrivs här ut som 

AND för att underlätta läsningen). Söksträngen blir ”adolecen*” AND ”health” 

AND ”emotion” (här förklarar E att användningen av ”health” ger svar länkade till 

reproduktion vilket är irrelevant och att hen därför lägger till ”emotion”) AND ”he-

alth-behavoir”. Sökningen ger ca 2000 träffar. E anser att det är för många och går 

till limits (avgränsningar) för att begränsa sökningen. E väljer ett avgränsa sök-

ningen genom att välja kön (män), åldersgrupp (ungdomar), språk (engelska) vilket 

ger ca 1400 träffar. E drar slutsatsen att hen använt för många ord i sin fritextsök-

ning och vill nu testa att göra en likadan sökning i MeSH istället. E är osäker på hur 

MeSH används och hur hen hittar MeSH databasen inom PubMed. Efter en dis-

kussion hittar E rätt och väljer att söka i MeSH istället för PubMed, som ligger som 

defaultläge (förstahandsval). E börjar söka efter ”adolecence” men inser att det inte 

finns som eget begrepp i MeSH, istället ingår det som en underkategori i ”adole-

cent”. Detta passar E bra eftersom hen vill söka med båda begreppen. Efter en dis-

kussion kring hur sökningar byggs upp i MeSH lägger E till ”adolecent” i sök-

ningen. E söker sedan efter begreppet hälsa, hittar rätt och bygger vidare på 

söksträngen genom att lägga till ”health”. E söker i MeSH efter ”emotions”, upp-

täcker att MeSH gör skillnad på upplevelsebaserade och negativa/sjukliga känslor. 

Eftersom E är intresserad av ungdomarnas egna upplevelser av hälsa väljer hen 

upplevelsebaserade känslor. Vidare söker E efter ”health-behavoir”, hittar rätt och 

lägger till i söksträngen. En MeSH-sökning på ”adolecent, health, emotions, health-

behavoir”, ger 33 svar. E anser att det är en hanterbar siffra och går igenom träff-

listan.50 Vid informationssökning får E ofta söka flera gånger för att få en relevant 

träffbild. E märker att det är viktigt med rätt avgränsningar eftersom träffbilden 

annars blir för bred. E upplever att informationssökningsprocessen spänner över 

hela känsloregistret. Frustration när hen måste plöja igenom mängder av irrelevant 

                                                 
49 Intervju med J, 110527. 
50 Observation med E, 110513. 



 26 

information och glädje när hen hittar rätt. E anser att det tar tid att lära sig att söka, 

att det såklart går att få systemhjälp men sedan måste hen göra det hårda arbetet, 

sökningen, själv och det går bara att lära sig genom att göra. E upplever inga direkta 

problem vid informationssökning men berättar att hen endast gör fritextsökningar 

och vill lära sig MeSH-sökord och trädstruktur. De hinder för informationssökning 

som E stöter på är exportering till referenshanteringsprogram samt tillgänglighet till 

fulltext. E berättar att hen inte har någon tidigare erfarenhet av informationssökning 

som student eftersom informationssystem inte fanns på samma sätt som nu. När E 

arbetade som lärare och lärde hen sig mycket genom att handleda elever i inform-

ationssökning och när E var ny som doktorand bokade hen en genomgång av data-

baser och informationssökningsstrategier med sin ämnesbibliotekarie på högskole-

biblioteket. Sedan dess har E fortsatt att lära sig själv samt via tips från andra fors-

kare. E upplever att när hen lärde sig ett par databaser blev det lättare att lära sig 

söka i andra databaser. Ett sätt att söka kan fungera i flera databaser. Doktorandut-

bildningen på Högskolan Dalarna erbjuder en kurs i informationssökning som E 

gärna vill gå men E ska gå en liknande i Umeå istället då tidpunkten för kursen 

passar bättre. För E är det viktigt att ha en stadig grund att utgå från, att inte bara 

vara självlärd.51 

A undersöker ett nytt spår i sin forskning där ”flexicurity” är ett centralt be-

grepp sedan tidigare men nu måste A kartlägga forskning kring begreppet ”em-

ployability” för att se om det ska inkorporeras i hens forskning. A går direkt in på 

Google Scholar där hen gör en fritextsökning på ”employability”, vilket ger 70 000 

träffar, alldeles för många menar A. För att minska antalet träffar i träfflistan väljer 

A avancerad sökning och söker endast på ”employability” i titel, vilket ger ca 700 

träffar. A lägger till ”company” och får tre träffar, ingen av träffarna var rätt för A 

så hen går tillbaka till träfflistan för titelsökningen på ”employability”. A går ige-

nom de första träffarna, läser abstracts och vid intressanta träffar går A vidare till 

att läsa texten i fulltext. A berättar att hen lägger stor vikt vid abstract. Vad det 

gäller den här sökningen läser A abstract tillhörande den första träffen i träfflistan 

(den enda som var relevant) samt scannar av resten av träfflistan. A drar slutsatsen 

att forskning på begreppet ”employability” inom företag ofta publiceras i tidskriften 

Journal of European Industrial Training. Därför fortsätter A in på tidskriftens hem-

sida via den första posten i träfflistan på Google Scholar. Väl inne på Emeralds 

(förlaget som publicerar tidskriften) hemsida gör A en ny sökning på ”em-

ployability” inom tidskriften. Eftersom A anser att tidskriften är viktig för hens 

forskningsområde vill hen därmed skapa sig en bild av vilka artiklar som publice-

rats och vilka forskare som ofta förekommer på området. Sökningen ger lite över 

100 träffar. A beskriver hur sökningen på ”employability” är helt ny och att hen 

försöker skapa en forskningsöversikt i ämnet. Där är citeringar och referenser ett 
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viktigt verktyg, A använder ofta källförteckningar och går sedan direkt till intres-

santa verk. Därmed gör alltså A både vida fritextsökningar och specifika sökningar 

på artiklar eller tidskrifter. A reflekterar över att sökningen tar tid, det blir mycket 

scrollande i träfflistor. Förut fanns ELIN (en samsökningsdatabas) och det passade 

A bra eftersom hen kunde börja med ett sökord och lägga på fler allt eftersom, A 

kunde börja med en bred sökning och undan för undan göra den mer specifik. A vet 

inte hur det kan göras via Google Scholar men vill veta om det finns några funkt-

ioner som ger liknande resultat.52 A reflekterar över att sökningar generellt sett 

måste starta breda och sedan smalna av för att få rätt träffar. Vad det gäller antal 

recall i relation till relevans beskriver A att hen måste sålla otroligt mycket vid 

breda sökningar och lite mindre vid smala sökningar. För ett år sedan när A började 

söka på ”flexicurity” fanns ett mindre antal träffar via Elin, nu ökar träffbilden stän-

digt. A brukar bläddra igenom ett par sidor på Google Scholar men vet att hen fors-

kar kring en ny gren inom ämnet och därför är många av träffarna inom rätt ämne 

men med fel inriktning. A upplever informationssökningsprocessen som någon som 

tar mycket tid och kraft men A menar att om ämnet är roligt och intressant så blir 

även informationssökningsprocessen rolig och intressant. De problem vid inform-

ationssökning som A har mött är svårigheter att få tag på fulltext eller tidskrifter. A 

vill gärna ha pappersutskrift, hen tycker att det är bra med pdf-fil eller e-bok för att 

kunna söka inom dokumentet men inte bra med de begränsningar för utskrifter som 

finns i vissa databaser. De hinder för informationssökning som A upplever är främst 

den egna kunskapen om system, databaser, strategier. A menar att det finns säkert 

fler sätt att söka och flera platser att söka på som hen inte känner till. Tillgänglighet 

till information är något som A inte har problem med. A får tag på allt och gör ofta 

fjärrlånebeställningar, upplever att hen har järnkoll på sitt forskningsläge. A använ-

der sig inte av några informationssökningsstrategier förutom fritextsökning, ibland 

funderar A på ämnesord eller nyckelord men använder aldrig till exempel boolska 

operatorer. A är självlärd inom informationssökning och tidigare erfarenhet inklu-

derar c-/d-uppsatser, examensarbete och informationssökning i vardagen vid forsk-

ning.53 

M forskar kring arbetsplatsbaserat lärande och söker just nu forskning som an-

vänder begreppet ”action plan”. Tidigare använde M samsökningsdatabasen Elin 

men eftersom den inte längre finns tillgänglig använder M antingen Google Scholar 

eller länkarna till elektroniska tidskrifter på högskolebibliotekets hemsida. M söker 

främst efter artiklar och tycker att problemet med Google Scholar är svårigheten att 

skilja det vetenskapliga materialet från det icke-vetenskapliga i träfflistorna. M går 

till Google Scholar via högskolebibliotekets hemsida, gör en fritextsökning på ”act-

ion plan” och ”learning”, vilket ger ca en halv miljon träffar. M berättar att hen 

märkt i och med tidigare sökningar att en sökning på endast ”action plan” ger träffar 
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som inte stämmer med hens forskningsinriktning. M är mer intresserad av hur en 

action plan skapas än hur den används. För att få ett mindre antal träffar i träfflistan 

lägger M till ”work life” i söksträngen, vilket ger ca 16 000 träffar. M scrollar ige-

nom träfflistan men tycker inte att den stämmer med hens forskningsområde. M 

reflekterar över att ”action plan” tydligen kan användas inom många olika områden 

och att det är svårt att hitta forskning där ”action plan” i sig är fokus istället för att 

fungera som verktyg eller hjälpmedel i något annat syfte. M berättar att hen brukar 

bläddra sig igenom ca tio sidor (med tio träffar/sida) i Google Scholar. För att för-

söka urskilja de vetenskapliga artiklarna brukar M leta efter SFX-länkningen som 

hör till högskolebiblioteket eftersom hen vet att det leder till fulltextversioner av 

artiklarna i träfflistan. M är inte nöjd med träfflistan och efter en diskussion upp-

täcker M att antalet träffar som innehåller alla sökord i söksträngen sjunker markant 

efter första sidan i träfflistan. M funderar på att utöka sökningen med fler sökord 

men bestämmer sig istället för att göra en likadan sökning i en särskild tidskrift. M 

öppnar högskolebibliotekets hemsida, väljer elektroniska tidskrifter och söker efter 

Journal of Workplace Learning, en tidskrift från förlaget Emerald som M vet har 

publicerat flera intressanta artiklar. Väl inne i den elektroniska versionen av tid-

skriften som ligger på förlagets hemsida använder M sökfunktionen och gör en 

fritextsökning på ”action plan”, vilket ger ca 20 000 träffar. Efter en diskussion 

kring träfflistan inser M att sökningen gjordes på hela Emeralds tidskriftsbestånd. 

M går tillbaka till tidskriftens startsida och väljer en annan sökruta, där det står 

utskrivet att sökningen gäller inom den valda tidskriftens bestånd. En fritextsökning 

på ”action plan” inom tidskriften ger 76 träffar. M anser att träfflistan är hanterbar 

och hen kan tänka sig att läsa igenom varje abstract.54 M inser att hen måste gå en 

kurs i informationssökning för att få rätsida på vilka informationssystem och data-

baser hen kan använda och hur informationssökningen går till. M berättar att in-

formationssökandet för hen är mycket trial and error, att trycka och testa. M känner 

till olika informationssökningsstrategier och har testat att använda AND, OR, NOT 

(alltså boolska operatorer) men oftast när det går att klicka i en sådan ruta på data-

basen. M testar även att använda plus och citationstecken. Över huvud taget testar 

M att använda lite olika kombinationer av tecken och sökord men M vet inte om 

hen använder det rätt. M upplever att informationssökning tar lång tid, M får högar 

med artiklar som hen aldrig hinner läsa. M tycker att det är svårt att klara av att sålla 

och bara leta efter det man söker, hen vill kunna lägga ut minneslappar till andra 

sökningar, för att kunna minnas det intressanta hen hittar till andra gånger. Så länge 

sökningen är bred är det roligt eftersom M hittar massor av intressant material men 

när M ska söka specifikt blir det frustrerande. Dels för att M hittar så mycket som 

är intressant men som inte är relevant just nu, sådant som M vill kunna komma ihåg, 

men också för att det känns svårt att söka smalt. M fick en genomgång av högsko-
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lebiblioteket när M började på högskolan och hen har varit med som lärare när stu-

denter haft introduktion till högskolebiblioteket. M har inte varit med på någon kurs 

i informationssökning på doktorandnivå men M känner att hen sitter i en annan 

situation som doktorand och att hen behöver mer information.55 

C använder databaserna PubMed, PsycINFO och CINAHL när hen söker efter 

relevant forskning inom sitt område. Just nu tänker hen använda PubMed och går 

till databasen via databaslistan på högskolebibliotekets hemsida. C har inte använt 

MeSH förut utan gör oftast fritextsökningar. C gör en fritextsökning på ”existential” 

OR ”spiritual” AND ”nurse*” AND ”cancer”, vilket ger 385 träffar. C anser att det 

är för många så hen lägger till AND ”patients”, vilket ger 288 träffar. C tar bort OR 

”spiritual”, vilket ger 0 träffar. C blir osäker på om hen måste backa för att fortsätta 

söksträngen, gör så ändå och tar bort ”spiritual”, vilket ger 0 träffar. C testar att 

lägga till ”communication”, C vet att det blir många träffar men eftersom C använ-

der sig av bemötandeperspektiv är ändå kommunikation intressant. Sökningen ger 

0 träffar. C tar bort ”cancer”, har kvar ”existential” AND ”nurse*” AND ”commu-

nication”, vilket ger 0 träffar. C diskuterar begreppet ”existential”, hen förklarar att 

det brukar vara en svår term att inkludera i sökningar inom PubMed eftersom be-

greppet enligt MESH är länkat till existentialismen, vilket inte är rätt perspektiv för 

C:s forskningsområde. C försöker att komma runt problemet genom att söka på 

”existential” OR ”meaning” OR ”death” AND ”nurse*” AND ”communication”, 

vilket ger 5393 träffar. Det är alldeles för mycket träffar enligt C, för att minska 

antalet träffar tar C bort ”meaning”, vilket ger 213 träffar. C menar att hen skulle 

kunna gå igenom den träfflistan, såklart beroende på tillgänglig tid men C förklarar 

att hen ofta ser på titeln om det är något intressant. Men nu vill C ändå försöka 

minska träfflistan så hen gör en ny sökning på ”existential” OR ”death” AND 

”nurse*”, vilket ger 1977 träffar. C testar att söka på ”existential” AND ”death” 

AND ”nurse*”, vilket inte ger några träffar. C minns inte riktigt vilka sökordskom-

binationer hen redan använt men söker på ”existential” AND ”cancer” AND 

”nurse*” ändå, får inga träffar. C behåller ”existential” AND ”cancer”, men vet att 

det blir patientinriktade träffar, C vill hellre ha ett professionellt perspektiv, lägger 

därför till ”health professional*”, vilket ger 15 träffar. Denna träffbild är C nöjd 

med och vill gå igenom träfflistan. C tittar på rubriker, författare och språk för att 

välja ut relevanta träffar ur träfflistan. C diskuterar träfflistan, berättar att hen inte 

vill använda limits (särskilt om språk) eftersom hen vill ha en komplett träffbild och 

kan läsa vissa språk och få andra översatta. C vet att ”existential” inte förekommer 

ofta i vårdperspektivet men tycker ändå att det är värt att ha med i sökningen. Vid 

genomgången av träfflistan och relevanta träffar tittar C även på de relevanta artik-

larnas referenslistor. C är intresserad av ”nursing perspective” och vet sedan tidi-

gare sökningar att ”carers” ofta är synonymt med ”family caregivers” vilket inte är 
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relevant för C:s forskningsområde. Träfflistan ger generellt ett patientinriktat per-

spektiv, C vill istället ha vårdpersonalens perspektiv vad det gäller existentiella frå-

gor och cancersjukvård. C reflekterar över val av databas, PubMed, hen har även 

använt CINAHL och PsycINFO men menar att hen stöter på ungefär samma studier 

oavsett databas. Av den sista sökningen (”existential” AND ”cancer” AND ”health 

professional*”) som gav 15 träffar tror C att tre artiklar är intressanta nog att läsa i 

fulltext. För att hämta fulltexten väljer C en relevant artikel i träfflistan, läser 

abstract, följer SFX-länkningen till fulltextoch tittar igenom pdf-filen.56 C upplever 

informationssökningsprocessen som att hen pendlar mellan att söka brett och smalt, 

i och med att hen varierar vad hen söker efter så börjar hen liksom om och gör nya 

sökningar. C har flera olika delområden inom sitt område och samtidigt som hen 

gör smala sökningar känner sig C osäker och därför gör hen ständigt nya breda 

sökningar för att se om hen har missat något. C önskar att hen vore mer systematisk 

i sökningarna, att hen genom att få lite hjälp kunde känna sig mer säker. Förut skrev 

C upp sin sökhistorik för hand men hen vet att PubMed har en sådan funktion men 

av någon anledning använder inte C den. C menar att hen gör informationssök-

ningar mer på känsla men att hen skulle vilja vara mer strukturerad. För C handlar 

informationssökningen mycket om att våga bredda sitt eget perspektiv, att våga ex-

perimentera med sökord. C menar att det handlar mycket om att lära genom att göra 

och att inte fastna i en uppfattning om vad fokus ligger inom den egna forskningen. 

C anser att hen behöver mer kunskap om informationssökningsstrategier. C gick en 

kurs i början av doktorandtiden för 2,5 år sedan men då var allt för nytt och C höll 

inte i kunskaperna tillräckligt. C vill framför allt lära sig mer om MeSH i PubMed. 

Kursen C gick i början av sin doktorandtid var en allmänvetenskaplig grundkurs 

men C menar att hen skulle behöva gå den igen. C funderar över att det kanske 

behövs kontinuerliga kurser som följer den nivå doktoranden är på, kurser som blir 

mer och mer avancerade och följer doktorandens behov. Den tidigare erfarenhet av 

informationssökning som C har är liten, C skrev uppsatser inom andra områden än 

det hen forskar om så C tycker inte riktigt att det hen lärde sig då är relevant nu.57 

K letar efter information kring en viss produkt, en så kallad ”switch gear”, men 

minns inte företagets namn eller detaljerna om produkten. Eftersom K har börjat 

söka på Google efter produkten förut letar hen efter en sökhistorik men hittar ingen. 

För att få information om produkten och företaget hämtar K det informationsblad 

hen fick tillsammans med varuprovet av produkten. K berättar att hen är intresserad 

av varför företaget skickade en produkt av vad som enligt produktkatalogen är ka-

tegori B, mer specifikt undrar K vad kategori B innebär och vad det är för skillnader 

mellan kategorierna B, C och Z. En fritextsökning i Google på ”characteristic B” 

tillsammans med ”circuit breakers” ger över 3,5 miljoner träffar. K berättar att hen 

brukar klicka sig igenom träfflistan för att se om något är relevant. I detta fall är 
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den första träffen i träfflistan en artikel i Wikipedia inte helt rätt men ger en indi-

kation om att K är på rätt spår, K funderar på om hen kan söka vidare inom artikeln 

men vet inte hur hen ska göra. Istället får K läsa igenom artikeln, texten förklarar 

varför det finns olika kategorier inom ”circuit breakers” men inte vad de olika ka-

tegorierna innebär, i alla fall inte på ett sådant detaljerat sätt att K förstår vilken 

kategori som behövs för den modell hen har. Artikeln i Wikipedia innehåller en 

tabell, K antar att hen behöver ett specifikt fall eller exempel för att kunna använda 

tabellen för att räkna ut vilken kategori som är lämplig. Detta är intressant men inte 

riktigt det som K behöver för att besvara syftet med sökningen. K kommer på att 

hen vid tidigare sökningar har sett kurvor som liknar tabellen i artikeln. För att hitta 

bilder, diagram, tabeller eller kurvor använder K Google Bilder. En fritextsökning 

i Google Bilder på ”characteristic B” tillsammans med ”circuit breakers” ger ca 

186 000 träffar. K tittar på de tre första bilderna och hittar flera intressanta kurvor, 

K menar att kurvorna och diagrammen tillsammans med den tidigare lästa artikeln 

från Wikipedia ger tillräckligt mycket information för att hen ska kunna räkna ut 

vad de olika kategorierna innebär.58 K upplever interaktionen med informationssy-

stemen som att sökaren påverkar resultatet av sökningen mer än söksystemet. K 

menar att det gäller att använda relevanta sökord som ger de träffar som hen vill ha. 

K tycker att det beror mycket på hur insatt hen är i ämnet och säger att i ämnen hen 

kan är det lättare att hitta rätt sökord och få relevanta träffar, att det är svårare när 

hen inte känner till rätt ord. K berättar att hen använder både Google och Wikipedia 

som ingång till att göra en mer specifik sökning, antingen för att få ett begrepp eller 

en teori förklarad eller för att få relevanta uppslag till annan forskning inom närlig-

gande områden. K har dock märkt i och med sökningar på Google att träfflistans 

relevans sjunker markant efter de första sidorna. K brukar inte gå igenom mer än 

de första två, tre sidorna i träfflistan eftersom hen märker att informationen i träff-

listan inte är relevant efter de första 20-30 träffarna. K berättar vidare att hen fak-

tiskt brukar vara duktig på att klicka sig igenom träffarna på de där första sidorna i 

träfflistan. Vilket inte alltid är bra för hens dator eftersom K har fått en hel del virus 

på grund av sitt klickande. K upplever informationssökningsprocessen som ganska 

trevlig och rolig, K berättar att hen ofta kommer över saker som är intressanta men 

som inte var det hen egentligen letade efter men att det inte gör någonting. När det 

gäller informationssökningsstrategier så vet K att booleska operatorer och plus-

tecken går att använda men det är inget K använder sig av själv. K har inte gått 

någon kurs i informationssökning men har tidigare erfarenhet från att skriva rap-

porter och examensarbeten samt i samband med arbetsuppgifter.59 

För att hitta tidskriften American Journal of Distance Education gör J som hen 

berättat att hen brukar göra: högskolebibliotekets hemsida, elektroniska tidskrifter 

och söker efter tidskriften samt väljer den i träfflistan. J söker först fel (glömmer 
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”of”) men inser att sökmotorn är känslig och söker igen. J går genom SFX och 

proxyserver för att komma till tidskriftens hemsida. J känner sig inte bekväm med 

förlaget EBSCO:s gränssnitt, det var länge sedan hen gick en kurs i den databasen. 

J diskuterar olika sökfönster på hemsidan och kommer fram till var hen kan söka 

inom tidskriften. En fritextsökning på ”group interaction” inom American Journal 

of Distance Learning ger 7 träffar. J känner igen några av författarna. En av träf-

farna är relevant och den vill J exportera till EndNote, vilket inte går eftersom hen 

inte använder sin egen dator, men efter lite fundering kommer J på att hen kan maila 

referensen till sig själv för att lägga in den i EndNote vid ett senare tillfälle.60 J 

tycker att antalet relevanta svar i relation till antalet svar i träfflistan vid informat-

ionssökning till stor del beror på vilka sökord hen använder. Till exempel sökte J 

nyligen på ”smilys” och fick många irrelevanta svar. Men eftersom ordet 

”emoticons” dök upp flera gånger så J sökte på det och fick mycket mer relevanta, 

vetenskapliga svar. J anser att även om inte sökningen går som hen vill eller har 

tänkt så leder den alltid till något annat, sökningen är aldrig bortkastad. J konstaterar 

att hen ibland kommer man fram till det hen söker efter utan att veta riktigt hur det 

gick till. J upplever att informationssökningsprocessen är kul, lite som en deckare. 

Den kunskap om informationssökningsstrategier som J har är enligt hen dålig men 

kan bli bättre. J känner till booleska operatorer och användningen av trunkering61, J 

säger att hen borde se över sitt sätt att söka. J har fått en introduktionskurs i inform-

ationssökning och informationshantering för doktorander, den hölls av högskole-

biblioteket och hen gick den i början av doktorandtiden. J anser att den var en 

mycket bra grund för att börja söka information. J har ingen tidigare erfarenhet av 

informationssökning och hen har blivit mycket bättre under doktorandtiden men, 

lägger J till, så har sökmotorerna utvecklats mycket också.62 

Informationshantering 

E har precis börjat använda sig av EndNote och bygger upp en egen referensdatabas 

genom att lägga in sparade .pdf-filer i programmet. Tidigare har E strukturerat sig 

genom att placera relevant information i olika mappar i sin dator och placera refe-

renser i worddokument. E vill lära sig mer om hur referenser sparas, struktureras 

och redigeras i EndNote, hen har hört att det ska gå att göra grupper eller mappar 

och undrar hur det går till.  När E hittar intressanta artiklar sparar hen även namnet 

på författaren och skriver egna anteckningar om artikelns metod eller resultat, på så 

vis tycker E att hen minns bättre vad artikeln handlade, för E är det ingen mening 

med att bara spara en mängd artiklar. E vill att informationen fortsätter att vara 

överskådlig och tillgänglig över tid. E skriver även upp sina söksträngar för att 

skapa en struktur men inser att det inte är informationssystemen som krånglar utan 
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att hens forskningsläge är mycket brett. För att hantera sitt källmaterial får E hjälp 

att transkribera sina primärkällor och hen har tillgång till en databas där materialet 

samlas och tillgängliggörs.63 På grund av ett seminarium i PubMed (via högskole-

biblioteket) har E skapat ett eget konto på MyNCBI och berättar även att hen börjat 

prenumerera på uppdateringar från ett par viktiga tidskrifter, vilket hen tycker är 

mycket smidigt. Via MyNCBI kan E välja att skicka den valda artikeln till sin bib-

liografi och även se tidigare sparade artiklar med tillhörande fulltextlänkar samt 

sina prenumerationer.64 

A har inga egna primärkällor men planerar att gå ut med en enkätundersökning 

samt diskutera eventuellt samarbete med fackförbund för att samla empiri i kvanti-

tativ form, därför har A ännu ingen plan för hanteringen av sitt källmaterial. A har 

funderat kring referenssystem och tänker att hen borde använda EndNote, men vet 

inte riktigt hur hen får hem systemet eller vem som betalar. Annars hanterar A sin 

information genom att de utskrivna artiklarna hamnar i högar på skrivbordet. A 

strukturerar sin samlade information i olika högar på skrivbordet och på hyllorna i 

arbetsrummet, genom mappar i datorn där artiklar är sparade på författare, teori 

eller modell. A försökte använda pärmar förut men det blev bara jobbigt, hen tycker 

det är bättre med högar.65 

För att få primärmaterial till sin forskning har M samlat in enkäter, filmat kom-

munikation i grupp och gjort intervjuer. Vid informationssökning upplever M att 

det tar för många steg att spara ner artiklar, för varje gång tappar hen bort syftet 

med sökningen vilket även leder till problem med informationshanteringen. M 

tycker att det är krångligt med tillgänglighet till fulltext, ibland fungerar det och 

ibland står det att hen ska betala. M har även märkt att äldre artiklar är svåra att få 

i fulltext. M menar att det är svårt att se vilken publikation posterna är i Google 

Scholar, till exempel om är det artikel eller review. M hade problem med att spara 

ner artiklar på sin dator men hen har kommit på hur det går till. M vet att det ska gå 

att spara referenser i EndNote men vet inte hur det går till, likadant är det med att 

skicka EndNote listor till andra personer. M berättar att det för hen är mycket 

krångel med EndNote så M skriver ner alla sina referenser för hand. M reflekterar 

över att det är för mycket som är tillgängligt, vilket gör att det är svårast att få tag 

på exakt det hen letar efter. För att hantera den information som M samlar under 

informationssökning använder M EndNote men det har nyligen kraschat. M kan 

öppna EndNote och dokument men kan inte lyfta in referens i text, hen ska kontakta 

IT för att få hjälp. M har tidigare använt EndNote som referenslista och kopplat till 

referenser i löpande text. En kollega berättade för M att man ska kunna skriva en 

text om referensen och länka till filen i datorn men M försökt få det att fungera. M 

tyckte att hen hade för lite artiklar när M fick informationen om EndNote, då såg 

hen inte meningen med att använda systemet. M upplever att hens behov växer allt 
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eftersom hen forskar. För att strukturera informationen M sparar gör M en mapp på 

datorn för varje artikel hen håller på med och undermappar för texten till artikeln 

och intressanta forskningsartiklar. M gör även mappar för annan spännande inform-

ation hen hittar men märker nu att hen har svårt att hitta bland mapparna, M har 

också svårt att sätta rätt namn på mapparna. M inser att hen behöver avsätta tid för 

att rensa och strukturera både det fysiska och det virtuella skrivbordet. M brukar 

överlag se till att e-posten inte svämmar över men städar inget annat på kontoret. M 

tänker att det kanske är bättre att bestämma sig för ett nytt system och börja använda 

det istället för att försöka få ordning på det gamla.66 

Som primärkälla och underlag för den egna forskningen ska C göra två kvali-

tativa studier med mixade metoder där både intervju och enkät ska användas. För 

att hantera den information som C samlar använder hen referenshanteringsprogram-

met EndNote. C berättar att hen klarar basfunktionerna i EndNote men att hen gärna 

vill lära sig mer. För att strukturera informationen sparar C mappar på datorn för de 

olika studierna hen gör, i mapparna sparar C allt eftersom nyckelartiklar.67 

K använder sig av K vetenskapliga artiklar som främsta informationskälla men 

också icke-vetenskapliga rapporter från biståndsorganisationer som har utvärderat 

olika tekniska system. Eftersom K bara är ett par månader in i sin doktorandtjänst 

handlar mycket om att planera den kommande forskningen, K berättar att hen längre 

fram ska använda material från både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. 

Annat intressant material för K är e-postkonversationer från supportärenden där sy-

stem inte fungerat eller gått sönder. För att samla in sitt primärmaterial ska K göra 

direktobservationer på plats i Tanzania, primärkällorna kommer från både tekniskt 

perspektiv (göra konkreta mätningar) och socialt perspektiv (hur systemet tas om 

hand). K ska även göra intervjuer med de personer som blir påverkade på ett eller 

annat sätt av systemet, till exempel att systemet skapar arbetstillfällen för någon 

eller att någon annan är användare av systemet. Avgränsningarna för undersökning-

arna är inte klara än. De problem K lagt märke till under informationssökning är att 

hen tycker att det är onödigt att spara ner allt. Vilket gör att K inte sparar, något 

som sedan leder till frustration när K försöker hitta samma sak flera gånger. K kon-

staterar att detta är ett dåligt sätt att hantera information. K har aldrig använt något 

referenshanteringsprogram och fick alldeles nyss veta att EndNote existerade. Ti-

digare använde K Microsoft Word för att hantera sina referenser. För att strukturera 

informationen K samlar försöker hen för det första komma ihåg att spara ner den 

på datorn i mappsystem efter olika projekt, K säger att hen är dålig på det men att 

hen vill bli bättre.68 

J menar att hens sätt att hantera information är dåligt, att hen borde sortera mer 

tematiskt eller på andra sätt så artiklarna återfinns lättare. J har en enda lång lista 

med författare, hen har inte kommit på något bättre system. J berättar att det börjar 

                                                 
66 Intervju med M, 110516. 
67 Intervju med C, 110524. 
68 Intervju med K, 110526. 
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bli för mycket i EndNote också, hen tycker att det är svårt att hålla reda på allt. För 

att strukturera informationen skapar J mappar och filer i datorn. J sorterar en del 

information enligt författare, annat enligt ämne eller titel. J säger att det beror på 

vad som är viktigt eller vad som fastnar i minnet om de olika texterna, hen tycker 

att hens system fungerar ganska bra.69 

Analys 

Doktoranderna har, inom sina respektive områden, stora informationsbehov men 

lite olika fokus. Några söker brett och är i processen att definiera sitt forskningsom-

råde medan andra söker smalt efter mer specifika resultat eller växlar mellan de 

båda strategierna. För doktoranderna är det viktigt att hitta rätt avgränsningar inom 

forskningsområdet, ramarna som definierar doktorandens egen forskning och där-

med även synliggör informationsbehovet. Flera av doktoranderna har förutom 

forskningsrelaterade publikationer och källmaterial även ett informationsbehov 

som kan länkas till kollegor inom det egna forskningsområdet.  

Detta kan jämföras med resultaten av Svahn och Zetterlings undersökning där 

handledaren är central i doktorandernas informationsförsörjning, vissa av doktoran-

derna har börjat bygga upp ett socialt kapital i forma av kontakter med andra dok-

torander och forskare men har ännu inte tillräckligt eget material för att byta resultat 

eller artiklar med andra.70 Även Pilerot och Limberg lägger i sin undersökning av 

tvärvetenskapliga doktorander stor vikt vid deltagandet i aktiviteter; att doktoran-

derna skapar kontakter med andra forskare och doktorander ger i sin tur en bild av 

det sammanhang eller den informationspraktik som doktoranderna verkar inom.71 

Gemensamt för doktoranderna är att de alla testar olika sökvägar, söksträngar 

eller sökordskombinationer för att öka relevansen i sin träffbild. Några av dokto-

randerna sparar sina sökningar för att fortsätta använda eller utveckla dem senare, 

andra doktorander sparar inget utan börjar om på nytt vid nästa session. Vissa dok-

torander testar att använda ämnesord, som till exempel MeSH i PubMed, eller nyck-

elord i sökningar och jämför med fritextsökningar för att sedan utvärdera vilken 

sökmetod som genererade flest antal svar i relation till relevans. Ett alternativ som 

några doktorander provat är att använda fritextsökningar i breda databaser som 

Google Scholar för att sedan göra samma sökning i en mer specialiserad databas 

eller direkt i en särskild tidskrift och sedan jämföra sökresultaten. Vissa doktoran-

der har även provat att använda booleska operatorer eller andra teckenbaserade 

sökstrategier men upplever den egna kunskapsnivån som bristande.  

Något mer som doktoranderna har gemensamt är vikten av att hitta rätt sökord 

för sin forskning och att undersöka hur sökorden passar in i forskningsområdet, 

ibland har doktoranderna upptäckt att vissa kombinationer av sökord ger en helt 

                                                 
69 Intervju med J, 110527. 
70 Svahn & Zetterling (2002), s. 62-63. 
71 Pilerot & Limberg (2015), s.482. 
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annan träffbild än den doktoranden eftersöker. Då måste doktoranden justera sitt 

val av sökord för att hamna på rätt plats i forskningsområdet. Ibland kan använd-

ningen av ämnesord eller nyckelord hjälpa vid valet av sökord då doktoranden kan 

få en bättre förståelse för databasens uppbyggnad och ämnesindelning. Använd-

ningen av begränsningar (limits) inom databassökningar är sparsam hos doktoran-

derna eftersom de flesta fortfarande befinner sig i fasen där kartläggning av forsk-

ningsområdet är i fokus och doktoranderna inte vill begränsa sökningen alltför 

mycket. Ibland kan dock begränsningar användas för att hantera exempelvis språk 

eller tidsangivelser vid sökningar inom ett forskningsområde där endast nyare 

forskning eller forskning från ett visst geografiskt område är intressant.  

Flera doktorander har noterat att relevansen vid breda fritextsökningar i ospe-

cifika databaser sjunker markant efter den första sökträffsidan. Ibland måste därför 

resultaten från flera sökningar kombineras för att sökningen ska bli lyckad. Dokto-

randerna har även lagt märke till hur viktigt det är att använda sig av högskolebib-

liotekets proxyserver för att få tillgång till fulltext inom de databaser och tidskrifter 

som biblioteket har avtal med. Samtidigt är det bra att komplettera med open ac-

cess-publicerad forskning och högskolebibliotekets servicefunktioner till exempel 

fjärrlån. Till det området hör även doktorandernas tankar kring säkra och osäkra 

källor på internet, både vad det gäller informationssäkerhet i relation till trovärdhet 

och relevans men även vad det gäller virus och sabotageprogram (malware). Någon 

doktorand har funderat på möjligheterna med automatiserat sökande via prenume-

rationer och liknande och vill utveckla det vidare för att inte missa relevanta sök-

träffar när hen lämnat den mest intensiva informationssökningsfasen.  

Tabell 2: Doktorandernas användning av olika sökstrategier 

 E A M C K J 

Ämnesord72 X   X X X 

Booleska operatorer73 X  X X  X 

Begränsningar74       

Fritext75 X X X X X X 

Automatisk76       

Källa: Material från observation och intervju med doktoranderna.  

                                                 
72 Kungl. bibliotekets webbsida > Katalogisatörens verktygslåda > Svenska ämnesord. 
73 Wikipedia, webbversionen, sökord: booleska operatorer [2016-10-04]. 
74 Användning av funktioner inom databasen som avgränsar sökningen. 
75 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: fritextsökning [2016-10-04]. 
76 Användning av funktioner inom databasen som skapar en automatiserad sökning som användaren kan pre-

numerera på. 
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Tabell 2 visar en sammanställning över doktorandernas användning av olika in-

formationssökningsstrategier. Flera av doktoranderna använder sig mer eller 

mindre regelbundet av flera olika sökstrategier medan andra har uttryckt en önskan 

om ökad information på området. Intressant att notera är att ingen av doktoranderna 

använder sig av begränsningar för att avgränsa sitt sökområde eller för att hantera 

träffmängden vid informationssökning. Doktoranderna utnyttjar heller inte databa-

sernas funktioner vad det gäller automatiserade sökningar, något som potentiellt 

kan spara tid när användarens informationsbehov är definierat, fokus är formulerat 

och informationssökningsstrategin är maximalt anpassad till det relevanta området.  

Detta kan jämföras med resultaten från Bøyum och Aabøs undersökning av in-

formationspraktiker hos doktorander i Norge. Där upplevde flera av doktoranderna 

informationssökningsprocessen som rolig och utmanande, de använde sig av flera 

olika informationssökningsmetoder och då särskilt automatiserade sökningar och 

alerts, funktioner inbyggda i databaser. Värt att notera är att dessa exempel kommer 

från doktorander som befann sig i slutet av sin doktorandperiod. Den doktorand 

som precis påbörjat sin doktorandtjänst valde istället att inte prenumerera på alerts 

för att kontrollera sitt informationsflöde och skydda sig mot överbelastning. Gene-

rellt sett nämnde även de norska doktoranderna fler informationssökningsmetoder, 

som reference tracking och citation search.77 Spezis forskningsöversikt beskriver 

flera studier som fått likande resultat; juniora doktorander använder inte alerts för 

att undvika överbelastning i informationsflödet medan mer doktorander som lättare 

kan göra skillnad på relevant och irrelevant information har god användning av 

alerts och andra prenumerationstjänster.78 

Intressant att notera är doktorandernas känsloläge i relation till informations-

sökning. Doktoranderna har vid observation och i intervju beskrivit vilka känslor 

som dominerar under informationssökningssessioner eller mer övergripande om 

hur de upplever informationssökningsprocessen. I tabell 3 har jag sammanställt 

doktorandernas känslolägen utifrån de områden som Kuhlthau har definierat i sin 

ISP-modell. Doktorandernas placering i tabellen ger en fingervisning om var de 

befinner sig i ISP-modellen. 

  

                                                 
77 Bøyum & Aabø (2015), s. 191, 193. 
78 Spezi (2016), s. 93. 
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Tabell 3: Doktorandernas känsloläge i relation till informationssökningsprocessen 

 E A M C K J 

Uncertainty       

Optimism   X    

Confusion 

Frustration 

Doubt 

X X   X  

Clarity       

Sense of direction 

Confidence 

   X  X 

Satisfaction 

or 

Disappointment 

      

Källa: Material från observation och intervju med doktoranderna. 

De flesta av doktoranderna har något system för att hantera den information som 

samlas men få använder sig fullt ut av ett referenshanteringsprogram (som till ex-

empel EndNote, vilket doktoranderna har tillgång till via Högskolan Dalarna79). 

Flera av doktoranderna uttrycker en önskan att lära sig mer för att börja använda ett 

program som sparar och sorterar referenser såväl som material. Gemensamt för alla 

doktorander är att de upplever den egna informationshanteringen som bristfällig. 

Tabell 4: Doktorandernas användning av referens- och informationshanteringssystem 

Källa: Material från observation och intervju med doktoranderna. 

I tabell 4 går det att utläsa vilka sätt att samla, organisera och lagra information som 

doktoranderna använder sig av. Kategorierna (EndNote, inloggning databas, eget 

mappsystem) kommer från de sätt som doktoranderna själva beskrivit att de använ-

der för att hantera information. I tabellens syns det att flera av doktoranderna an-

                                                 
79 Högskolan Dalarnas webbsida > Bibliotek > Forskarservice. 

 E A M C K J 

EndNote X  X X  X 

Inloggning databas (tex MyNCBI) X      

Eget mappsystem X X  X  X 
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vänder EndNote men trots detta beskriver doktoranderna att de inte använder pro-

grammet fullt ut, att det krånglar eller att de inte har tillräcklig kunskap och därför 

kompletterar informationshanteringen med ett eget mappsystem på datorn. Någon 

doktorand har provat att hantera information via en inloggningsfunktion på en da-

tabas men uppger också att hen behöver mer information för att regelbundet an-

vända dessa informationshanteringssystem. 

Svahn och Zetterling har också noterat i sin undersökning att doktorander i hu-

maniora lägger mycket tid på att samla och organisera material, något som kan vara 

komplicerat och tidsödande.80 Bøyum och Aabøs undersökning av de norska dok-

toranderna visar istället att samtliga använder referenshanteringssystem, som 

Zotero eller EndNote, för att hantera information.81 Häusners undersökning av hur 

studenter på avancerad nivå lagrar information visar att det allra vanligaste är att 

spara en elektronisk kopia på den egna datorn och att det är få av studenterna som 

använder sig av referenshanteringsprogram och databasfunktioner. Häusner disku-

terar om en student på avancerad nivå har samma behov som en forskare eller dok-

torand att använda mer kontrollerade former av informationslagringssystem eller 

om studenten istället använder metoder samma metoder som hen använder i andra 

sammanhang än det akademiska. Häusners undersökning visar även att det inte 

finns något samband mellan en användares ålder, kön, studietid eller datorvana och 

vilka eller hur många informationslagringsmetoder som används. Därför konstate-

rar Häusner att svaret kan finnas i användarens informationssökningsbeteende, vil-

ket inte omfattas av studien. 82 

Informationskompetens 

För att konkretisera en användares informationskompetens, alltså förmågan att 

identifiera och tolka ett informationsbehov samt att kunna hitta, utvärdera och an-

vända särskild information, kan användningen av informationstjänster och inform-

ationsresurser samt tillgängligheten till och förmedlingen av information analyse-

ras. Med informationstjänster och informationsresurser avses till exempel databaser 

eller andra system som lagrar och tillgängliggör information. Tillgänglighet till in-

formation är dels genom vilka kanaler användaren kan tillgodose sitt informations-

behov men är också till stor del avhängt användaren själv och hens förmåga att tolka 

särskilda informationstjänster eller använda sig av informationsresurser för att på 

så sätt skapa nya tolkningsytor.  

                                                 
80 Svahn & Zetterling (2002), s.65. 
81  Bøyum & Aabø (2015). 
82 Häusner (2012), s. 44-46. 
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Användning av informationstjänster och informationsresurser 

E använder databaserna PubMed, Web of Science och PsycINFO. E går till hög-

skolebibliotekets hemsida, berättar att hen tidigare använde ämnesguiderna för att 

hitta fram till rätt databas när hen arbetade som lärare men att hen nu tycker att det 

är lättare att i databaslistan välja den databas hen vill använda. E menar att ämnes-

guiderna kräver för många klick och för många val innan hen kommer fram till den 

databas hen har tänkt använda. E menar att ämnesguiderna kräver för många klick 

och för många val innan hen kommer fram till den databas hen har tänkt använda. 

I denna sökning använder E PubMed eftersom hen nyligen var med på ett semi-

narium om PubMed som högskolebiblioteket anordnade, annars använder E oftast 

PsycINFO. E har testat att göra fritextsökningar i PubMed förut men denna gång 

har hen tänkt använda sig av MeSH (Medical Subject Headings), något E inte testat 

tidigare. Väl inne i PubMed undrar E över en funktion som hen sett flera gånger 

men inte förstått, det visar sig vara PubMeds RSS-feed vilket leder till en diskussion 

kring skillnader mellan RSS och MyNCBI, i vilken ett eget konto på PubMed kan 

upprättas – något som E redan gjort.83 De främsta informationskällorna är intervjuer 

med ungdomar, olika artiklar på ämnet samt materialet från en studie där ca 1000 

elever ingick. De informella källor som E använder är dels sin egen arbetslivserfa-

renhet som skolkurator men hen ingår även i ett nätverk tillsammans med andra 

forskare som studerar ungdomars hälsa. När det gäller användning av informations-

system och databaser tycker E att bibliotekssystemet känns tydligt och att det går 

lätt att söka. Hen jämför bibliotekssystemen i Falun och i Umeå och menar att i 

Falun kan hen enkelt se om boken hen söker efter finns tillgänglig i biblioteket men 

att Umeå har en ytterligare funktion som sparar informationen om böckerna i sök-

ningen vid fortsatt sökande. E använder bibliotekets e-resurser till att fjärrlåna ar-

tiklar och böcker och hen är väldigt nöjd med den hjälp hen fått. E uttrycker förvå-

ning över att bibliotekets tjänster är gratis, eftersom det är så bra service.84  

För A är de främsta informationskällorna Scopus, Elin, Google Scholar och 

Google Books. Specifika tidskrifter, som de högst rankade tidskrifterna inom A:s 

område, och klassiska verk är också intressanta. När det gäller informella/formella 

källor använder sig A av kontakten med sin handledare samt andra doktorander, 

även om A bara känner till en annan doktorand inom samma område. A använder 

informationssystem och databaser genom att börja söka i Chalmers biblioteks 

OPAC, där scannar A av söklistan, väljer poster i listan och läser abstract, om det 

är intressant kopierar A titeln och söker i Google Scholar, finns den inte där gör A 

en fjärrlånebeställning. Det har inte funnits någon kurs i informationssökning för 

doktorander så A vet inte om det finns fler system att använda. När det gäller an-

vändning och hantering av bibliotekets e-resurser så känner A inte riktigt till be-

greppet e-resurser (de tjänster som biblioteket har på nätet). A har använt en databas 

                                                 
83 Observation med E, 110513. 
84 Intervju med E, 110513. 
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via högskolebiblioteket för att få tag på företagsinformation inför tidigare under-

sökningar. Annars använder A mest fjärrlån. A vet inte vilken ämnesbibliotekarie 

hen har, hen brukar prata med alla.85 

De främsta informationskällor som M använder är än så länge svenska läro-

böcker, där är redan sammanfattning och tolkning gjord, vilket ger M hjälp för att 

forskningen redan är sållad. M tycker att det är smidigt att få hem artiklar men det 

känns som att de inte innehåller djupet av till exempel teorier. Då tycker M att 

böcker är bättre, artiklar ger för smalt perspektiv. M behöver lära sig grundteorierna 

på sitt område innan hen anser att artiklarna kan vara användbara. M ska läsa grund-

kurs i något område för att få tillgång till grundteorierna och teoretikerna, eftersom 

artiklarna hen hittar hela tiden hänvisar till grundböcker så känner M att hen behö-

ver läsa dem först. M använder högskolebibliotekets hemsida ofta och söker ofta 

efter böcker, särskilt grundteorier, och upptäckte nyligen att flera av böckerna hen 

behövde fanns som e-böcker. M använder också länkarna på högskolebibliotekets 

hemsida för att ta sig till olika artikeldatabaser. När M väl går till högskolebiblio-

teket är det för att hitta en särskild bok i hyllan eller hämta ut fjärrlån. M vet att 

bibliotekarierna kan hjälpa till med att söka men har inte frågat, M tycker att hen 

har svårt att få plats med det i tidsschemat. De informationssystem och databaser 

som M använder är högskolebibliotekets katalog, Libris, PsycINFO och Google 

Scholar. M vill kunna söka i de tidskrifter som är relevanta för hen men vet inte hur 

detta ska gå till eller hur hen ska hitta rätt tidskrift. M har använt PsycINFO ett par 

gånger men kände inte igen sig sist hen öppnade databasen. M är osäker på hur det 

fungerar med tillgång och inloggning, om hen kommer till PsycINFO genom hög-

skolebiblioteket eller inte. Efter det att Elin (samsökningsdatabas) försvann kände 

sig M tveksam över vilka andra informationssystem hen kunde använda och fick 

PsycINFO rekommenderat från andra doktorander. När M har använt Google Scho-

lar tycker hen att den ger alldeles för många träffar, den känns för stor.86 

De informationskällor C använder mest är databaser som PubMed, Cinahl, 

PsycINFO. C berättar att hen undervisar i socialt arbete och att hen behöver lära sig 

vilka databaser som är viktiga där. C utnyttjar främst formella källor men informella 

källor, som att få e-post och tips av kollegor på forskning hen inte hittat eller använt, 

är också bra. Förutom PubMed, PsycINFO och Cinahl använder C andra informat-

ionssystem som högskolebibliotekets katalog, Libris och massmedia. Vad det gäller 

högskolebibliotekets e-resurser använder C fjärrlån, hen berättar att hen fått e-post 

av högskolebiblioteket om information och kurser (till exempel kurs i PubMed), C 

tipsar ofta andra om att använda högskolebiblioteket men erkänner att hen lite dålig 

på att använda det själv och har inte koll på vilka tjänster högskolebiblioteket er-

bjuder.87 

                                                 
85 Intervju med A, 110516. 
86 Intervju med M, 110516. 
87 Intervju med C, 110524. 
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K har precis börjat som doktorand och beskriver att hen är osäker på vilka in-

formationskällor hen har tillgång till och hur de kan användas. Som det ser ut nu 

gör K nästan alltid fritextsökningar i Google.88 K använder många informella källor, 

som rapporter och intervjuer med personer utan vetenskaplig eller teknisk kunskap 

för att samla information kring användarperspektiv. K har inte använt högskolebib-

lioteket än, hen tror inte ens att hen har ett lånekort, och har ingen relation till bib-

liotekarierna. K har hittat en bok på avdelningen (institutionen) men hen vet inte 

vart den kom ifrån eller vems den är. K har heller inte använt högskolebibliotekets 

hemsida och vet inte riktigt vilka databaser eller informationssystem som finns till-

gängliga. K brukar använda Google men har tidigare i andra sammanhang använt 

ScienceDirect, K tror att hen hade tillgång till den genom universitetsbiblioteket när 

hen var anställd på universitetet.89 

J söker oftast efter specifika artiklar, hen använde Elin (samsökningsdatabas) 

så länge den fanns men använder nu oftast Google Scholar. J berättar att vissa av 

artiklarna hen använder publiceras i open access och hen tycker att de syns bättre i 

Google Scholar, där syns även pdf-filer från andra universitet. J brukar komma ihåg 

vilka tidskrifter som högskolebiblioteket prenumererar på och vilka som inte finns 

i fulltext. När J söker i Google Scholar går hen inte via högskolebibliotekets länkar, 

i diskussion inser J att det kanske vore lättare att gå via högskolebiblioteket ef-

tersom hen då loggar in via proxyserver direkt istället för att behöva göra det se-

nare.90 

Tillgänglighet till och förmedling av information 

Det är i tillgängligheten till information som E har vissa svårigheter, hen vill inte 

alltid besvära biblioteket med fjärrlånebeställningar när artikeln hen söker inte finns 

i fulltext i databaserna eller så vill hen inte vänta flera dagar på att texten ska komma 

i posten. E funderar på att ta hjälp av bibliotekets ”boka en bibliotekarie” för att lära 

sig mer om informationssystemens referenshantering och då särskilt i relation till 

EndNote. I framtiden vill E förmedla sin information via publikationer i tidskrifter, 

hen har funderat på vilka tidskrifter som kan bli aktuella, om de passar hens forsk-

ning och vilken inpact-factor de har. E har inte riktigt kommit igång med sådant än 

men menar att det kommer bli ett jättejobb. Den egna informationskompetensen 

upplever E som grundläggande men hen har som mål att öka sitt automatiserade 

sökande, till exempel prenumererar E redan på tidskrifter vilket ger hen information 

om ny forskning. Detta är mycket uppskattat men E förutser att det blir ett större 

problem när E lämnar den mest intensiva informationssamlingsfasen och därmed 

                                                 
88 Observation med K, 110526. 
89 Intervju med K, 110526. 
90 Observation med J, 110527. 
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missar den nya forskning som publiceras. Det E vill tillägga som en egen kommen-

tar till intervjun är hur mycket hen som doktorand förlitar sig på biblioteket och hur 

mycket hen uppskattar och värdesätter bibliotekets tjänster och service.91 

A upplever vissa brister vid interaktion med informationssystem, som att 

samma sökningar vid olika tillfällen ger olika träfflistor, plötsligt dyker nya träffar 

upp. Över lag är A positivt inställd till informationssystem, A kan inte riktigt tänka 

sig hur det var att forska tidigare. Som det är nu kommer dokument och information 

fram väldigt fort. A funderar aldrig på hur databaser är uppbyggda eller fungerar 

men vad det gäller upplevelse av gränssnitt menar A att funktion är viktigt, det ska 

vara enkelt att förstå och använda. A jämför inte olika gränssnitt med varandra. De 

problem vid informationssökning som A har mött är svårigheter att få tag på fulltext 

eller tidskrifter. A vill gärna ha pappersutskrift, hen tycker att det är bra med pdf-

fil eller e-bok för att kunna söka inom dokumentet men inte bra med de begräns-

ningar för utskrifter som finns i vissa databaser. A ska använda den samlade in-

formationen för att skriva artiklar, hen har utkast med tillhörande mappar i datorn. 

A skriver på artiklarna hela tiden, hen sparar intressanta artiklar och skriver sam-

manfattningar vid tillfälle. A förmedlar sin samlade information främst genom egna 

artiklar, hen vill bli publicerad. A planerar att skapa en hemsida för att sprida in-

formation/forskning, kommunicera med andra forskare och med arbetslivet. A vill 

att forskningen ska komma till praktisk användning, därför lägger hen alltid upp 

forskningen på Dalea92, dels för open access men också för att högskolan ska få 

pengar. A upplever sin egen informationskompetens som tillräcklig, A tycker att 

hen kan det hen behöver, har koll på läget och att det går ganska bra att få tag på 

det hen söker efter.93 

M använder högskolebibliotekets hemsida och söker ofta efter böcker, särskilt 

grundteorier, och upptäckte nyligen att flera av böckerna hen behövde fanns som e-

böcker. M använder också länkarna på högskolebibliotekets hemsida för att ta sig 

till olika artikeldatabaser. M vet inte riktigt vilka e-resurser som högskolebiblio-

teket erbjuder men hen använder fjärrlån, e-böcker och artikeldatabaser. M tycker 

det är svårt med inloggning, ibland finns fulltext, ibland står det att hen måste be-

tala, M förstår inte varför det blir olika. Vad det gäller att tänka på förändringar 

eller utvecklingar av informationssystem så känner M att hen kan för lite för att ens 

tänka på hur ett vists system fungerar, därför är tanken på att jämföra system inte 

aktuell. M tycker att det är svårt att interagera med informationssystem, hen tänker 

att det borde gå att begränsa sökningen till ämne, till exempel att få träffar inom 

beteendevetenskap inte datavetenskap, med hjälp av till exempel INTE men tycker 

inte att det fungerar. M undrar mycket över varför detta fungerar ibland och andra 

gånger inte alls. M har både positiva och negativa erfarenheter av informationssy-

                                                 
91 Intervju med E, 110513. 
92 Högskolan Dalarnas egen databas för student- och forskningspublikationer. 
93 Intervju med A, 110516. 
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stem. M tycker att det är negativt att hens kommunikation med systemen inte fun-

gerar, samtidigt är det positivt att få tillgång till all information. Det är svårast att 

få datorn att förstå vilket perspektiv som sökningen ska ha. M menar att problemet 

är att datorn inte tänker själv, istället måste M förstå hur datorn och systemen fun-

gerar och söka enligt reglerna. Söker M på ”learning” så ger datorn träffar på alla 

”learning” utan att göra skillnad på ämne eller inriktning. M tänker att det kanske 

handlar om söktekniker och sökord. För M är det först roligt att få så många träffar 

men efter en stund blir M arg och frustrerad eftersom datorn inte förstår hur M vill 

söka och vad M vill ha för svar. M uppskattar att bara en tredjedel av träfflistan i 

en sökning innehåller relevanta svar, även om sökningen är gjort inom rätt ämnes-

område. M upplever att sökningen ofta blir för bred. Detta handlar både om hur 

datorn fungerar men även om hur andra människor tänker, vilka nyckelord andra 

forskare har använt och hur de har skrivit sina abstract. M har ingen aning om hur 

databaser är uppbyggda och frågar sig om hen behöver veta det. M tänker att hen 

söker på skärmen och ser ju bara det som visas där. För M har frågan om hur data-

baserna är uppbyggda inte kommit upp och hen har aldrig tänkt på att det kan på-

verka sökningen. M känner sig inte hemma med begreppet databas, hen undrar om 

det är vilka knappar som finns på hemsidan eller vad det betyder. Hens upplevelse 

av gränssnitt flyter ihop med förståelse av databaser. M anser att hen måste lära sig 

att hitta i databaser, att det är en process att lära sig hur de ser ut. M tror att det var 

därför hen hade problem med att förstå PsycINFO. M menar att det handlar om att 

hen är ovan, M måste prova sig fram eller få en genomgång men säger att när hen 

väl hittat de första knapparna brukar det gå bättre. När det gäller särskilda problem 

eller hinder för informationssökning nämner M att gränssnittet kan vara en tröskel 

att komma över, precis som alla nya saker. M jämför med Facebook och menar att 

all ny teknik eller nya system är lite jobbiga eftersom hen måste tänka på hur det 

fungerar och vart hen kan trycka för att få önskad effekt. M hävdar att vissa männi-

skor är mer tekniska (menar att vissa är tekniker i grunden) och tycker att teknik är 

mer logiskt och andra människor får kämpa mer för att förstå tekniken. När M re-

flekterar över hur hen upplever sin egen informationskompetens menar M att om 

hen jämför med någon som inte är doktorand så tycker M att hen ligger bra till men 

om M jämför med andra doktorander och forskare så tycker hen att hen är ganska 

dålig. M tycker att det går bra att få fram generell information men det går sämre 

med det specifika. M konstaterar att det inom högskolan inte avsätts tid för att lära 

sig att söka, M menar att det ju avsätts tid för att lära sig att tolka och förstå text 

och att kunskaper om att söka bra med rätt verktyg också är informationskompetens 

som behövs och borde värderas högt.94 

C jämför inte olika informationssystem, när hen reflekterar över något system 

tänker C mest på att hen inte kan eller förstår för lite för att kunna undra över möj-

liga förändringar.  C brukar använda samma termer eller ämnesord i olika databaser, 
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gärna samtidigt för att kunna jämför de olika träfflistorna. Helst skulle C vilja söka 

i alla de viktigaste databaserna (PubMed, PsycINFO, Cinahl) samtidigt men C är 

osäker på om det är möjligt. C har både positiva och negativa upplevelse av inform-

ationssystem. C tycker att det är positivt att forskningen finns tillgänglig, att det är 

gratis, att den är till för alla. För C handlar det negativa om att C upplever att hen 

är så dålig på att söka, till exempel kan C ofta få många tusen sökträffar men hen 

vet inte varför det blev en så stor träffbild eller vad hen kan göra åt det. Generellt 

uppskattar C att en tredjedel av sökresultaten är relevanta. C berättar att trots det att 

hen till stor del har hittat sin litteratur i databaserna, att hen söker och hittar mycket 

så är det inte någon stor mängd material som C sparar eller skriver ut. C menar att 

hens förståelse för databaser är noll och tycker att upplevelse av gränssnitt har med 

vana att göra. Själv anser C att PubMed är lättast för att den är enkel, den har bara 

ett sökfält, C jämför med till exempel Cinahl som hen tycker är mer komplicerad 

att söka i. C kan inte komma på några hinder för informationssökning. C tycker att 

tillgängligheten till information är bra, hen hittar fulltext och om fulltext saknas får 

hen hjälp av högskolebiblioteket. C planerar att använda den information hen sam-

lar i bakgrunden till sina egna texter, i manus för texter hen skriver och som dis-

kussionsplattform för de egna forskningsresultaten. C menar vidare att förmedling 

av information är viktigt, att det är huvudsyftet med doktorandtiden och forskning 

överlag. Särskilt viktigt är förmedling för kliniska studier och verklighetsanpassade 

studier eftersom sådan forskning ska komma till praktisk användning. För C är det 

viktigt att det finns en länk mellan forskning och praktik och mellan praktik och 

forskning. C upplever inte att hens egen informationskompetens är särskilt hög.95 

K berättar att hens forskningsområde är ett tvärvetenskapligt ämne. Det finns 

mycket forskning inom några områden som är grundläggande för undersökningen 

men det finns väldigt lite forskning inom andra områden, som den specifika tek-

niska undersökningen, där det bara finns ett par artiklar. K har aldrig funderat med-

vetet på olika informationssystem eller jämfört ett system med ett annat. K kan 

ibland undra varför Eniro ser annorlunda ut jämfört med Hitta eller varför det inte 

finns en funktion på Hemnet där man direkt kan se på en karta var bostaden ligger, 

men det är alltid i samband med att hen använder systemen för att söka efter in-

formation. Det K tycker är positivt med informationssystem är allt så mycket in-

formation finns att tillgå på ett enkelt sätt. K tänker främst på informella eller icke-

vetenskapliga källor som till exempel Wikipedia där det går att få snabba och enkla 

svar. K menar att utan liknande informationssystem hade samma fråga tagit mycket 

längre tid att besvara. Något K upplever som mer negativt är att informationssyste-

men inte löser problemet med att användaren tvingas läsa böcker och artiklar för att 

tillgodose sig information. K menar att det inte är sökandet som tar mest tid, längst 

tid tar fortfarande att läsa i informationskällorna. Men K tycker ändå att det är bra 
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att informationssystemen besvarar frågan om vilka böcker och artiklar som är rele-

vanta att läsa. K har ingen uppfattning om hur databaser fungerar eller hur de är 

uppbyggda, K säger att hen aldrig funderat över det. K reflekterar lite och tror att 

Google letar efter sökorden i text och frågar sig om sökningen kanske börjar i titel 

sen fortsätter i abstract och så vidare. K vet inte vart artiklarna ligger, kanske på 

hela internet, hen har inte funderat på det heller. K reflekterar inte heller medvetet 

över informationssystemens gränssnitt, mer än att som användare konstatera att nå-

got bra eller användarvänlig och något annat är fult. K ska använda informationen 

hen sparar för att skriva rapporter och för att bli bättre som forskare. K berättar att 

en ganska stor del av hens doktorandtjänst består av att förmedla information kring 

systemen till användarna i Tanzania. Informationen som förmedlas ska vara anpas-

sad till respektive kunskapsnivå och även vara anpassad till praktisk användning. K 

har ännu inga konkreta planer men har idéer om hur det hela ska utformas. K upp-

lever sin egen informationskompetens som medelmåttig för att vara svensk och som 

ganska dålig för att vara i en forskningsmiljö. K menar att det kommer bli bättre, 

hen kommer ha bättre koll på databaser och vart forskning och projekt som liknar 

hens presenteras. K tycker att detta med informationskompetens är något som byggs 

på och som blir bättre ju mer hen lär sig.96 

J brukade använda högskolebiblioteket mer förut, nu tycker J att hen få tillgång 

till de flesta artiklar i fulltext själv och behöver därför inte beställa eller fjärrlåna 

lika ofta. För övrigt anser J att högskolebiblioteket är högskolans största resurs och 

hen har bra kontakt med bibliotekarierna. Förutom tidskrifterna ovan använder J 

databaser som Libris, Google Scholar, Ebsco och Language and linguistics 

abstracts. J brukade använde Elin mycket förr men har sedan Elin försvann fått hitta 

andra alternativ. När det gäller högskolebibliotekets e-resurser så berättar J att hen 

ofta glömmer att det finns böcker i Falun, att hen ibland kommer ihåg att även an-

vända högskolebibliotekets katalog för att söka efter böcker. J tänker inte på hur 

informationssystem kan förändras men jämför ofta olika system med varandra. J 

tycker om Google Scholar eftersom hen vill ha enkla gränssnitt. J har blivit visad 

till exempel databasen Web of Science men har insett att om hen inte använder dem 

så glömmer hen bort hur den kan användas. Generellt tycker J att informationssy-

stemen kan vara mer användarvänliga. J upplever att interaktionen med informat-

ionssystem aldrig blir som hen vill och att hen ständigt undrar varför det blir som 

det blir. För J är det mycket tryckande på knappar och testande, vilket är frustre-

rande. Och även om just det kan vara negativt med informationssystem menar J 

ändå att hens erfarenheter över lag är positiva. J menar att det är användaren som 

måste ändras, användaren som måste tänka på att göra som databasen eller systemet 

kan och inte som användaren vill. J säger att det är viktigt att komma ihåg att datorn 

tänker i ettor och nollor, inte som en människa. J har undrat över hur databaser 

fungerar och skulle vilja veta mer eftersom hen inte har en aning, J tror att det skulle 
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vara lättare att söka om hen visste hur en databas var uppbyggd. J har heller inte 

tänkt så mycket på hur databasers gränssnitt men hen vill att det ska vara enkelt, att 

det inte ska finnas så många val. Efter lite reflektion berättar J att hen nog väljer 

bort eller undviker vissa databaser på grund av utseende. Det leder till tanken om J 

kanske missat någon information eftersom hen valt bort någon databas men J tror 

att hen i så fall ändå hittat informationen via någon annan kanal så hen är inte orolig. 

Men J tänker att det här med att välja bort databaser på grund av utseende kan vara 

ett problem för informationssökning, några hinder för informationssökning kom-

mer inte J på. J tycker att tillgängligheten till information är bra, hen hittar för det 

mesta den information hen söker och J menar att det är fantastiskt att hen kan sitta 

hemma och hitta all denna information. J har tänkt använda den information hen 

samlar och skriver genom egna artiklar och i sin egen undervisning, i framtiden vill 

J gärna skriva mer. J planerar att förmedla sin forskning genom konferenser, semi-

narier och artiklar. J upplever att hens informationskompetens är ok men kan bli 

bättre. J menar att om hen förstod mer kring uppbyggnad av databaser kanske hen 

skulle bli bättre på att utnyttja dem, J vet inte när eller hur hen ska lära sig men det 

är en fundering som förhoppningsvis blir verklighet.97  

Analys 

Utifrån vad doktoranderna har visat och berättat i observationer och intervjuer sak-

nar samtliga doktorander tillräckliga kunskaper inom områden som databashante-

ring, användningen av informationssystem och tolkningen av gränssnitt vilket i sig 

påverkar doktorandernas tillgänglighet till information negativt. Användningen av 

högskolebiblioteket och kontakten med ämnesbibliotekarier är bristfällig och dok-

toranderna upplever ofta problem med tillgången till information i fulltext, något 

som högskolebiblioteket tillhandahåller via prenumerationstjänster på databaser 

och där bibliotekarierna kan vara behjälpliga med både generell information och 

konkret support. 

Svahn och Zetterling noterar att tillgängligheten till fulltext är det som står 

högst upp på doktoranderna i fysiks önskemål för tjänster som kan underlätta in-

formationssökning och informationshantering.98 Även Wahlströms undersökning 

visar att doktorander i humaniora upplever att deras informationskompetens inte 

matchar informationsbehovet och att databashantering är krångligt och komplice-

rat.99 Spezi beskriver i sin forskningsöversikt flera studier som visat att doktorander 

och studenter på avancerad nivå tilltalas av bekvämligheten och användarvänlig-

heten i breda sökmotorer som Google och ospecificerade databaser som Google 

Scholar, jämfört med att starta sökningen genom bibliotekets hemsida. Detta kan i 
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kombination med bibliotekens arbete mot att skapa så sömlösa övergångar mellan 

bibliotekets hemsida och databaser som möjligt betyda att användare inte alltid vet 

vart de befinner sig eller se skillnad på olika hemsidor.100 

 Utforskningen av doktorandernas informationskompetens visar att de inform-

ationstjänster- och resurser doktoranderna främst använder är databaser, tabellen 

nedan visar vilka doktorander som använder vilken databas. Samtliga databaser 

finns tillgängliga via högskolebiblioteket. Men eftersom doktoranderna varken an-

vänder informationssökningsstrategier eller databasfunktioner (som personlig in-

loggning) i full utsträckning för att maximera sökningens effektivitet (antal recall i 

relation till relevans) finns ett ökat informationsbehov hos varje doktorand av riktad 

handledning inom specifika informationskällor, just för att öka användningen av 

informationstjänster och informationsresurser. 

Tabell 5: Doktorandernas användning av högskolebibliotekets informationstjänster 

 E A M C K J 

EBSCO (Academic search elite, Business source elite, 

CINAHL with full text, Eric, Humanities international 

complete) 

 X  X X X 

Emerald Journals  X   X  

CSI Illumina (PsychINFO, Sociological abstract)  X X X   

PubMed med MeSH och MyNCBI X  X X   

Scopus (via Elsevier) X X X  X  

Web of Science (ISI) X    X X 

Google Scholar 
 

X X  
 

X 

Källa: Material från observation och intervju med doktoranderna. 

Utöver databaser använder doktoranderna högskolebibliotekets informationsresur-

ser; fjärrlån, e-böcker, kontakt med ämnesbibliotekarie, doktorandkurs osv. Trots 

detta upplever flera av doktoranderna att kontakten med högskolebiblioteket kan 

utvecklas och att de saknar kunskap om högskolebibliotekets e-resurser. Vissa dok-

torander har personlig kontakt med bibliotekarier, vilket upplevs som positivt, me-

dan andra uttrycker ett informationsbehov inom området. Tyvärr uttrycker några 

doktorander en ovilja av att utnyttja biblioteket för mycket eller att ”störa” biblio-

tekarierna, något som är anmärkningsvärt i sammanhanget. 
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Wahlström har noterat liknande beteende hos doktorander i humaniora där hög-

skolebiblioteket används i liten eller mycket liten omfattning, doktoranderna inte 

kontaktar bibliotekarierna för hjälp med informationssökning. Wahlström tror att 

detta beror på att doktoranderna upplever att de borde ha bättre informationskom-

petens än de har och därför inte vågar fråga, att de inte känner till bibliotekariernas 

kompetens eller att de har för stor tilltro till den egna informationssökningsför-

mågan och därför inte tror att de behöver råd och stöd.101 Pilerot och Limberg kon-

staterar att användningen av verktyg för informationssökning och informationshan-

tering tillsammans med kunskap om hur och var information skapas och överförs i 

sociala sammanhang är centrala kunskaper för utvecklingen av doktorandernas in-

formationskompetens.102 Spezis forskningsöversikt visar att doktorander använder 

sociala medier och sociala nätverkssidor för att skapa sociala, arbetsrelaterade sam-

manhang och utbyta information.103 

Tabell 6: Doktorandernas användning av högskolebibliotekets informationsresurser 

 E A M C K J 

E-böcker   X    

Fjärrlån X X X X  X 

Artikelbeställning X     X 

Ämnesbiblioteka-

rie 

X      

Doktorandkurs      X 

Annan kurs X   X   

Källa: Material från observation och intervju med doktoranderna 
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Tabell 7: Doktorandernas upplevelse av problem gällande tillgänglighet till och förmedling av in-
formation 

 E A M C K J 

Tillgången till fulltext X X X    

Användningen av högskolebibliotekets e-re-

surser 

    X  

Databashantering X  X X X X 

Referenshanteringssystem X  X    

Egen informationskompetens X  X X X X 

Källa: Material från observation och intervju med doktoranderna. 

Ökad informationstillgänglighet 

Här länkas analysen i föregående stycken mer konkret till Kuhlthaus ISP-modell 

och varje doktorand placeras in i något eller några av ISP-modellens steg. Analysen 

baseras på doktorandernas känslor, tankar och handlingar i kombination med ana-

lyserna av informationsbeteende och informationskompetens, som de presenterats 

tidigare i uppsatsen. Utöver detta kartläggs doktorandernas framtida informations-

behov utifrån den nuvarande informationskompetensen i relation till behovet av 

ökad informationstillgänglighet.  

Doktoranderna och ISP-modellen 

Om man länkar doktorandernas informationsbehov och informationskompetens till 

Kuhlthaus ISP-modell går det tydligt att se vilket stadie de befinner sig i.  
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Tabell 8: Model of the Information Seeking Process (ISP) 

Tasks Initia-

tion 

Selec-

tion 

Explora-

tion 

Formula-

tion 

Collection Presentation 

Feelings  

(Affective) 

Uncer-

tainty 

Opti-

mism 

Confusion 

Frustration 

Doubt 

Clarity Sense of 

direction 

Confidence 

Satisfaction 

Disappoint-

ment 

Thoughts 

(Cognitive) 

Vague                          Focused                            

                                Increased interest 

Actions 

(Physical) 

Seeking relevant information          

  

Exploring                           

Seeking pertinent information 

Documenting 

Källa: Kuhlthau (2004), s. 82. 

Med utgångspunkt i utforskning och kartläggning av informationsbehov är det de 

tre första stegen; initiation, selection och exploration, inom Kuhlthaus IPS-modell 

som är relevanta. Där skapas och definieras informationsbehovet, i senare stadium 

är informationsbehovet tydligt, fokus är formulerat och den väsentliga informat-

ionssökningen kan börja. Kuhlthau menar att ”the essential element in the initiation 

stage is the presence of an information need”104 och att “during topic selection, the 

task is to identify and select the general topic to be investigated and approach to be 

pursued.”105. Kuhlthau beskriver det tredje stadiet, exploration, som “the task is to 

investigate information on the general topic to extend personal understanding and 

to form a focus”106. I de tre första stadierna ingår känslor från osäkerhet till optimism 

och vidare till förvirring, frustration och tvivel. Tankarna är vaga och om informat-

ionssökning förekommer är den fortfarande utforskande och siktar till att hitta rele-

vant information i relation till informationsbehovet. Fyra av sex doktorander befin-

ner sig i steg 2 och 3.107 

E har ett stort informationsbehov och genomför kontinuerligt informationssök-

ningar. E är självlärd vad det gäller informationssökningsstrategier och har en bas-

förståelse över olika databasers sökfunktioner och vilka sökstrategier som kan vara 

lämpliga. Trots detta upplever inte E att hens informationssökning ger uttömmande 

och relevanta träfflistor, hen vill lära sig mer om informationssökning och planerar 

att gå en kurs i ämnet. E reflekterar över att forskningen innehåller olika stadier och 

att hen just nu är inne i ett intensivt informationssökningsstadium. E oroar sig för 

                                                 
104 Kuhlthau (2004), s. 81. 
105 Kuhlthau (2004), s. 46. 
106 Kuhlthau (2004), s. 47. 
107 Kuhlthau (2004), s. 81-82. 
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att hen inte ska hitta eller få med all relevant forskning som publiceras och E pla-

nerar därför att göra en kompletterande informationssökning längre fram i forsk-

ningsarbetet. E är klar över vilket ämne hens undersökning tillhör men har inte nå-

got riktigt fokus än. E har gjort några avgränsningar vad det gäller forskningsom-

råde, undersökningsgrupp och källmaterial men hens främsta uppgift är att genom 

informationssökning skapa och forma sitt forskningsläge. För att uppnå sitt mål sö-

ker E efter relevant forskning, sparar bibliografisk information och gör anteck-

ningar för att minnas vad inom forskningen som var intressant. E reflekterar även 

över de informationskällor hen använder och misstänker att de databaser hen an-

vänder mest kanske inte innehåller all den information hen behöver. Det största 

problem som E har med informationssökning är att hen ibland saknar tillgång till 

forskning i fulltext. Med tanke på ovanstående information kan E sägas befinna sig 

i steg tre av Kuhlthaus ISP-modell, det som här kallas utforskande (exploration). 

För att komma vidare i sin informationssökningsprocess och för att öka sin inform-

ationskompetens behöver E lära sig mer om informationssökningsstrategier, sär-

skilt i kombination med informationskällor, för att öka chanserna för att hens in-

formationssökning leder till relevanta träfflistor. Att E framgångsrikt använt en för 

hen ny informationssökningsstrategi i en redan känd informationskälla bevisar fö-

regående påstående. Användningen av flera databaser med olika ämnesinriktningar 

kan även lösa problemet med tillgänglighet av forskning i fulltext eftersom E får en 

chans att lära sig hantera olika informationssystem samtidigt som möjligheten ökar 

att högskolebiblioteket har avtal med ett eller flera förlag och därmed tillgänglighet 

till olika fulltextarkiv. E har också problem med referenshantering i relation till 

olika databaser och behöver därför öka sin kunskap om referenshanteringsprogram 

och databaser för att bättre kunna utnyttja och strukturera sin referenshantering. 

Eftersom A utforskar ett nytt delområde samtidigt som hen utformar sitt forsk-

ningsläge och formulerar sin teoretiska bas är informationsbehovet stort och varie-

rat. A har ibland problem med informationshantering eftersom hen inte använder 

något referenshanteringsprogram och helst samlar intressant forskning i högar på 

sitt arbetsrum. När det gäller informationssökningsstrategier är A självlärd och hen 

använder främst fritextsökning, vilket kan ge ojämna träfflistor med antingen ett för 

stort eller för lågt antal träffar. A har reflekterat över detta samt över att hen ofta 

har problem med att sålla ut de relevanta träffarna ur träfflistan vid sökningar men 

har ingen direkt lösning på problemen. Ett annat möjligt problem för A är den be-

gränsade användningen av informationskällor, A skulle förmodligen få andra och 

mer relevanta träfflistor om hen använde fler och mer varierade informationskällor. 

Just nu koncentrerar A sin informationssökning på att lära känna och kartlägga det 

nya delområdet samt att bevaka och samla information kring sitt centrala forsk-

ningsområde. Detta görs genom kontinuerlig informationssökning där relevant 

forskning sparas i mappar samt skrivs ut för att läsas vid senare tillfälle. A upplever 
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informationssökningsprocessen olika beroende på det ämne som hen söker inform-

ation om, A menar att om ämnet är intressant och roligt blir även informationssök-

ningen intressant och rolig. A har bestämt ämne och inriktning för sin undersökning 

men har ännu inte sitt primärmaterial klart, vilket kan tolkas som att undersökning-

ens fokus inte riktigt är avgjort. Den strategi som A arbetar utifrån handlar om att 

bedöma information kring det nya delområdet för att antingen inkorporera det i sin 

forskning eller lämna delområdet och gå vidare med sin centrala undersökning. 

Samtidigt planerar A för att skapa sitt primärmaterial genom att ta kontakt med 

intressanta personer inom förenings- och arbetslivet. Med tanke på ovanstående in-

formation kan A sägas vara i det tredje steget i Kuhlthaus ISP-modell, utforskande 

(exploration). För att komma vidare i informationssökningsprocessen och öka sin 

informationskompetens behöver A söka information mer effektivt genom att ut-

forska fler informationskällor samt använda sig av riktade informationssöknings-

strategier. A behöver även lära sig att hantera sin information på ett mer strukturerat 

sätt samt att använda referenshanteringsprogram för att på ett säkert och organiserat 

sätt spara bibliografisk information. För att kunna lämna steg tre behöver A kunna 

göra effektiva sökningar för att identifiera och bedöma relevansen hos det nya del-

området. För att gå vidare till steg fyra och kunna formulera fokus för sin under-

sökning behöver A på ett säkert och översiktligt sätt bevaka sitt forskningsläge sam-

tidigt som A utvecklar möjliga och omöjliga utformningar av sitt primärmaterial 

och kalkylerar materialets potentiella påverkan på undersökning och forsknings-

läge. 

Med tanke på att M fortfarande formar och avgränsar sitt ämne, söker efter 

grundläggande teorier och information kring sitt forskningsläge samt ännu inte an-

vänder specialiserade eller riktade informationskällor i någon högre grad kan M:s 

informationsbehov kategoriseras som stort men ofokuserat. M har problem med in-

formationshantering då hen inte har någon direkt struktur på den information hen 

samlar samt har även ofta svårigheter med tillgänglighet till fulltext. M använder 

på grund av tekniska problem inte längre något referenshanteringsprogram men har 

tidigare sparat bibliografisk information på så sätt. M känner till olika informations-

sökningsstrategier men använder dem inte konsekvent eller i direkt relation till olika 

databasers sökfunktioner. Med tanke på att M valt ämne men inte definierat eller 

avgränsat det med tanke på grundläggande teoretisk information eller med hänsyn 

till annan relevant forskning inom forskningsläget befinner hen sig enligt Kuhlthaus 

ISP-modell på steg två ämnesval (selection). Eftersom M har problem med kunskap 

om databaser samt endast använder generella informationskällor behöver hen till-

gång till mer specifika databaser samt informationssökningsstrategier direkt län-

kade till dessa. Detta kan även lösa M:s problem med tillgänglighet till fulltext. När 

det gäller referenshantering bör de tekniska problem som M upplever lösas för att 

referenshanteringsprogram ska kunna fungera, bibliografisk information sparas på 

ett effektivt sätt samt informationshanteringen struktureras med en mer organiserad 
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och användarvänlig metod. Eftersom M inte använt referenshanteringsprogram den 

senaste tiden kan information om sådana även vara till hjälp. Förmodligen leder en 

ökad kunskap om informationssökningsstrategier, informationskällor och inform-

ationshantering till mer effektiv informationssökning för M och därmed även att 

hen kan fortsätta till de andra stegen i informationssökningsprocessen. Förhopp-

ningsvis innebär den nya kunskapen också att M upplever informationssökning som 

mindre frustrerande. 

K har ett stort informationsbehov och kommer ägna mycket tid åt att kartlägga 

sitt forskningsläge för att i framtiden kunna formulera och utveckla ett fokus för sin 

undersökning. K:s informationshantering är ostrukturerad och hen har ingen vana 

av att spara relevant forskning, K använder inget referenshanteringsprogram och 

sparar inte heller bibliografisk information på annat sätt. K har ingen kontakt med 

högskolebiblioteket och känner inte till vilka relevanta informationskällor hen har 

tillgång till. Hittills har K använt sig av Google och andra liknande icke-vetenskap-

liga informationssystem. K har precis påbörjat sin doktorandtid och söker inform-

ation för att orientera sig inom sitt område samt för att definiera sin egen undersök-

ning. Eftersom K ingår i ett forskningsprojekt är hens ämne och inriktning tydligt 

och just nu är K:s främsta uppgift att kartlägga sitt forskningsområde med målet att 

skapa ett fokus för sin undersökning. Enligt Kuhlthaus ISP-modell befinner sig K i 

början av steg tre, utforskande (exploration), och har precis lämnat steg två, ämne-

sval (selection). För att K ska kunna öka sin informationskompetens och förbereda 

sig för resten av informationssökningsprocessen bör K få kunskaper i relevanta in-

formationskällor, informationssökningsstrategier, referenshanteringsprogram samt 

informationshantering. 

De sista tre stegen i ISP-modellen; formulation, collection och presentation, 

lägger mer vikt vid informationshantering, där bör informationssökningsstrategi-

erna vara anpassade till den användning av informationskällor och informationsre-

surser som är relevant för varje process och tillgängligheten till och förmedlingen 

av information är i fokus. Kuhlthau beskriver att ”formulation is the development 

of a focus that evolves from thinking and reading about a problem or topic. The 

focus provides direction for the collection of information.”108. Vidare menar 

Kuhlthau att “information collection is […] when interaction between the user and 

the information system functions most effectively and efficiently”109 och i steg fem, 

presentation, är “the task is to complete the search and to prepare to present or oth-

erwise use the findings”110. I de tre senare stadierna ingår känslor som klarhet, själv-

förtroende och en upplevelse om att man är på rätt väg och i och med informations-

sökningsprocessens avslut följer även känslan av tillfredsställelse eller besvikelse. 

Tankarna är fokuserade och intresset ökar. Handlingarna är främst dokumenterande 

                                                 
108 Kuhlthau (2004), s. 83. 
109 Kuhlthau (2004), s. 49. 
110 Kuhlthau (2004), s. 50. 



 55 

och informationssökningen siktar mot att hitta väsentlig information i relation till 

undersökningens redan formulerade fokus. Två av sex doktorander befinner sig i 

steg 2.111 

C har ämne och fokus klart formulerade men har vid informationssökning upp-

täckt att det finns begränsat forskningsmaterial angående hens valda undersök-

ningsperspektiv. Detta gör att C:s informationsbehov fortfarande är stort men inom 

ett mindre område. Det är viktigare för C att göra smala och effektiva sökningar än 

att göra breda och generella sökningar med stora träfflistor. C strukturerar inform-

ationen hen samlar i ett mappsystem och använder referenshanteringsprogram för 

att spara bibliografisk information. C har gått en kurs i informationssökning samt 

fått en introduktion av högskolebiblioteket men har inte underhållit kunskaperna, C 

känner till några informationssökningsstrategier (som till exempel booleska opera-

torer) men använder oftast en kombination av fritextsök och sökning med hjälp av 

nyckelord. C är medveten om att olika databaser kräver informationssökning som 

anpassas till respektive databas sökfunktioner men är dålig på att utnyttja detta. För 

C är det största problemet vid informationssökning att hen pendlar mellan att söka 

smalt och brett, utnyttjar flera olika informationskällor och använder en mängd 

nyckelord vid sökningarna. Detta i kombination med bristande sökstruktur gör att 

C har svårt att minnas vilka sökningar hen genomfört och vilka resultat hen fått. 

Just nu samlar C information som stödjer och vidgar hens fokus inom det valda 

forskningsområdet samtidigt som hen använder specifika informationskällor och 

noggrant sparar bibliografisk information. Kombinerat  innebär detta att C befinner 

sig på steg fem, informationssamlande (collection) i ISP-modellen. För att komma 

vidare i informationssökningsprocessen och för att öka sin informationskompetens 

bör C lära sig mer om informationssökningsstrategier inom särskilda databaser, vil-

ket leder till att C på ett mer effektivt sätt kan utnyttja informationskällor och där-

med lättare få tillgång till relevant forskning. 

J har utvecklat informationssökningsstrategier anpassade till sitt tvärvetenskap-

liga forskningsområde men utnyttjar varken informationskällor eller metoder för 

informationssökning så mycket som hen skulle kunna. J väljer ibland bort inform-

ationskällor på grund av utseende eller uppbyggnad och har inte underhållit de kun-

skaper i informationssökning som hen fick vid en kurs i början på sin doktorandtid. 

J har strategier för informationshantering, däribland mappar och anteckningar, och 

sparar bibliografisk information via referenshanteringsprogram men behöver om-

organisera för att informationen ska bli mer lättillgänglig. J har ett klart och tydligt 

ämne och fokus och även om det tvärvetenskapliga ämnet ibland orsakar problem 

vid informationssökning har J kartlagt sitt forskningsområde och ägnar sig nu åt att 

utvidga och konkretisera undersökningens fokus. Enligt ISP-modellen befinner sig 

J i steg fem, informationssamlande (collection) och för att öka sin informations-

kompetens och fortsätta samla information på ett effektivt sätt behöver J uppdatera 

                                                 
111 Kuhlthau (2004), s. 82-84. 
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sin kunskap om informationssökningsstrategier, utvidga de kriterier hen använder 

för att välja informationskällor och testa att använda några okända eller oanvända 

informationskällor samt organisera sin referens- och informationshantering på ett 

sätt som passar hens undersökning och forskningsläge samtidigt som det ökar an-

vändarvänligheten och tillgängligheten.  

Tabell 9: Doktorandernas placering inom ISP-modellen 

Källa: Material från observation och intervju med doktoranderna 

Placeringen av doktoranderna i Kuhlthaus ISP-modell stämmer även överens med 

de resultat Wahlström fått i sin undersökning av doktorander i humaniora. Wahl-

ström noterar att de doktorander som är i början av sin doktorandtid befinner sin i 

steg 3 och upplever stress, förvirring och tvivel medan de doktorander som kommit 

längre på sin forskarutbildning istället befinner sig i steg 4 eller 5, som känneteck-

nas av större lugn och tydlighet.112 

Framtida informationsbehov 

Den röda tråden i uppsatsens undersökning är doktorandernas informationssökning 

och genom observationer och intervjuer har doktorandernas informationsbeteende 

och informationskompetens kartlagts. Materialet har sedan analyserats med hjälp 

av Kuhlthaus ISP-modell och doktoranderna har placerats in i något av informat-

ionssökningsmodellens steg och med tanke på var i informationssökningsprocessen 

doktoranderna befinner sig kan även slutsatser dras kring doktorandernas framtida 

informationsbehov, vilket leder till en konkretisering av doktorandernas behov av 

ökad åtkomst till källor, information och idéer. 

Doktoranderna har visat sig ha ökade informationsbehov inom områden som 

användandet av informationstjänster och informationsresurser, informationssök-

ning och informationshantering. Konkreta exempel på detta är olika informations-

sökningsstrategier och referenshanteringsprogram men även databashantering och 

ökad kunskap kring informationssystem är relevant i sammanhanget. 

                                                 
112 Wahlström (2013), s.58. 
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Initiation        

Selection   X    

Exploration X X   X  

Formulation       

Collection    X  X 

Presentation       
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Tabell 10: Sammanställning doktorandernas framtida informationsbehov 

 E A M C K J 

Specifika informationskällor X X X X   

Anpassad informationssökning X X X X X X 

Databaser och informationssystem X X X X X X 

Informationshantering  X X  X X 

Källa: Material från observation och intervju med doktoranderna. 

Häusner menar att undervisning i informationskompetens borde innehålla kun-

skaper om hantering och lagring av information tillsammans med de grundläggande 

områdena informationssökning och källkritik. Resultaten av Häusners studie visar 

att ett mer inkluderande perspektiv på olika informationslagringsmetoder som indi-

vidanpassas kan gynna studenter och skapa bättre förutsättningar för systematisk 

och säker lagring av information.113 Wahlströms undersökning visar att få av dok-

toranderna i humaniora kände att doktorandkursen var relevant för dem eller inne-

höll minnesvärd kunskap, några av doktoranderna upplevde kursen som för svår 

och andra som för lätt, ytterligare andra menade att kursen var för generellt inriktad. 

På grund av detta diskuterar Wahlgren om doktorandundervisningen inom inform-

ationskompetens bör vara mer individanpassad.114 Både Bøyum och Aabø och Spezi 

noterar att doktoranderna generellt sett överskattar sin egen informationskompetens 

och efterfrågar mer forskning kring hur relationen mellan bibliotekarie och dokto-

rand fungerar och kan utvecklas.115 Svahn och Zetterling diskuterar om den låga 

tilltro till biblioteket som de noterat i sin undersökning kan ha att göra med att dok-

toranderna inte kan föreställa sig hur biblioteket kan hjälpa till med något annat än 

leverans av redan identifierade dokument. Doktoranderna i Svahn och Zetterlings 

undersökning fokuserar istället på hur biblioteket kan förbättra verktyg och tillgång 

till elektroniska resurser.116  

                                                 
113 Häusner (2012), s. 54-55. 
114 Wahlström (2013), s. 58. 
115  Bøyum & Aabø (2015); Spezi (2016). 
116 Svahn & Zetterling (2002), s. 68. 
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Slutdiskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka doktorandernas informationsbeteende (inform-

ationsbehov, informationshantering och informationsökningsstrategier) för att se 

hur doktorandernas informationskompetens kan utvecklas (användning av inform-

ationstjänster och informationsresurser samt tillgänglighet till och förmedling av 

information) via ökad åtkomst till källor, information och idéer. Undersökningen 

om doktorandernas informationsbeteende och informationskompetens utgick från 

följande frågeställning: 

 Hur ser doktorandernas informationsbehov ut? 

Samtliga doktorander har stora informationsbehov men har kommit olika långt i 

formuleringen av fokus, något som krävs för att informationssökningsprocessen ska 

ändras från en sökning efter relevant till specifik information. Doktorandernas in-

formationsbehov kan brytas ner i flera beståndsdelar; behovet av information för 

att besvara en fråga eller lösa ett problem, behovet av information för att lära sig 

använda en informationsresurs eller hitta rätt informationstjänst. När användaren är 

medveten om sitt eget informationsbehov och har formulerat sitt fokus skapas en 

ökad informationskompetens då användaren aktivt breddar sin användning av käl-

lor, information och idéer. 

 Hur ser doktorandernas informationssökningsprocess ut? 

Doktoranderna söker främst information via databaser och vanliga informations-

sökningsstrategier är fritext, ämnesord och booleska operatorer. Undersökningen 

visar att doktoranderna sällan anpassar sitt sökande till den databas de använder 

eller funderar över vilken informationssökningsstrategi som ger bäst resultat (anta-

let recall i relation till relevans). Vidare utnyttjar doktoranderna inte databasernas 

möjlighet till personlig inloggning och därmed automatiserade sökningar eller spa-

rad sökhistorik på ett sätt som både skulle spara tid och hjälpa doktoranderna med 

informationshantering då det kan skapa organisation kring informationssökandet. 

Kort sagt finns mycket för doktoranderna att vinna på användningen av anpassade 

informationssökningsstrategier samt en ökad förståelse för databasernas uppbygg-

nad och funktioner. 
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 Vilka informationstjänster och informationsresurser kommer doktoranderna 

i kontakt med och hur hanteras den information som samlas? 

Doktoranderna använder flera av de informationstjänster och informationsresurser 

som högskolebiblioteket erbjuder men över lag utnyttjar doktoranderna varken in-

formationstjänster eller informationsresurser på ett effektivt och organiserat sätt. 

Några av doktoranderna väljer bort informationstjänster på grund av databasens 

gränssnitt eller oförmåga att sortera bland relevanta och irrelevanta källor, vilket i 

förlängning kan innebära att relevant information inte samlas in vid informations-

sökning. Troligtvis är risken att doktoranderna missar relevant forskning inte sär-

skilt stor eftersom det finns fler alternativa informationskanaler att använda men 

det är ändå intressant att notera att en användares upplevelse av en databas kan 

innebära att informationskällan ratas. Vad det gäller informationsresurser används 

fjärrlån flitigt men doktoranderna har i övrigt otillräcklig kunskap om vilka resurser 

som finns och hur de kan användas, både tillsammans med informationssökning 

men även som ett redskap för att öka den egna informationskompetensen. Kontak-

ten med bibliotekarierna är dålig och det är bara två av doktoranderna som utnyttjat 

någon av de utbildningsmöjligheter som högskolebiblioteket erbjuder.  

När det gäller informationshantering använder samtliga doktorander egenkom-

ponerade mappsystem för att organisera den information som samlas. Alla dokto-

rander uttrycker ett behov av en fungerande informationshantering och de försöker 

använda referenshanteringssystemet EndNote, vilket de har tillgång till genom hög-

skolan, men lyckas inte fullt ut. Doktoranderna har problem med tekniken, med 

tillgängligheten och med en otillräcklig kunskapsnivå. Vidare har doktoranderna 

möjlighet att öka sin organiserade informationshantering via de databaser som er-

bjuder personlig inloggning men detta används inte heller i någon betydande ut-

sträckning. 

 Hur upplever doktoranderna möjligheterna för tillgänglighet till och för-

medling av information?  

Undersökningen visar att doktoranderna upplever att tillgängligheten till och för-

medlingen av information kan vara problematisk. Doktoranderna menar att till-

gången till fulltext, databashantering och den egna informationskompetensen är 

stora hinder. Intressant att notera är likheterna mellan doktorandernas upplevelse 

av problem gällande tillgänglighet till och förmedling av information som den pre-

senteras i tabell 6 och sammanställningen av doktorandernas framtida informations-

behov så som den visas i tabell 10. Undersökningen visar att doktorandernas fram-

tida informationsbehov främst består av ökad kunskap om databaser och informat-

ionssystem, anpassad informationssökning och informationshantering.  Doktoran-

dernas problem med tillgången till fulltext kan länkas till doktorandernas bristande 
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kunskaper om högskolebibliotekets informationstjänster, databashantering och 

tolkning av gränssnitt. 

 

Sammanfattningsvis är doktorandernas kunskaper om informationsbeteende och in-

formationskompetens bristfälliga, något som doktoranderna till stor del är med-

vetna om och önskar förändra. Undersökningen har visat att doktorandernas kun-

skapsläge är dynamiskt och ständigt påverkas av den information som doktoran-

derna kommer i kontakt med men att detta också innebär att doktoranderna har be-

hov av stöd för att anpassa, underhålla och utveckla sitt kunskapsläge.  

Detta stämmer väl överens med resultaten från Wahlström, Bøyum och Aabø, 

Svahn och Zetterlund som noterar att doktoranderna ofta överskattar sin egen in-

formationskompetens och saknar viktiga verktyg för informationssökning men 

samtidigt har en stark vilja att utveckla sitt informationssökningsbeteende. Det är 

även intressant att se hur denna undersökning doktorander utvecklar individuellt 

anpassade informationskompetenser utifrån ämne, inriktning och informationsbe-

hov. Detta liknar Pilerot och Limbergs redogörelse för tvärvetenskapliga doktoran-

ders utvecklande av informationskompetens kopplad till gällande informations-

praktik men saknar samma starka koppling till sociala sammanhang. 117 

När det gäller praktiska möjligheter för doktoranderna att utveckla sin inform-

ationskompetens via ökad åtkomst till källor, information och idéer finns flera spår 

att följa. Doktoranderna kan, inom användning av informationstjänster och inform-

ationsresurser, utnyttja fler databaser och anpassa sina informationssökningsstrate-

gier till den databas som används, i större mån utnyttja högskolebibliotekets in-

formationstjänster samt inte glömma den stora informationsresurs som biblioteka-

rierna innebär för att få stöd och råd i informationssökningsprocessen. För att öka 

tillgången till och förmedlingen av information bör doktoranderna vara noga med 

att utgå från högskolebibliotekets e-resurser för tillgången till fulltext, använda sig 

av EndNote för informationshantering och utnyttja högskolebiblioteket för support 

och vidareutveckling av ovanstående. 

Häusners undersökning pekade på ett behov av större kunskaper inom inform-

ationshantering och värdet av att koppla undervisning i informationshantering till 

kurser i informationskompetens. 118 Detta överensstämmer med resultaten av min 

undersökning där informationshantering och tillgång till fulltext är något som ofta 

orsakar problem och som är ett område där doktorander är i behov av mer kunskap. 

Syftet med den här undersökningen var att beskriva doktorandernas informat-

ionsbeteende och informationskompetens och visa på vilka behov av ökad inform-

ationstillgänglighet som finns hos doktoranderna. I ett vidare perspektiv visar upp-

satsen även på den motsägelse som finns i att göra informationsspecialister (bibli-

otekarier) tillgängliga för användarna utan att skapa en struktur som till fullo tillåter 

                                                 
117 Wahlström (2013); Bøyum & Aabø (2015); Svahn & Zetterling (2002); Pilerot & Limberg (2015). 
118 Häusner (2012). 
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en informationsöverföring mellan specialist och användare. Jag anser att undersök-

ningen visat att för en användare som saknar tillräcklig informationskompetens blir 

informationssökningsprocessen hindrad och att den vetenskapliga undersökningen 

riskerar att, i förlängning, äventyras. Tanken om att erbjuda undervisning i inform-

ationskompetens i samklang användarens informationsbehov och även låta använ-

darens kunskapsläge utvecklas i relation till de informationstjänster som finns till-

gängliga är för mig vägen till en hållbar vetenskaplig forskningsframtid vad det 

gäller det digitala kunskapsområdet. Det vore mycket intressant att fortsätta forska 

på detta område för att se hur olika universitet och högskolor i Sverige ser på frågan 

om användarens dynamiska kunskapsläge i relation till informationskompetens och 

informationsbehov, om och i så fall hur undervisning bedrivs på ämnet och vilken 

roll biblioteken och bibliotekarierna spelar i frågan. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka doktoranders informationsbeteende (inform-

ationsbehov, informationsökningsstrategier och informationshantering) för att se 

hur doktorandernas informationskompetens kan utvecklas (användning av inform-

ationstjänster och informationsresurser samt tillgänglighet till och förmedling av 

information) via ökad åtkomst till källor, information och idéer. 

Undersökningen utgår från följande frågeställning: 

 Hur ser doktorandernas informationsbehov ut? 

 Hur ser doktorandernas informationssökningsprocess ut? 

 Vilka informationstjänster och informationsresurser kommer doktoranderna 

i kontakt med och hur hanteras den information som samlas? 

 Hur upplever doktoranderna möjligheterna för tillgänglighet till och för-

medling av information?  

Hur upplever doktoranderna möjligheterna för tillgänglighet till och förmedling av 

information? Undersökningens teoretiska utgångspunkt är forskning inom inform-

ationssökning, informationsbehov, informationsbeteende och informationskompe-

tens (information seeking, information needs, information behavior, information li-

teracy) och då specifikt Carol Collier Kuhlthaus (professor emerita i biblioteks- och 

informationsvetenskap) teori kring informationssökningsprocessen. Kuhlthaus 

ISP-modell har använts för att analysera material insamlat via observationer och 

intervjuer från en användargrupp bestående av doktorander från Högskolan Da-

larna. Doktoranderna kommer från olika discipliner men befinner sig i början av 

sin doktorandperiod med höga informationsbehov och genomför regelbundet in-

formationssökningssessioner.  

Undersökningen visar att doktorandernas kunskaper om informationsbeteende 

och informationskompetens är bristfälliga, något som doktoranderna till stor del är 

medvetna om och önskar förändra, vilket innebär att doktoranderna har behov av 

stöd för att anpassa, underhålla och utveckla sitt kunskapsläge. Resultatet av under-

sökningen visar att det finns många områden där doktorandernas informationskom-

petens kan utvecklas och att det finns mycket att vinna på att öka kunskapsöverfö-

ringen mellan informationsspecialister (bibliotekarier) och användare.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Kuhlthaus informationssökningsmodell 

Tabell 1: Stage 1 – Task initiation 

Task Thoughts Feelings Actions Strategies Mood 

Stage 1 – Task initiation 

To pre-

pare for 

the deci-

sion of 

selecting 

a topic. 

Contemplating 

assignment. 

Comprehending 

task. 

Relation prior 

experience and 

learning. 

Considering 

possible topics. 

Apprehension 

at work 

ahead. 

Uncertainty. 

Talking 

with oth-

ers. 

Browsing 

library 

collection. 

Brainstorming. 

Discussing. 

Contemplating 

possible top-

ics. 

Tolerating un-

certainty. 

Primarily in-

vitational. 

Källa: Kuhlthau, C. C. (2004), Seeking meaning, s. 44. 
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Tabell 2: Stage 2 – Topic selection 

Task Thoughts Feelings Actions Strategies Mood 

Stage 2 – Topic selection 

To de-

cide on 

topic for 

research. 

Weighing 

topics 

against crite-

ria of per-

sonal inter-

est, project 

requirements, 

information 

available and 

time allotted. 

Predicting 

outcome of 

possible 

choices. 

Choosing 

topic with 

potential suc-

cess. 

Confusion. 

Sometimes 

anxiety. 

Brief ela-

tion after 

selection. 

Anticipation 

of prospec-

tive task. 

Consulting 

with infor-

mational me-

diators. 

Making pre-

liminary 

search of li-

brary. 

Using refer-

ence collec-

tion. 

Discussing 

possible 

topics. 

Predicting 

outcome 

of choices. 

Using gen-

eral 

sources for 

overview 

of possible 

topics. 

 

Primarily 

indicative. 

Källa: Kuhlthau, C. C. (2004), Seeking meaning, s. 46. 
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Tabell 3: Stage 3 – Prefocus exploration 

Task Thoughts Feelings Actions Strategies Mood 

Stage 3 – Prefocus exploration 

To investi-

gate infor-

mation 

with the in-

tent of 

finding a 

focus. 

Becoming 

informed 

about gen-

eral topic. 

Seeking fo-

cus on in-

formation 

on general 

topic. 

Identifying 

several 

possible fo-

cuses. 

Inability to 

express 

precise in-

formation 

need. 

Confusion. 

Doubt. 

Sometimes 

threat. 

Uncertainty. 

Locating rel-

evant infor-

mation. 

Reading to 

become in-

formed. 

Taking notes 

on facts and 

ideas. 

Making bib-

liographic 

citations. 

Reading to 

learn about 

topic. 

Tolerating in-

consistency 

and incompati-

bility of infor-

mation en-

countered. 

Intentionally 

seeking possi-

ble focuses. 

Listing de-

scriptions. 

Primarily in-

vitational. 

Källa: Kuhlthau, C. C. (2004), Seeking meaning, s. 47. 
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Tabell 4: Stage 4 – Focus formulation 

Task Thoughts Feelings Actions Strategies Mood 

Stage 4 – Focus formulation 

To formu-

late a focus 

from the in-

formation 

encountered. 

Predicting 

outcome of 

possible foci 

using criteria 

of personal 

interest, re-

quirements 

of assign-

ment, availa-

bility of ma-

terials and 

time allotted. 

Identifying 

ideas in in-

formation 

from which 

to formulate 

focus. 

Sometimes 

characterized 

by a sudden 

moment of 

insight. 

Optimism. 

Confidence 

in ability to 

complete 

task. 

Reading 

notes for 

themes. 

Making a 

survey of 

notes. 

Listing 

possible 

foci. 

Choosing a 

particular 

focus while 

discarding 

others. 

Combining 

several 

themes to 

form one 

focus. 

Primarily 

indicative. 

Källa: Kuhlthau, C. C. (2004), Seeking meaning, s. 48. 
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Tabell 5: Stage 5 – Information collection 

Task Thoughts Feelings Actions Strategies Mood 

Stage 5 – Information collection 

To gather 

information 

that de-

fines, ex-

tends and 

supports 

the focus. 

Seeking in-

formation to 

support fo-

cus. 

Defining 

and extend-

ing focus 

through in-

formation. 

Gathering 

pertinent in-

formation. 

Organizing 

information 

in notes. 

Realization 

of exten-

sive work 

to be done. 

Confidence 

in ability to 

complete 

task. 

Increased 

interest. 

Using library 

to collect 

pertinent in-

formation. 

Requesting 

specific 

sources from 

librarian. 

Taking de-

tailed notes 

with biblio-

graphic cita-

tions. 

Using de-

scriptors to 

search out per-

tinent infor-

mation. 

Making com-

prehensive 

search of vari-

ous types of 

material, i.e., 

reference, pe-

riodicals, non-

fiction and bi-

ography. 

Using indexes. 

Requesting as-

sistance of li-

brarian. 

Combination 

of indicative 

and invita-

tional. 

 Källa: Kuhlthau, C. C. (2004), Seeking meaning, s. 49. 
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Tabell 6: Stage 6 – Search closure 

Task Thoughts Feelings Actions Strategies Mood 

Stage 6 – Search closure 

To conclude 

search for 

information. 

Identifying 

need for any 

additional 

information. 

Considering 

time limit. 

Diminishing 

relevance. 

Increasing 

redundancy. 

Exhausting 

resources. 

Sense of relief. 

Sometimes sat-

isfaction. 

Sometimes dis-

appointment. 

Rechecking 

sources for 

information 

initially 

overlooked. 

Confirming 

information 

and biblio-

graphic cita-

tions. 

Returning 

to library to 

make sum-

mary 

search. 

Keeping 

books until 

completion 

of writing 

to recheck 

information. 

Indicative. 

Källa: Kuhlthau, C. C. (2004), Seeking meaning, s. 50. 

Bilaga 2: Informationssökning för doktorander 

(E-postmeddelande skickat till doktorander vid Högskolan Dalarna, 110510.) 

 

Hej! 

  

Det här är ett allmänt upprop till de doktorander som är verksamma i Falun eller 

Borlänge, som befinner sig i början/mitten av sin avhandling alternativt som upp-

lever att de har ett stort informationssökningsbehov. 

  

Jag heter Jonna Steinrud, studerar Biblioteks- och Informationsvetenskap di-

stans mot Uppsala universitet och skriver min masteruppsats samtidigt som jag ar-

betar halvtid som biblioteksassistent på Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun. 

  

I min uppsats undersöker jag doktoranders informationsbeteende (informat-

ionsbehov, informationsanvändning och informationssökningsvanor) för att se hur 

doktoranders informationskompetens (användning av informationstjänster och in-

formationsresurser samt tillgänglighet till och förmedling av information) kan ut-

vecklas. Med andra ord hur ni tänker och känner kring sökandet av information i 
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relation till er avhandling samt hur och på vilka sätt biblioteket och bibliotekarien 

kan hjälpa er att underlätta detta. 

  

Jag söker ett antal doktorander som är villiga att delta i min undersökning. 

Undersökningen kommer att bestå av en deltagande observation och en intervju per 

doktorand, sedan kommer jag utforma en kurs i informationssökning med en upp-

följande enkät. Kursen kommer att innehålla delar som är utvalda med tanke på 

varje doktorands informationsbeteende och informationskompetens. 

  

Tidsmässigt har jag tänkt mig en kvart för deltagande observation och en halv-

timme för intervju, detta kan med fördel göras vid samma tillfälle, och vad det gäller 

kurs i informationssökning har jag planerat för högst två timmar varav ca tio minu-

ter för den avslutande enkäten. Jag är flexibel vad det gäller dag och tid. 

  

Om detta låter intressant eller om det finns några frågor var vänlig kontakta mig 

så snart som möjligt på denna mail eller på telefon. Ni får även gärna sprida detta 

mail till andra doktorander som av en eller annan anledning inte fått mailet redan. 

  

Undersökningen är tänkt att genomföras under maj och vara klar senast juni 

2010. 

  

Mvh, 

Jonna Steinrud 

Bilaga 3: Intervju 

Intervjun består av två delar och lägger först fokus på informationsbeteende och 

sedan informationskompetens. 

Intervjuformen är semistrukturerad och därför används nyckelord eller fraser 

istället för fullt formulerade frågor, detta för att uppmuntra till ett samtal mellan 

intervjuare och doktorand.  

 Informationsbeteende 

 Utveckling av forskningsområde 

 Främsta informationskällor 

 Informella/formella källor 

 Kartläggning av forskningsläge 

 Hantering av primärkällor 

 Användning av bibliotek/arkiv/museum/annat 

 Relation till bibliotekarie/arkivarie/museitjänsteman/annat 
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 Användning av informationssystem och databaser 

 Användning och hantering av bibliotekets e-resurser 

 Möjlighet att förändra/utveckla informationssystem 

 Upplevelse av interaktion med informationssystem 

 Positiva/negativa erfarenheter av informationssystem 

 Antal recall i relation till relevans  

 Informationskompetens 

 Upplevelse av informationssökningsprocessen 

 Förståelse av databaser 

 Upplevelse av gränssnitt 

 Problem vid informationssökning 

 Hinder för informationssökning 

 Tillgänglighet till information 

 Kunskap om informationssökningsstrategier 

 Bakgrundskunskaper, kurser, utbildning (i informationssökning) 

 Tidigare erfarenhet av informationssökning 

 Hantering av information, referenssystem 

 Strukturering av information 

 Användning av information 

 Förmedling av information 

 Upplevelse av egen informationskompetens 

  


