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Inledning 

Idealt sett strävar all vetenskaplig verksamhet efter teoriutveckling. Teorier är utsagor om 
olika fenomens orsaksförhållande till varandra och för att vi skall vinna en allt större 
förståelse av vår värld måste således teorierna utvecklas. Teorierna behöver förfinas, 
preciseras, kanske förändras och ifrågasättas.1  

Enligt det inledande citatet ska de teorier som redan finns inte betraktas som färdiga. 
De behöver undersökas och diskuteras. Den här uppsatsen intresserar sig för hur väl 
teorier inom biblioteks- och informationsvetenskap fungerar, med inriktning på två 
modeller som behandlar informationssökningsprocessen. Modeller för 
informationssökning har använts när forskare har studerat 
informationssökningsbeteenden och informationsanvändning. Här uppstår en 
intressant fråga: Skulle man kunna tänka sig att det finns ett enda sätt att förklara hur 
olika slags processer går till? En teori som genom en modell kan förklara varför vi 
beter oss på ett visst sätt? Forskaren Louise Limberg diskuterar till exempel i sin 
avhandling Att söka information för att lära (1998) att tanken om en generell 
modell för informationssökning borde frångås:  

Istället för att sträva efter att vis a, att informationssökning kan beskrivas som en modell 
som är gemensam för olika urval användare ur olika populationer […] i olika kontexter så 
borde skillnaden mellan kontexter, situationer och grupper utforskas och belysas, inte för 
att särskilja grupperna utan i syfte att bättre förstå fenomenet informationssökning.2 

Limbergs tanke råkar i konflikt med den som finns vid modellanvändning där en 
generell bild av verkligheten eftersträvas. Citatet från Limberg ger även upphov till 
frågor om modellers betydelse och funktion inom forskning om informationssökning: 
Vad är meningen med modellerna?  

 
1 Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors, Varför vetenskap?, Lund, 1999, s. 83. 
2 Louise Limberg, Att söka information för att lära, Borås, 1998, s. 230. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka vad två modeller för informationssökning kan och har använts 
till och vilken betydelse de har för forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Modellerna kommer att sättas i relation till biblioteks- och 
informationsvetenskapens utveckling som akademiskt ämne samt tendenser inom 
ämnets teoribildning, speciellt området för informationsbeteendeforskning. Jag 
kommer att med utgångspunkt i ett antal magisteruppsatser, göra en analys av de 
utvalda modellerna. Den ena är skapad av Tom Wilson, forskare vid institutionen för 
informationsvetenskap vid universitetet i Sheffield, och den andra av den 
amerikanska biblioteksforskaren Carol Kuhlthau.  

Till skillnad från andra inlånade teorier är informationssökningsmodellerna 
skapade speciellt för att passa forskning inom ämnet, även om de har inslag från 
andra vetenskapers teorier. Har man lyckats? Kan modellerna användas för att 
förklara något så komplext och föränderligt som informationssökning? Behövs det 
modeller för att studera informationssökning? För att ta reda på det ställer jag 
följande frågor: 

 
• Hur är modellerna utformade? 
• Hur har modellerna använts i olika studier? 
• Går det att skapa en generell modell? 
• Vilken kritik kan riktas mot modellerna och deras användbarhet? 

Disposition 
Uppsatsen kommer att ha följande disposition: Först kommer uppsatsens 
utgångspunkter att presenteras. Här återfinns definition av centrala begrepp. Sedan 
följer ett avsnitt där teori och modell som begrepp diskuteras. Tidigare forskning och 
forskningsläge presenteras i två delar. Ett avsnitt om etableringen av biblioteks- och 
informationsvetenskap som ämne med tillhörande teoribildning. Därefter behandlas 
forskningsläget inom främst informationsbeteendeforskning. Sist i kapitlet med 
utgångspunkter presenteras uppsatsens undersökningsmaterial och metod. Materialet 
presenteras i två avsnitt: ett med de två informationssökningsmodellerna som ska 
undersökas och ett för de utvalda magisteruppsatserna. 

I avsnittet ”Presentation av modellerna och uppsatserna” kommer först Tom 
Wilsons och Carol Kuhlthaus modeller att närmare presenteras. Sedan följer en 
genomgång av de utvalda magisteruppsatserna. Här presenteras hur Wilsons och 
Kuhlthaus modeller använts och/eller diskuterats i uppsatserna. I förekommande fall 
berörs även andra modeller och teorier.  



 5 

Efter genomgången av materialet följer analysen av Wilsons och Kuhlthaus 
modeller med utgångspunkt i magisteruppsatserna och uppställd efter kriterierna för 
modeller som presenteras närmare i kapitlet ”Material och metod”. Kriterierna är: 
systematik, effektivitet, validitet och generaliserbarhet. I slutanalysen besvaras 
frågeställningarna och resultatet av analysen diskuteras vidare. Sist finns en 
sammanfattning av uppsatsen. 
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Utgångspunkter 

Här kommer uppsatsens bakgrund och teoretiska utgångspunkter att presenteras. 
Först ska några centrala begrepp presenteras och därefter följer en kort översikt 
över ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och forskning inom 
informationsbeteende. Sist presenteras undersökningsmaterialet och metoden. 

Centrala begrepp 
Uppsatsen kommer att behandla teorier och modeller inom forskning om information 
som är svårdefinierat. Därför har jag här valt att definiera det och några andra 
närliggande begrepp. 

Information 
Begreppet information har analyserats ur många olika perspektiv och i flera olika 
aspekter. De flesta teoretiker och forskare är överens om att det därför kan skapa 
förvirring om forskaren inte lyckas skilja de olika betydelserna från varandra eller helt 
enkelt låter bli att definiera begreppet.3 Information kan beteckna det som lagras, 
oavsett om det är en bok, tidning, webbsida, eller något annat. Det kan vara något 
som är beroende av kommunikation och som handlar om förmedling och överföring 
på olika sätt och som blir till först när det får en mening för någon. Om det definieras 
på det sättet blir frågan vad det ska kallas innan det får betydelse och vad allt det 
som finns men som inte har någon mottagare ska kallas. Innehållet är ju det samma 
oavsett om det finns en mottagare eller inte. 

Inom användarstudier har information använts för att beteckna ett fysiskt 
fenomen, kommunikation genom vilken meddelanden överförs och faktiska data.4 
För att ge en uppfattning om hur många olika sätt det finns att diskutera information 
kommer här ett urval från en lista gjord 1980 av Karen Levitan att presenteras. Trots 
att listan är några år gammal fungerar den ändå som ett bra och samlat exempel på 
problematiken med begreppet eftersom den innehåller vad olika forskare har menat 

 
3 Tom Wilson, ”On User Studies and Information Needs”, Journal of Documentation, nr 1 1981, s. 3 f. 
4 Wilson, 1981, s. 3. 
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med information. I listan får information bland flera andra betydelsen av process, 
kommunikation, dokument och meddelande. Levitan menar att listan visar att det inte 
finns en syntes när det gäller information, utan att det snarare är ett uppsplittrat 
begrepp. Information är ett komplext och ovanligt objekt och kan därför inte 
beskrivas med enkla ord. Levitan gör ändå ett försök att definiera informationens 
karaktär. Den kan varieras i det oändliga eftersom den karakteriserar alla olika 
subjekt som en människa kan uppfatta. Information förekommer överallt eftersom 
den finns i allt, den är utvecklande och kan bara skapas av tidigare information. Den 
kan förmedlas utan att flyttas från sitt ursprung, den går inte att konsumera eftersom 
den inte minskar i omfång efter att man använt den. Information är samverkande 
eftersom den är en helhet som skiljer sig från sina delar, värdet av den kan bara 
bestämmas genom mer information.5  

Här väljer jag att utgå från att information finns hela tiden, i samma form oavsett 
var i sökprocessen användaren befinner sig. Ett behov av att få veta något uppstår, 
detta sätter i gång en process och det som tillfredsställer behovet är information. 

Informationsprocess 
Informationsprocessen innebär allt som händer från det att ett problem uppstår som 
innebär att information måste hittas, själva sökandet och fram till det att informationen 
används. I informationsprocessen interagerar olika aktörer med varandra: De som 
söker information; de som på olika sätt kan hjälpa och vägleda: bibliotekarier; de 
som förmedlar information samt olika söksystem. Lars Höglund och Olle Persson, 
som båda är professorer i biblioteks- och informationsvetenskap, skriver att de flesta 
steg inom informationsprocessen har gjorts till föremål för forsknings- och 
utvecklingsarbete.6  

Informationssökningsprocess 
Informationssökning och informationsanvändning uppfattas och beskrivs av många 
forskare som en process.7 Informationssökningsprocessen är en del av 
informationsprocessen som handlar om det specifika sökandet. Det handlar om vad 
som händer med personen som söker information och som befinner sig i en process. 
Det finns flera forskare som intresserat sig för informationssökningsprocessen. Två 

 
5 Karen Levitan, ”Applying a Holistic Framework to Synthesize Information Science Research” Progress 
in Communication Sciences II, Norwood, 1980, s. 242 ff. 
6 Lars Höglund och Olle Persson, Information och kunskap, Umeå, 1985, s. 40. 
7 Limberg, 1998, s. 36. 
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av dem är de som skapat modellerna som ska analyseras i den här uppsatsen: Tom 
Wilson och Carol Kuhlthau. 

Informationsbeteende 
Informationsbeteende är de aktiviteter som en person utför, när informationsbehov 
identifieras, information söks och sedan används eller förmedlas.8 Det är en 
övergripande term som innehåller informationssökningsbeteende och de processer 
som sätts i gång när ett informationsbehov ska tillfredställas.  

Informationssökningsbeteende 
Informationssökningsbeteende är en del av informationsbeteendet.9 Det handlar om 
själva sökandet: Hur en människa som söker information beter sig för att nå fram till 
det hon söker. Här ingår även vilka olika strategier som används, vilka källor det 
söks i. 

Teorier och modeller 
För att undersöka modellerna som fenomen hämtar jag definitioner till teorier, men 
främst modeller från vetenskapsteoretisk litteratur. Här utgår jag från Göran Wallén, 
Ole Fogh Kirkeby, Carl Holmberg och Rolf Ejvegård. 

Vad är en teori? 
Teori är en grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något 
slag och systematiserar vår kunskap om dem. I analyser används teorier för att dra 
slutsatser om det undersökta fenomenet. En teori innehåller begrepp som ofta är 
abstrakta och hypotetiska, samband mellan olika fenomen, modeller av hur olika 
företeelser hänger samman och förklaringar.10 En teori kan göra det möjligt att 
komma bortom den förvirring som finns i vardagen och istället se mönster eller förstå 
principer.11 Det finns krav på att en teori ska kunna användas vid mer än ett tillfälle, 
vara av ett visst vetenskapligt allmänt intresse och kunna användas av flera. Den ska 
ha en viss grad av intresse för vetenskapsmän i allmänhet eller för vetenskapsmän 
inom ett visst område.12  

 
8 Tom Wilson , ”Models in Information Behaviour Research”, Journal of Documentation, nr 3, 1999, s. 
249. 
9 Tom Wilson och Christina Walsh, Information Behaviour: an Inter-disciplinary Perspective, 
British Libray Research and Innovation Report 10, 1996  
URL: http://www.shef.ac.uk/~is/publications/infbehav/chap1.html, 001123. 
10 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik , Lund, 1996, s. 52 f. 
11 Carol Kuhlthau, Seeking Meaning, Norwood, 1993a, s. Xvii. 
12 Ole Fogh Kirkeby, ”Modellbegreppet”, Vetenskapsteori och metodlära, Lund, 1994, s. 286. 
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Förhållandet mellan modell och teori är komplicerat, beroende på att det är svårt 
att bestämma vad en teori är.13 Det komplicerade förhållandet beror även på att 
modell ofta får betydelsen av ”förenklad teori”. Skillnaden kan sägas vara att teorin 
ska avbilda verkligheten så väl som möjligt, medan modellen är en hypotetisk bild.14 
Teorin får ses som det överordnade som styr modellen. En modell kan styras av 
teorier från en eller flera olika vetenskaper, den kan antingen vara flerdimensionell 
eller endimensionell.15 

Vad är en modell? 
En modell visar hur olika företeelser hänger samman. Den innebär ofta att en 
förenkling gjorts och tar bara upp det mest väsentliga inom ett visst område.16 För en 
modell gäller att observerade fakta inte återges som de observerats, utan förutsätter 
att fakta har bearbetats.17 Den är en vidareutveckling av en teori.18  En modell 
används som hjälpmedel vid analyser och kan ge uppslag på intressanta relationer 
eller begrepp som kan vara intressanta att undersöka. Modellens funktion är att ange 
av vilken art det studerade fenomenet är, hur det ska uppfattas, väsentliga drag, hur 
faktorer hänger ihop och förklaras.19 

Det finns flera olika slags modeller, men de har det gemensamt att de utgör en 
avsiktlig förenkling av verkligheten och är ett hypotetiskt alternativ för att beskriva 
eller förklara en företeelse. Några typer av modeller är normativa modeller, som 
bygger på värderingar om hur något bör vara. De är konstruerade och är inte 
representationer av något som finns i verkligheten. En annan typ är instrumentalistiska 
modeller som inte ska uppfattas som realistiska avbildningar av verkligheten, utan är 
mycket förenklade.20  

Modeller kan delas upp i olika grupper. Den viktigaste uppdelningen är enligt 
Kirkeby isomorf modell och homomorf modell.21 Isomorfi betyder strukturlikhet och 
innebär att två företeelser trots materiella olikheter uppvisar samma struktur i 
relevanta avseenden. Att en modell är isomorf innebär att det till varje element och 
relation mellan element i modellen bara finns en motsvarighet i den värld som 
modellen avbildar. Modellen är bestämd av ett visst sammanhang. När det gäller en 

 
13 Kirkeby, 1994, s. 278. 
14 Carl Holmberg, ”Om forskning”, Grundbok i forskningsmetodik , Lund1987, s. 16. 
15 Kirkeby, 1994, s. 286. 
16 Wallén, 1996, s. 53. 
17 Kirkeby, 1994, s. 263. 
18 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Lund, 1993, s. 37. 
19 Wallén, 1996, s. 52. 
20 Wallén, 1996,s. 59 f. 
21 Kirkeby, 1994, s. 273. 
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isomorf modell är sammanhanget en sluten värld. Den slutna världen innebär att det 
potentiellt föreligger full information om yttre och inre fakta. Det finns möjlighet till 
kunskap om alla regler och lagar som gäller i världen. Inom samhällsvetenskaperna 
är det inte så vanligt med isomorfa modeller.22 Ett exempel på en isomorf modell kan 
vara en karta. Kartan och landskapet som den avbildar motsvarar varandra på så 
sätt att tecknen på kartan visar hur det förhåller sig i verkligheten. På en karta 
motsvarar till exempel en prickad linje en stig. Stiglinjen förhåller sig till tecken för 
vägar och diken på samma sätt som stigen gör till de vägar och diken som finns ute i 
skogen. 

Homomorf modell är motsatsen till en isomorf modell och det innebär att 
modellen är en reduktion och att det finns vissa saker i verkligheten som inte avbildas 
i modellen. Sammanhanget runt en homomorf modell är en öppen värld. Den öppna 
världen innebär att det inte finns fullständig information, alla regler och lagar är inte 
kända.23 Skulle kartan vara homomorf, skulle det innebära att den inte helt stämde 
överens med naturen. För stiglinjen skulle det betyda att till exempel bara de 
viktigaste krökningarna fanns med på kartan. 

Tidigare forskning och forskningsläge  
En viktig del av förståelsen av modellerna är vilka förutsättningar som fanns när de 
skapades. Detta kommer även att fungera som en del av uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter. Först kommer aspekten om etableringen av biblioteks- och 
informationsvetenskap som akademiskt ämne samt tillhörande teoribildning att 
närmare presenteras. Därefter följer en kort historisk översikt över fältet för 
informationsbeteendeforskning, inom vilket de informationssökningsmodeller som här 
ska analyseras kan placeras. 

Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
Biblioteks- och informationsvetenskap är ett jämförelsevis ungt ämne som främst har 
vuxit fram efter andra världskriget och var inne i en expansionsfas på 60-talet.24 I 
början av 1900-talet var forskningen inom det som idag är biblioteks- och 
informationsvetenskap främst historisk/humanistisk. Biblioteket sågs som en social 
institution och som en viktig komponent i den kulturella och sociala utvecklingen av 
samhället och människors jämlikhet, när det gäller som en del i folkbildningen och vid 

 
22 Kirkeby, 1994, s. 268. 
23 Kirkeby, 1994, s. 269. 
24 Lars Höglund, ”Institutionalisering och utveckling av ett nytt ämne”, Biblioteken, kulturen och den 
sociala intelligensen, Borås, 1995, s. 38. 
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främjande av tillgång till information. Denna syn på biblioteket fanns kvar under flera 
decennier. Vid mitten av 1990-talet började man fokusera på människans förmåga 
att göra sin värld meningsfull och vilka strategier som användes för att göra detta. 
Informationshantering sågs inte bara som ett behov av att lösa problem, utan som ett 
behov att klarlägga sin omgivning i takt med deltagande i olika sociala processer. 
Detta synsätt förknippas med tanken om en livslång läroprocess.25  

I Borås har det under senare tid kommit två avhandlingar om informations-
sökning. Louise Limberg studerar i Att söka information för att lära (1998) hur 
informationssökning och inlärning samspelar. Hon följer hur en naturvetenskaplig 
klass på gymnasiet söker information om EU och vad som påverkar hur eleverna 
söker information. Lars Seldéns Kapital och karriär (1999) handlar om hur en 
grupp forskare inom företagsekonomi bygger upp sina informationskanaler och söker 
information. Avhandlingen berör hur forskarna definierar sitt forskningsområde och 
de problem och lösningar som uppstår i samband med informationssökning. 

Som ämne har biblioteks- och informationsvetenskap strävat efter att bli 
akademiskt accepterat. 1992 fattades beslut om att avskaffa bibliotekarieexamen 
och ersätta den med magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap.26 Lars 
Höglund, som är professor och forskningschef vid Bibliotekshögskolan i Borås, 
skriver att det inte finns några förklaringar till varför biblioteks- och 
informationsvetenskap inte tidigare förankrats vid universitet och högskolor. Han 
pekar dock på de svårigheter som uppstår när ett nytt ämne ska etableras: 

Jag tror personligen att alla berörda inte insåg hur svårt det är att vid våra universitet driva 
nya ämnen som inte har någon formell existens eller vilken betydelse det skulle ha för 
tillgången på expertis i framtiden.27 

Samtidigt som ett ämne etableras uppstår frågor om vilken karaktär ämnet ska ha, 
där lämpliga teorier och forskningsområden blir en viktig del: 

 
Värderingen av olika discipliner är idag beroende på hur utvecklad deras teoretiska 
kunskapsbas är:  

 
Ju högre utvecklingsgraden är:  
• desto mera sofistikerad anses disciplinen vara 
• desto större social status har den  
• desto längre är utbildningen och  

 
25 Mariam Ginman, ”Paradigm och trender inom biblioteks- och informationsvetenskap”, Biblioteken, 
kulturen och den sociala intelligensen, Borås, 1994, s. 13 ff. 
26 Lars Höglund och Staffan Lööf, ”Bibliotekshögskolan i Borås – förändring och utveckling”, Tidskrift för 
dokumentation, nr 2/3, 2000, s. 27 f. 
27 Höglund, 1995, s. 39 f. 
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• desto bättre position har området i samhällets utbildningshierarki. 
 
För en disciplin som söker hög samhällelig profil blir en satsning på forskning och teori 

därför en nödvändighet.28 

Biblioteks- och informationsvetenskap har inte haft så många egna teorier, utan lånat 
in från andra discipliner, som samhällsvetenskap och beteendevetenskap. 
Biblioteksforskaren Maj Klasson menar att man kan jämföra biblioteksforskning 
med pedagogik, eftersom båda ämnena lånar in teorier och metoder från olika ämnen 
som till exempel fysiologi, psykologi, sociologi och historia.29 Ska ämnet nå en hög 
status, innebär det enligt föregående citat att egna teorier för biblioteks- och 
informationsvetenskap måste börja skapas. Utvecklingen av teorier var vid mitten av 
1990-talet omfattande inom hela biblioteks- och informationsvetenskapen i Sverige. 
Vid teoribildning menar Kuhlthau att det kan vara givande att titta på vad andra 
discipliner gjort: 

At present, the theory base in library and information science is not sufficient to explain 
fully user’s experience. In this theory-building phase, a borrowed theory from a similar area 
of human endeavor provides a way of expanding the theory base for analysis. A borrowed 
theory frequently sparks a revelation of a new way of viewing a problem and initiates fresh 
insights.30 

Så även när mer ämnesspecifika teorier skapas kan inspiration hämtas från andra 
discipliner. Det innebär inte att teorier lånas in rakt av, utan att de ger upphov till nya 
teorier som på så vis blir att se, i det här fallet, som typiska för disciplinen biblioteks- 
och informationsvetenskap. Det finns dock starka bevis för att teorier smälter 
samman och blir mindre disciplinspecifika, vilket medför en bra förutsättning för 
kreativ, bred förståelse av mänskliga strävanden. Teorier om tänkande och inlärning 
kan ge insikt om användares upplevelser och beteenden i 
informationssökningssituationer. Inlånade teorier är dock bara en början, de måste 
testas och undersökas noggrant i speciella situationer som är av intresse för att ett 
teoretiskt ställningstagande ska bli accepterat. Sedan kan den inlånade teorin bli en 
stomme som kan användas i praktiken.31  

 
28 Ginman, 1995, s. 17. 
29 Maj Klasson, ”Biblioteksforskning i Sverige”, Svensk biblioteksforskning, Borås, nr 4 1990, s. 15. 
30 Kuhlthau, 1993a, s. 13. 
31 Kuhlthau, 1993a, s. xviii 
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Informationsbeteendeforskning 
Informationsbeteendeforskning är ett fält inom biblioteks- och informations-
vetenskapen som intresserar sig för informationsprocesser av olika slag. De 
informationssökningsmodeller som är uppsatsens undersökningsmaterial, hamnar 
inom detta fält. För att ytterligare kunna placera in modellerna i sitt sammanhang, 
används här en skiss av Tom Wilson som visar vilka olika intresseområden som finns 
inom informationsbeteendeforskning och hur de förhåller sig till varandra. (Se Bild 1.) 
När Wilson beskriver fältet för informationsbeteendeforskning utgår han från en 
användares (Information User) olika beteenden från det att ett informationsbehov 
(Need) uppstår, hur det kan tillfredsställas och vad resultatet blir (Satisfaction or 
non-satisfaction). Skissen visar både på de olika områden som forskning pågår inom 
och hur informationsprocessen som sådan fungerar.32 Skissen kan användas som en 
orientering över forskningsområdet när en studie ska placeras in i sitt sammanhang. 
Varje begrepp i skissen är ett område inom vilket forskning pågår. Samtidigt är den 
en skiss över vilka olika delar som ingår i informationsprocessen. Processens förlopp 
illustreras med pilarna. De modeller som är aktuella för den här uppsatsen rör sig 
inom områdena ”need” och ”information-seeking behaviour”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Tom Wilson, ”Information Needs and Uses: Fifty Years of Progress?” Fifty Years of Information 
Progress a Journal of Documentation Review, 1994, s. 16. 
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Bild 1.Tom Wilsons modell över forskning inom informationsbeteende33 

 

Intresset för forskning om informationsbeteende kan enligt Tom Wilson spåras 
tillbaka till en konferens som hölls i Storbritannien 1948. Då presenterades ett antal 
rapporter som handlade om informationsbeteende hos forskare och teknologer. 
Informationsbeteendeforskningen hade från början sin utgångspunkt i 
informationssystemet och hur det användes. Med kvantitativa metoder mättes hur väl 
systemet fungerade. Den forskningen gav dock ingen större insikt i varför ett 
informationsbehov uppstår.34 Av tidiga studier inom området för informationsbehov 
var få personcentrerade. Studierna hade ingen gemensam stödjande teori och var till 
övervägande delen beskrivande. Forskarna använde sinsemellan olika metoder, hade 
olika skalor för att beskriva beteende och ett relativt primitivt sätt att göra statistiska 
analyser. Det innebär att det finns mycket lite av bestående värde i dem.35 Mot 
1970-talets slut och i början av 1980-talet insåg forskarna att hänsyn måste tas till 
individen när man studerade informationsanvändning. Ett kognitivt intresse uppkom 
och individen började analyseras för att komma fram till orsaken till varför människor 
beter sig olika när de söker information. Modeller för informationsbeteende 
skapades av bland andra kommunikationsforskaren Brenda Dervin, Nicholas Belkin, 
professor inom kommunikation, information och biblioteksstudier, samt av Tom 
Wilson själv.36  

Forskning inom informationsbeteende har fått kritik för att forskarna inte har 
byggt sina studier på tidigare forskning. Det har medfört att det inte kunnat utvecklas 
en teori inom ämnet och att det inte heller finns ett bevarat empiriskt material som 
kan ligga till grund för kommande forskning. Tom Wilson menar att detta dels beror 
på den positivistiska traditionen då det användes kvantitativa metoder som egentligen 

 
33 Wilson, 1981, s. 4. 
34 Wilson, 1999, s. 250. 
35 Wilson, 1994, s. 41. 
36 Wilson, 1999, s. 250. 
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inte passade för studier av mänskligt beteende. Dels har forskare inom 
informationsvetenskap inte intresserat sig för arbeten från angränsande områden som 
skulle kunna fungera som teoretisk grund. Slutligen säger han att generella modeller 
och teorier för informationsbeteende av forskare, som till exempel Brenda Dervin 
och Carol Kuhlthau, har uppkommit och börjat ligga till grund för andra forskare 
först under de senaste tio, femton åren.37 

Uppkomsten av modeller för informationssökning kan ses som ett försök att 
skapa teorier speciellt för biblioteks- och informationsvetenskap i strävan efter att bli 
akademiskt accepterat som ämne och att möta kritiken som riktats mot 
informationsbeteendeforskningen. Då är frågan: Har det lyckats? Modellerna kom till 
i en fas då hela ämnet stod inför en stor satsning på teori och forskning. Är 
modellerna lämpade för att analysera informationssökningsprocesser? 

Material och metod 
Uppsatsens material består dels av de två modellerna och annat material som 
teoretikerna bakom modellerna skrivit, dels av magisteruppsatser om 
informationssökning som använt sig av och/eller diskuterat modellerna.  

Två modeller för informationssökning 
För att välja ut de modeller som används i denna uppsats, har jag tittat på vilka som 
använts mycket och som diskuteras i olika studier och i andra forsknings-
sammanhang. De två modeller som jag undersöker är skapade av Tom Wilson och 
Carol Kuhlthau. De och flera andra modeller av andra forskare presenteras av Tom 
Wilson i en artikel i Journal of Documentation (nr 3 1999). 

Tom Wilsons modell från 1981, som inte ska förväxlas med bild 1 som är en 
modell över informationsbeteendeforskning som fält, bygger på två antaganden. Det 
ena är att informationsbehov inte är ett primärt behov, utan uppstår på grund av 
andra mer grundläggande behov som kan vara psykologiska, kognitiva eller 
känslomässiga. Det andra är att i strävanden att tillfredsställa informationsbehoven 
kommer individen att stöta på olika slags hinder. Båda antagandena är beroende av 
de olika sammanhang individen rör sig i. Det kan vara den person man är, den roll 
man spelar i olika sammanhang eller den miljö som man befinner sig i. Även andra 
faktorer än dessa behov spelar in i informationssökningen. Behoven behöver inte 
leda fram till en informationssökning. Det kan också gå en tid mellan det att ett behov 

 
37 Wilson, 1999, s. 250. 
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uppstår och det att man söker information.38 Forskning bör enligt Wilson ha en 
vidare, holistisk syn, dvs. en helhetssyn, på informationsanvändare för att förstå 
vilken betydelse information har i användarnas vardagliga liv.39 Wilsons modell visar 
på informationssökningsbeteende i stort. Det handlar om hur informationsbehov 
uppstår och vad som hindrar själva letandet efter information. Han har hypoteser om 
att olika yrkesroller kan ge upphov till olika informationsbehov. Modellen som sådan 
är att betrakta som en källa för hypoteser.40  

Carol Kuhlthau har forskat om informationssökning ur användarnas synvinkel 
och följt hur studenter på olika nivåer gör när de söker information. Om detta skriver 
hon bland annat i Seeking meaning (1993). Hon har under många år studerat hur 
människor söker information. Med hjälp av psykologen George Kellys teori om 
inlärning som en aktiv, förvirrad och komplex process har hon studerat elever som 
söker information.41 Kuhlthau är intresserad av användarnas perspektiv på 
informationssökning. Hon har studerat de kognitiva och känslomässiga aspekterna i 
informationssökningen och har utifrån det skapat en modell som genom sex stadier 
visar hur känslor, tankar och handlingar påverkar processen. Kuhlthau menar att man 
oftast bortser från den känslomässiga aspekten i informationssökning och inlärning. 
Enligt hennes undersökningar påverkar sinnesstämningen hur informationssökningen 
fungerar.42 Osäkerhet är en känsla som inleder sökprocessen och oroligt obehag som 
finns med på ett tidigt stadium.43 Under processen ändras känslan till att bli mer säker 
och sökningen fungerar också bättre. 

Magisteruppsatser inom informationssökning 
Det finns så här långt inte så många avhandlingar inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. I Borås har man sedan 1992 haft 6 doktorsdisputationer och 
3 licentiatexamina.44 För att få en bild av hur modellerna används utgår jag därför från 
magisteruppsatser som studerat informationssökning i någon aspekt och som på 
något sätt använt sig av någon av de modeller som jag analyserar i uppsatsen. 
Urvalet är gjort för att få exempel på hur modellerna har använts och de tendenser 
som de visar på. Tanken är inte att ge en heltäckande bild av modellanvändning. 

 
38 Wilson, 1981, s. 8. 
39 Wilson, 1981, s. 10. 
40 Wilson, 1999, s. 252. 
41 Cecilia Ekeroth, ”Informationssökning och inlärningsprocess” Informationssökning i fokus, Lund, 1998, 
s. 40. 
42 Ekeroth, 1998, s. 43. 
43 Kuhlthau, 1993a, s. 111. 
44 Höglund och Lööf, 2000, s. 33. 
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Vid genomgången av uppsatser inom ämnet visade det sig att en stor del av de 
som behandlar informationssökning och därmed skulle kunna ha haft användning av 
någon informationssökningsmodell, hade bortsett från modellerna. Detta gav upphov 
till frågan om både nödvändigheten av och användbarheten hos modellerna. Så bland 
utvalda uppsatser finns även sådana med som har diskuterat modellerna, men som 
sedan inte använder sig av dem i sin analys. Detta för att det är intressant att se hur 
författarna resonerat när de valt att inte använda en modell, trots att de finns. Det kan 
även säga något om hur modellerna uppfattas. Tyngdpunkten kommer dock att ligga 
på uppsatser som har modeller med i sin analys.  

De utvalda magisteruppsatserna är: I den litauiske skoputsarens fotspår 
(1997) av Charlotte Håkansson och Kerstin Malmgren, Allmänläkares 
informationssökningsbeteende (1998) av Gunvi Carlsson, Kliniskt verksamma 
psykologers informationssökningsbeteende (1998) av Hanna Block och Irén 
Lagberg, Invandrare och deras informationsbehov på Malmö stadsbiblioteks 
tidningsavdelning (1998) av Per Jervrud, Distansstudenter och folkbibliotek 
(1999) av Eva von Knorring Aineström och Hanna Spieß, samt ISP och uppsats 
(2000) av Eva Ödlund.  

Håkansson och Malmgren undersöker vilka informationsbehov och 
informationsvanor forskare vid Lunds universitet har. De vill göra en studie med ett 
helhetsperspektiv och utför därför 29 intervjuer med de utvalda forskarna.  

Carlsson har som syfte att undersöka informationssökningsbeteende hos en 
grupp allmänläkare. Hon undersöker vilka källor de använder och vad som påverkar 
informationssökningen. Materialet består av bandade intervjuer med tio allmänläkare. 

Block och Lagberg undersöker i sin uppsats hur elva psykologer söker 
information. Syftet är att se om det finns gemensamma drag i 
informationssökningsbeteende hos kliniskt verksamma psykologer och vilka 
eventuella skillnader det finns och sedan prova teoretiska modeller på yrkesgruppen. 
Materialet består av timslånga intervjuer med elva psykologer.  

Jervrud belyser i sin uppsats informationsbehovets omfattning, inriktning och 
orsaker hos invandrare från fyra språkgrupper på tidningsavdelningen på Malmö 
stadsbibliotek. Materialet är nedtecknade intervjuer på cirka en halvtimme med 
låntagare, samt två timmar lång intervju med bibliotekspersonal.  

von Knorring Aineström och Spieß har som syfte att undersöka om och i så fall i 
vilken utsträckning distansstudenter använder folkbibliotek på hemorten. Materialet 
består av 50 enkäter från distansstudenter vid Karlstads universitet. 

Ödlund undersöker om Kuhlthaus modell kan användas när hon undersöker hur 
uppsatsskrivande studenter i Sverige söker information. Ödlunds och Kuhlthaus 
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studier har ungefär samma upplägg då de undersöker hur studerande gör när de 
söker information.  

Metod 
För att svara på frågeställningarna och analysera modellerna kommer en komparativ 
metod att användas. Ett lämpligt sätt att pröva en teori är just genom komparativ 
analys.45 Wallén skriver att jämförelse mellan modeller kan vara ett bra sätt när de 
ska analyseras: 

[…] [M]odeller bör kunna behandlas mer precist: man kan ange flera alternativa modeller 
som systematiskt jämförs, genom att man analyserar vilka idealiseringar och förenklingar 
som gjorts och se vad det finns för relationer mellan modell och verklighet.46  

Vid jämförelser kan olika saker komma fram som säger mer om de båda 
modellernas karaktär, än om de skulle beskrivas och analyseras var för sig. Fördelar 
och nackdelar med den enskilda kan belysas. Då syftet är att undersöka modellernas 
karaktär, användbarhet och nödvändighet, tycks det passande att jämföra dem med 
varandra för på så sätt se vilka olika sätt det finns att beskriva informationssökning 
med hjälp av modeller. 

Modellerna kommer att jämföras med utgångspunkt i vissa av de kriterier som 
man kan ha på modeller.47 Det finns flera kriterier för modeller, här presenterar jag 
de som jag anser vara användbara i min analys. Kriterierna har hämtats från Wallén 
och sedan vidareutvecklats och diskuterats. 
• Systematik, handlar om hur modellen är uppbyggd. Här ryms nödvändigheten 

av inre konsekvens, motsägelsefrihet, logiskt sammanhang för modellen. Det 
betyder även att det ska finnas förklaringar och sammanhang som binder 
samman tidigare skilda ansatser så att en helhet bildas. 

• Effektivitet, handlar om hur modellen kan användas till det den är ämnad för 
och hur den ska vara uppbyggd för att användas på bästa sätt. Den ska vara 
prognoseffektiv och lätthanterlig. Det innebär att man med hjälp av modellen 
hypotetiskt ska kunna förutsäga ett utfall. Här tittar jag även på modellens 
användbarhet. Med användning avses att modellen ska finnas med i analysen och 
inte bara i teoriavsnittet. Antingen kan det vara så att modellen genomsyrar själva 
upplägget av analysen och att materialet diskuteras utifrån den. Det kan också 
rör sig om direkta hänvisningar i analysen och diskussionen. 

 
45 Bjereld, Demker och Hinnfors, 1999, s. 76. 
46 Wallén, 1996, s. 59. 
47 Wallén, 1996, s. 61 f. 
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• Validitet, innebär att modellen inte ska ha några systematiska fel. Alla relevanta 
variabler och parametrar ska finnas med och samband ska återges korrekt. 
Begrepp som används ska vara väldefinierade.  

• Generaliserbarhet, modellen ska under vissa villkor gälla andra förhållanden än 
de man undersökt. Det handlar även om modellen kan användas för att dra 
generella slutsatser ur ett visst material. 

Analysen av modellerna kommer att delas in efter de fyra kriterierna som här 
presenterats. Inom varje avdelning kommer Wilsons och Kuhlthaus modeller att 
jämföras med varandra. Tanken är att se hur väl modellerna uppfyller kriterierna och 
med utgångspunkt i det värdera modellernas karaktär och användbarhet. 
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Presentation av modeller och uppsatser 

Här kommer uppsatsens undersökningsmaterial att närmare presenteras. Först 
beskrivs informationssökningsmodellernas utgångspunkter och hur de är uppbyggda. 
Därefter följer en genomgång av de uppsatser som används som exempel vid 
analysen av modellerna.  

Informationssökningsmodellernas utgångspunkter och 
komponenter 
Det finns flera modeller för informationssökningsbeteende. I en artikel från 1999 
presenterar Tom Wilson ett antal av bland andra Brenda Dervin, David Ellis och 
Carol Kuhlthau. Modellerna har det gemensamma draget att de är intresserade av de 
generaliserade beteenden som omger informationssökningens faktiska påbörjande. 
De har ett vidare perspektiv på informationssökning än bara användandet av 
datorbaserade informationsåtervinningssystem.48 En annan likhet är att modellerna 
består av olika komponenter som tillsammans skapar en 
informationssökningsprocess även om olika teoretiker har olika uppfattning om vilka 
komponenter som ska finnas med. Förutom de olika komponenterna i teorin eller 
modellen, finns även kontextuella ramar som till exempel rör grupptillhörighet. 
Situationen antas påverka informationsbehov och hur informationssökningen 
fungerar. Även speciella situationer, som till exempel utbildning eller undervisning, 
skapar sina speciella sammanhang som kan påverka informationssökningen.49 Tom 
Wilson menar att de flesta modeller inom informationsbeteende består av 
ställningstaganden, ofta presenterade i form av diagram som vill förklara 
informationssökningsaktivitet, aktivitetens orsaker och konsekvenser, eller relationen 
mellan olika steg i informationssökningsbeteende.50 De är saker som modellerna har 
gemensamt, men sedan kan de se olika ut och intressera sig för olika aspekter av 
informationssökning. 

 
48 Wilson, 1999, s. 257 f. 
49 Limberg, 1998, s. 15 f. 
50 Wilson, 1999, s. 250. 
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Tom Wilsons modell 
När Tom Wilson presenterade sin modell 1981, hade forskarna inom informations-
beteendeforskningen inte intresserat sig så mycket för hur ett informationsbehov 
egentligen uppstår. Den teoretiska förståelsen av informationsbehov hade varit 
långsam och det hade varit svårt att skilja ”need” (behov) från andra begrepp som 
”wants” och ”demand”. Problemet ligger enligt Wilson i att sammanhanget inom 
vilken forskning kring informationsbehov har utförts inte har identifierats.51 Den 
centrala frågan om informationsbehov handlar om varför användaren bestämmer sig 
för att söka information och vad informationen kan komma att användas till. Allt 
detta måste tas med för att förstå varför informationssökare beter sig som de gör.52 
Wilson vill ha en mer holistisk helhetssyn på informationsanvändaren och vilken 
betydelse information har i det vardagliga livet.53 Wilsons syn på informationsbehov 
och informationssökningsbeteende är fenomenologisk. Enligt fenomenologin 
konstruerar individen sin egen sociala värld utifrån den värld man har omkring sig. 
Informationsbehov kan ses som individens försök att skapa mening av sin värld.54 

I sin modell använder Wilson tre grupper av komponenter för att beskriva 
informationssökningsprocessen (Se bild 2). Situationen i vilket ett behov att söka 
efter information uppstår, symboliseras av de tre rektanglarna till vänster i modellen. 
De ska ses som det sammanhang som en person befinner sig i. Wilson är intresserad 
av vad olika sammanhang får för betydelse för informationssökningen. I modellen tar 
han med tre olika sammanhang: miljö (environment), roll (role) och det personliga 
(person). I mitten av modellen finns de hinder (barriers) som individen kan stöta på 
när behovet ska tillfredsställas. Hindren som nämns är av tre olika slag: personliga 
(personal), mellanmänskliga (interpersonal) och miljömässiga (environmental). Längst 
till höger finns informationssökningsbeteende. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
51 Wilson, 1981, s. 5. 
52 Wilson, 1981, s. 7. 
53 Wilson, 1981, s. 10. 
54 Wilson, 1994, s. 32. 
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Bild 2.Tom Wilsons modell över informationsbehov och hinder vid informationssökning 
(något förenklad)55 

 

Wilson utgår från att ett informationsbehov uppstår på grund av andra mänskliga 
behov som vi har. De uppstår i sin tur på grund av de roller som individen spelar i det 
sociala livet.56 I sin modell nämner han tre kategorier av mänskliga behov: fysiska 
(physiological), affektiva (affective) och kognitiva (cognitive). Ett exempel på ett 
fysiskt behov kan vara en stukad fot som kan betyda att man måste ha reda på 
nummer till taxi och sjukhus och hur man bäst kurerar foten. Ett affektivt behov kan 
vara saknad av en gammal vän som man tappat kontakten med. Det kan till exempel 
leda till att man vill ha reda på personens telefonnummer. Kognitivt behov kan vara 
att man ser på ett frågeprogram på TV och inte kan svaret på en fråga men känner 
ett behov av att få veta. Som ett led för att tillfredsställa dessa behov kan individen 
söka efter information och därmed uppvisa ett informationssökningsbeteende. Wilson 
menar till och med att termen informationsbehov kanske ska tas bort och ersätts med 
”informationssökning för att tillfredsställa behov”.57 Men behoven behöver inte alltid 
leda till informationssökning, andra faktorer förutom ett behov kan spela in. Det kan 
till exempel handla om hur viktigt det är att tillfredsställa behovet, 
informationskällornas tillgänglighet och vad det kostar att använda dem. 
Informationssökning kanske inte alls uppstår, eller så kan det förflyta en tid mellan 
det att ett behov uppstår och det att informationssökningen utförs. 58 

 
55 Wilson, 1981, s. 8. Författarens bearbetning. 
56 Wilson, 1981, s. 9. 
57 Wilson, 1981, s. 7 f. 
58 Wilson, 1981, s. 8. 
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Carol Kuhlthaus modell 
Kuhlthau har skrivit ett flertal artiklar och böcker om sina teorier och under-
sökningar. Seeking meaning (1993) handlar om hur Kuhlthaus teori växer fram från 
ett hypotetiskt antagande, och med hjälp av inlånade teorier från tre psykologer och 
en serie av studier leder fram till ett teoretiskt ställningstagande.59 Kuhlthaus hypotes i 
utgångsläget var att informationssökning är en konstruktionsprocess som börjar med 
osäkerhet och ängslan. För att kunna undersöka hypotesen måste användarnas 
upplevelse av informationssökningsprocessen utforskas.60 Kuhlthau menar att det 
behövs ett helhetssätt att se på informationssökning, där hänsyn tas till tankar, 
känslor och reaktioner. För att göra detta behövs nya, bättre metoder. Kuhlthau 
föreslår en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder för att kunna utforska 
olika aspekter av informations-behov och sökning.61 

När Kuhlthau skulle skapa sin teori för informationssökning utgick hon från 
psykologerna John Dewey, George Kelly och Jerome Bruner och hade som hypotes 
att informationssökning är en konstruktionsprocess som upplevs i de faser som de tre 
psykologerna hade beskrivit i sina teorier. För att kunna använda inlånade teorier vid 
studier av informationssökning, måste de, enligt Kuhlthau, testas inom 
informationssökningens sammanhang. Med hjälp av fem olika stora studier i 
informationssökning, testade Kuhlthau sin hypotes och utvecklade en modell för 
informationssökning. Samtliga studier utfördes i fältsituationer med ”riktiga” 
biblioteksanvändare. Merparten var studenter på olika nivåer, men även andra 
användare finns med.62  

Den första studien utfördes med 25 high-school-studenter som Kuhlthau följde 
under ett år. Teorin om konstruktionsprocess var avgörande för att hon skulle kunna 
se ett mönster i studenternas beteenden och upplevelser. Efter en analys av det 
insamlade materialet skapade Kuhlthau en modell som dock behövde bekräftas 
innan det kunde sägas något generellt om den.63 Samma studenter undersöktes när 
de hade studerat i fyra år för att se som om de hade ändrat uppfattning om 
informationssökning. Studien visade att modellen fungerade efter den tid som gått för 
den gruppen studenter och komponenterna i modellen bekräftades.64 Sedan 
verifierades modellen i två omgångar, med en grupp studenter med olika 

 
59 Kuhlthau, 1993a, s. xviii 
60 Kuhlthau, 1993a, s. Xix. 
61 Kuhlthau, ”A Principle of Uncertainty for Information Seeking”, Journal of Documentation, nr 4, 
1993b, s. 344 f. 
62 Kuhlthau, ”Inside the Search Process:Information Seeking from the User’s Perspective”, Journal of the 
American Society for Information Science, nr 5, 1991, s. 364. 
63 Kuhlthau, 1993a, s. Xxi. 
64 Kuhlthau, 1993a, s. Xxi. 
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studieresultat vid olika ’highschools’ och med en större, bredare grupp användare. 
Resultatet blev att det fanns liknande processer bland alla slags användare.65  

Genom studierna kom Kuhlthau fram till ett vanligt mönster vid 
informationssökning. Modellen är uppbyggd i sex steg som följer sökprocessen och 
tar hänsyn till de känslor, tankar och handlingar som är kopplade till de olika stegen. 
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Bild 3. Kuhlthaus modell för informationssökningsprocessen66 

 

Kuhlthau menar att det finns ett visst samband mellan ändrade känslor och resultatet 
av sökandet.67 Steg ett ”inför en ny uppgift” (task initiation) innebär att individen blir 
medveten om att kunskap saknas om något och detta följs av en osäkerhetskänsla. 
Uppgiften på det här stadiet är att uppmärksamma vilket informationsbehovet är. 
Under steg två ”val av ämnesområde” (topic selection) identifieras och väljs området 
inom vilket informationen ska sökas. När valet gjorts ersätts ofta osäkerhetskänslan 
med en känsla av optimism eftersom det nu gjorts en avgränsning av sökområdet och 
sökandet kan börja på allvar. Det tredje steget ”utforskande av ämnet” (prefocus 
exploration) är enligt Kuhlthau det svåraste steget för användaren. Här handlar det 
om att skaffa sig en överblick över området för att sedan kunna bilda sig en egen 
uppfattning om det. Det kan vara svårt att veta exakt vad man letar efter och därför 

 
65 Kuhlthau, 1991, s. 368. 
66 Kuhlthau, 1993a, s. 43. 
67 Kuhlthau, 1991, s. 365. 
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blir det svårt att söka. Känslorna blir förvirrade, osäkra och tveksamma. Vid steg 
fyra ”problemformulering” (focus formulation) inträffar en vändpunkt i sökprocessen, 
för det är här som fokus för det fortsatta sökandet väljs och en problemformulering 
görs. Med en konkret problemformulering blir det lättare att söka efter det som 
faktiskt är relevant och självförtroendet hos användaren ökar. Steg fem ”insamling av 
information” (information collection) innebär att insamlandet av information fungerar 
som bäst eftersom användaren kan använda sig av olika hjälpmedel på bästa sätt när 
man vet mer säkert vad man letar efter. Nu handlar det om att samla in information 
till det problem som bestämdes under steg fyra. Sista steget ”avslutande insamling” 
(search closure) innebär att sökningen är avslutad och problemet är löst. Ofta finns 
en känsla av lättnad om sökningen gått bra eller besvikelse om det gått dåligt.68 

Genomgång av magisteruppsatserna  
Här följer en genomgång av utvalda magisteruppsatser. De modeller som använts av 
uppsatsförfattarna presenteras samt hur de valt att lägga upp sin uppsats och hur 
modellen använts i undersökningen och analysen. En viktig fråga är vilket 
förhållningssätt till och förståelse av modellen som kommer fram, därför kommer det 
även att handla om hur författarna redovisat sina ståndpunkter. När det finns flera 
olika informationssökningsmodeller att välja mellan, kan det vara bra att tänka efter 
vad som ska undersökas med hjälp av modellen och vad var och en av de olika 
lämpar sig att användas till. Hur modellen förståtts, vilket förhållningssätt som valts 
och hur den använts i uppsatsen kan både säga något om modellen som sådan men 
också om uppsatsförfattaren, därför är båda aspekter viktiga att ta med. Det är 
också till hjälp för att förstå uppsatsernas analyser om det är tydligt hur författarna 
förhåller sig till den modell som de använder. 

I den litauiske skoputsarens fotspår  
I den litauiske skoputsarens fotspår (1997) är skriven av Charlotte Håkansson 
och Kerstin Malmgren. Uppsatsen handlar om 29 forskare vid Lunds universitet och 
deras informationsbehov och informationsvanor. Enligt syftet vill Håkansson och 
Malmgren ”ur ett helhetsperspektiv ta hänsyn till användarnas synpunkter” när de 
undersöker informationsvanor och informationsbehov.69 Frågeställningarna rör sig 
kring hur forskarna söker information och om det finns några mönster hos 
forskargruppen vad det gäller deras sökbeteende. Materialet består av intervjuer 

 
68 Kuhlthau, 1993b, s. 343 f. 
69 Charlotte Håkansson och Kerstin Malmgren, I den litauiske skoputsarens fotspår, Borås, 1997, s. 4. 
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med forskarna, där vissa pratat fritt medan andra svarat på frågorna i den ordning 
som de ställts. I en bilaga finns de frågor som ställdes vid intervjuerna. 
Frågemanualen som bland annat berör hur information skaffas och vilka källor som 
används, är uppställd efter en utredning av Harriet Lönnqvist: ”Mötet med den 
litauiske skoputsaren”.70  

I teoriavsnittet återfinns Tom Wilson tillsammans med flera andra teoretiker som: 
David Ellis, Brenda Dervin, Michael Nilan och Nicholas Belkin. Wilsons definitioner 
av informationsvanor presenteras. Håkansson och Malmgren nämner Wilsons 
resonemang om hur informationssökningsbeteendet styrs av mänskliga behov. De går 
även helt kort in på att situationen kan ha betydelse för sökbeteendet.71 Men de tar 
inte upp är hur de själva förhåller sig till detta, eller om de tänker använda Wilson 
eller någon av de andra teoretikerna i sin analys.  

Intervjumaterialet presenterar de under rubriker som är uppställda efter 
frågemanualens frågor. Därpå följer själva analysen: ”Efter flertalet genomgångar av 
intervjuerna, utkristalliserades några kategorier ur forskarnas informations-
sökningsmönster.”72 Analysen är uppdelad så, att först diskuteras betydelsen av 
forskarkontakter. Här framkommer att det är viktigt med kontakt med andra 
forskare för att på så sätt byta erfarenheter, idéer och åsikter. Sedan kommer 
författarna in på bibliotekens roll och kommer fram till att de flesta forskarna anser 
att bibliotek behövs, och att de ses som en social mötesplats. Här diskuteras också 
vad som påverkar hur forskarna väljer sitt material. Håkansson och Malmgren 
använder inte någon modell i sin analys och kommer därför att diskuteras längre fram 
med utgångspunkt i vad en modell eventuellt skulle kunna tillföra studien. 

Allmänläkares informationssökningsbeteende  
Den övergripande frågeställningen för Gunvi Carlssons uppsats Allmänläkares 
informationssökningsbeteende (1998) lyder: ”Vilken roll spelar litteratur- och 
biblioteksanvändning i förhållande till information från kollegor.”73 Här ingår frågor 
kring vilken betydelse arbetssituationen har för informationssökning och varför och 
när olika källor används. För att svara på sin frågeställning gör Carlsson en 
intervjuundersökning med tio allmänläkare efter ett frågeformulär med fem 
huvudfrågor och ett antal följdfrågor.  

 
70 Håkansson och Malmgren, 1997, s. 24. 
71 Håkansson och Malmgren, 1997, s. 19. 
72 Håkansson och Malmgren, 1997, s. 35. 
73 Gunvi Carlsson, Allmänläkares informationssökningsbeteende, Borås,1998, s. 3. 
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I sitt teoriavsnitt går hon genom och definierar ”information”, 
”informationsbehov” och ”informationskällor”. Här nämns främst Lars Höglund och 
Olle Persson. Under avsnittet för informationssökningsbeteende presenterar Carlsson 
Wilsons modell. Modellen beskrivs rakt upp och ner utan att kritiseras eller 
diskuteras. Hon talar inte heller om hur hon förhåller sig till modellen eller vad hon 
tänker använda den till.  

I uppsatsens undersökningsdel beskriver Carlsson först vad alla läkare har sagt 
under intervjuerna, vilka informationskällor de använder och vid vilka tillfällen. Sedan 
följer en analys där modellen används för att diskutera hur arbetssituationen påverkar 
informationssökningsbeteendet och vilka hinder som kan uppstå. Analysen 
presenteras uppdelad efter vilka informationskällor som används och när samt vilka 
hinder som uppstår. Här diskuterar Carlsson vad läkarna sagt och vilka slutsatser 
som kan dras av det. 

Kliniskt verksamma psykologers informationssökningsbeteende  
Hanna Blocks och Irén Lagbergs uppsats Kliniskt verksamma psykologers 
informationssökningsbeteende (1998) har som syfte att undersöka vad för slags 
information psykologerna behöver, hur de tillfredsställer sina informationsbehov och 
om deras informationsförsörjning är tillfredsställande. Block och Lagberg skriver att 
de behöver ta reda på psykologernas organisatoriska och personliga bakgrund och 
hur de skaffar sig information för att kunna svara på dessa frågor.74 För att göra detta 
genomförs intervjuer med elva psykologer. 

I sitt teoriavsnitt diskuterar de beteendet ur behovsperspektiv och tillfredsställelse 
med informationsförsörjningen. Under dessa avsnitt presenteras Wilsons modell och 
hur de uppfattar den: ”Vi anser att modellen tydliggör mycket av problematiken kring 
vår fråga, vad det är som bestämmer informationssökningsbeteendet.”75 Här 
presenteras också en modell av Rachel Appelgate. Appelgates modell handlar om 
tillfredsställelse hos användare av ett informationsåtervinningssystem. De diskuterar 
ingående både Wilson och Appelgate och lyfter fram för- och nackdelar med båda. 
De kommer fram till att de behöver delar ur båda modellerna för att på bästa sätt 
kunna studera psykologernas sökbeteende ur flest aspekter och skapar en egen 
modell med delar hämtade från båda.76  

 
74 Hanna Block och Irén Lagberg, Kliniskt verksamma psykologers informationssökningsbeteende, Borås, 
1998, s. 5. 
75 Block och Lagberg, 1998, s. 12. 
76 Block och Lagberg, 1998, s. 30 f. 
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Sin undersökning presenterar de uppdelad i de två huvuddelarna: beteendet ur 
behovsperspektiv och tillfredsställelse med informationsförsörjningen.  

Som utgångspunkt i detta avsnitt gör vi ett försök att relatera klinikernas situation till 
Wilsons modell. […] Vi försöker undersöka de individuella skillnader och mönster, som 
härrör främst från arbetssituationen. Det tycks oss vara naturligt, eftersom vi undersöker 
just en yrkesgrupp.77  

I sin analys kommer Block och Lagberg fram till att de muntliga källorna är det som 
tydligast utmärker psykologernas informationssökningsbeteende. 

Invandrare och deras informationsbehov på Malmö stadsbiblioteks 
tidningsavdelning  
 Per Jervrud undersöker i Invandrare och deras informationsbehov på Malmö 
stadsbiblioteks tidningsavdelning (1998) informationsbehovet hos invandrare från 
fyra språkgrupper genom att göra en fallstudie. Jervruds frågor rör 
informationsbehovets omfattning, inriktning och orsaker.78 

Jervrud diskuterar teorier kring informationsbehov, bland dessa finns Taylor, 
Ingwersen, Kuhlthau och Wilson. Jervrud jämför Wilson och Kuhlthau och menar att 
de har likheter vad det gäller teorin om att individen utgår från tankar, känslor och 
handling i informationssökningsprocessen och att det är viktiga faktorer i 
bestämmandet av informationsbehov.79 Wilsons modell presenteras och Jervrud lyfter 
speciellt fram Wilsons faktorer som handlar om individens bakgrund och erfarenheter 
och vad det får för betydelse för informationssökningsbeteendet. Jervrud utgår från 
att användaren betraktas ur ett helhetsperspektiv där individens fysiologiska, 
affektiva och kognitiva behov i samspel med social roll och situation tillsammans 
bestämmer informationsbehovet. I de affektiva behoven läser Jervrud in att 
information på det egna språket, utbildningsnivå, språklig förmåga och upplevelse av 
främlingskap blir del av individens dagliga liv och är viktiga för informationsbehovet. 
Wilsons begrepp ”organisationens struktur” har Jervrud låtit gälla allmän social 
struktur för individ och arbetssätt. Hindren i Wilsons modell upplever Jervrud som de 
olika miljöer som individen lever och verkar i.80  

Han presenterar sin undersökning uppdelad så att han först redogör för intervjuer 
med bibliotekspersonal och sedan med invandrargrupperna. Här går han igenom vad 
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individerna söker efter och hur de gör. Analysen är uppdelad enligt uppsatsens 
frågeställningar. Jervrud använder sig av Wilsons teori om vilken betydelse den 
sociala situationen har för informationssökning. Jervrud kommer fram till att det är de 
affektiva behoven som dominerar informationsbehoven, men att även den sociala 
situationen styr informationsbehovet.81  

Distansstudenter och folkbibliotek  
Eva von Knorring Aineström och Hanna Spieß skriver i Distansstudenter och 
folkbibliotek (1999) om hur och till vad distansstudenter använder folkbibliotek. 
Frågorna rör sig kring hur studenterna använder biblioteket och vad som kan 
påverka användningen. De diskuterar olika teoretiska utgångspunkter uppdelade 
under ett antal rubriker: informationsbehov, informationssökningsbeteende, ”sense-
making”, ”anxiety” och ”least effort”. Ingen ”hel” modell presenteras, utan de utgår 
från olika teoretikers uttalanden om olika fenomen inom området. Bland teoretikerna 
nämns och diskuteras speciellt Kuhlthau även om hennes modell inte presenteras. 
Både hennes definition om informationsbehov och teori om osäkerhetsprincipen 
berörs. De nämner inte hur de tänker använda de olika teorierna, eller hur de 
uppfattar dem. 

För att få svar på sina frågor gör von Knorring Aineström och Spieß en 
enkätundersökning med distansstudenter vid Karlstads universitet. Enkätfrågorna 
berör biblioteksanvändning, vilka bibliotek som använts, hur ofta och till vad. 
Resultaten av enkäten presenteras först och därefter analyseras och diskuteras 
materialet uppdelat enligt uppsatsens fyra frågeställningar. Här hänvisar de till bland 
annat teoretikerna Grosser och Bagnell. De återknyter till Kuhlthaus teori om 
”anxiety” när de diskuterar vilka studenter som går till folkbiblioteket och vilka som 
går till högskolebiblioteket. De menar att det är lättare att hantera ”anxiety” på 
folkbiblioteket.82 von Knorring Aineström och Spieß’ uppsats återknyter inte till 
modellen i analysen och kommer därför att diskuteras utifrån vad en modell hade 
kunnat användas till i uppsatsen. 

ISP och uppsats  
Eva Ödlunds uppsats ISP och uppsats (2000) är den av uppsatserna som på ett 
mest genomgripande sätt använder en modell i sin analys och sitt upplägg. Ödlund 
undersöker om Kuhlthaus teori om hur informationssökningsprocessen fungerar är 
användbar på en grupp svenska högskolestudenter.  

 
81 Jervrud, 1998, s. 57. 
82 Eva von Knorring Aineström och Hanna Spieß, Distansstudenter och folkbibliotek , Borås, 1999, s. 55. 
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Ödlund använder sig av en matris över informationssökningsprocessen som hon 
skapat efter Kuhlthaus modell och Lars Seldéns avhandling. Den är uppbyggd enligt 
Kuhlthaus sex faser. Till varje fas hör uppgifter om: Uppgift, Tankar, Känslor, 
Handlingar, Strategier och Inställning.83 Matrisen kan användas som metod för att 
observera sökprocessen:  

För att kunna avgöra om min teori, som bygger på Kuhlthaus modell om informations-
sökningsprocessen, har någon relevans för de studenter jag intervjuade gjorde jag en tom 
arbetsmatris […].84  

I matrisen placerar Ödlund in studenternas upplevelser under de rubriker som 
Kuhlthau har i sin modell och enligt de sex uppgifter. Ödlund låter studenterna bli en 
enda röst som berättar hur de olika sakerna i det olika stegen upplevs. Detta sätt att 
behandla materialet innebär att Ödlunds syfte blir: ”Mitt mål är att se om åtminstone 
någon av [studenterna] upplever informationssökningsprocessen på det sätt som 
Kuhlthau presenterar i sin modell.”85 I analysen diskuterar Ödlund undersökningens 
resultat i relation till Kuhlthaus teori. När hon sedan analyserar sitt material, 
upptäcker hon att hon kan se de sex olika faserna tydligt hos samtliga informanter, 
men att det var svårare att urskilja tankar, känslor och handlingar för samtliga inom 
de olika faserna. Sammantaget fanns dock alla aspekter med, dock inte för var och 
en av de intervjuade studenterna.86 Ödlund menar att hon kan se att Kuhlthaus 
modell i stort går att applicera på svenska högskolestudenter. 

 
83 Eva Ödlund, ISP och uppsats, Borås, 2000, s.18. 
84 Ödlund, 2000, s. 27. 
85 Ödlund, 2000, s. 28. 
86 Ödlund, 2000, s. 42. 
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Analys av modellerna 

Som framkom under kapitel ”Material och metod”, saknade en stor del av de 
uppsatser inom informationssökning som jag gått igenom modeller. Om det nu går att 
studera informationssökning utan modeller och teorier som är skapade för just det, 
blir frågan om nödvändigheten av modellernas existens intressant. I både de fall där 
modeller använts och de där de inte använts är det intressant att se hur 
uppsatsförfattarna resonerat kring dem, vilket förhållningssätt som kommer fram och 
hur modellerna sedan behandlats. Vad som även ska undersökas är vilken karaktär 
studien fått vare sig en modell har använts eller inte: Har det dragits några generella 
slutsatser ur materialet eller har det gjorts en mer beskrivande studie? Här följer 
analysen av Wilsons och Kuhlthaus modeller med exempel hämtade ur de nu 
presenterade magisteruppsatserna. Analysen är uppdelad enligt de fyra kriterier för 
modeller som återfinns i avsnittet ”Material och metod”. Det är modellerna som är 
föremål för analys, men det är omöjligt att i det här sammanhanget helt bortse från 
uppsatserna och författarna varifrån exempel hämtas. 

Modellernas systematik 
Med en modells systematik avses hur den är uppbyggd, att den har en inre 
konsekvens, är fri från motsägelser och att det finns ett logiskt sammanhang i 
modellen. Det betyder även att det ska finnas förklaringar som binder samman 
tidigare skilda ansatser så att en helhet bildas. 

Wilsons modell är uppbyggd på så sätt att det finns tre grupper med 
komponenter: situationen i vilken ett informationsbehov uppstår, hinder på vägen mot 
informationen och så informationssökningsbeteendet.87 Modellen är logisk eftersom 
den utgår från att ett informationsbehov uppstår och att det leder till ett 
informationssökningsbeteende. Det finns inga motsägelser inom modellen, utan allt 
pekar på att behovet så småningom resulterar i informationssökning. Trots att den är 
logisk, finns det dock inga direkta samband mellan de tre komponentgrupperna. Det 
saknas till exempel förklaringar om hur informationssökaren kan komma förbi de 
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hinder som presenteras. Beskrivningen av hindren är förenklad och stannar vid att de 
får en rubrik efter vilken karaktär de har: personliga (personal), mellanmänskliga 
(interpersonal) och miljömässiga (environmental). Det finns inte heller någon 
förklaring till varför hindren finns med, utan de finns mest bara med i modellen för att 
på något sätt övervinnas, utan förslag till strategier. Pilen i modellen som visar 
individens rörelse från behov till informationssökningsbeteende pekar bara på 
riktningen förbi hindren och inte hur det ska gå till.  

Modellen bortser också från att det kan finnas informationsbehov som inte kan 
kopplas samman med några andra mänskliga behov på det sätt som Wilson 
beskriver. Detta gör att modellen uppfattas som homomorf eftersom den får ses som 
en förenklad bild av verkligheten, där flera tänkbara variabler har tagits bort. Den är 
förenklad på det sätt att det i modellen ser ut som om vi alltid stöter på hinder när vi 
söker information och att de alltid har sitt ursprung i de faktorer som Wilson tar upp. 
Det finns inte heller någon variabel som ger utrymme att se om ett likartat hinder kan 
uppfattas på skiftande sätt av olika människor, eller om olika slags behov kan stöta 
på olika slags hinder. Samma hinder skulle kunna uppfattas olika beroende på vilket 
behov som satt igång informationsbehovet, individens förutsättningar och vilken slags 
information som söks. Det kan i sin tur påverka vilket informationssökningsbeteende 
personer sedan får. Detta är en sak som Tom Wilson själv diskuterar i en artikel i 
Journal of Documentation (nr 3 1999). Han nämner att en svaghet med modellen 
är just att det inte finns några antydningar om vilka faktorer som kommer att 
uppfattas som hinder, eller om hindren har liknande eller olika påverkan på olika 
individers motivation att söka information.88 Modellen är även homomorf i det 
avseendet att det mot de olika komponenterna i modellerna kan finnas flera olika 
motsvarigheter i verkligheten. De tre typerna av behov och hinder kan till exempel 
motsvara flera olika slags behov och hinder. Visserligen är behoven och hindren i 
modellen ordnade i grupper, men de enskilda behoven och hindren som faktiskt 
återfinns under varje rubrik kan sinsemellan skilja sig mycket åt.  

Kuhlthaus modell som är uppbyggd i sex faser som följer informations-
sökningsprocessen med tre grupper av komponenter i varje, är systematisk.89 Teorin 
bakom modellen bygger på att det finns ett visst samband mellan känslor och 
sökbeteendet och det syns tydligt i modellen. För varje stadium i 
informationssökningsprocessen finns det klart uppspaltat vilka känslor, tankar och 
handlingar som är vanliga vid vilket stadium och hur de sex faserna följer på 
varandra. I uppbyggnaden är modellen logisk på så sätt att den börjar med den 
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inledande informationssökningen och sedan följer sökprocessen fram till att den 
avslutas. Kuhlthaus modell är liksom Wilsons modell homomorf eftersom den får ses 
som en reduktion av verkligheten. Skulle den vara isomorf skulle alla känslor som 
någonsin skulle kunna uppfattas av en människa finnas med. Det är en omöjlighet, 
eftersom känslor och tankar är så individuella att det knappast skulle få plats i en 
modell av det slag som Kuhlthau skapat. Här finns bara de mest typiska känslorna, 
tankarna och handlingarna för varje steg med, avvikelser från modellen kan därför 
inte uteslutas: ”The model is more a metaphor for common experience in the search 
process than a prescription or a precise replication of individual experience.”90 
Kuhlthau har därmed reserverat sig inför möjligheten att informationssökning kan 
skilja sig mellan olika människor. 

Modellerna liknar varandra på så sätt att de båda är uppbyggda kring vad som 
händer med en människa som söker information, även om Wilson och Kuhlthau 
fokuserat på lite olika sätt. Wilsons modell är koncentrerad vid hur ett 
informationsbehov uppstår. Kuhlthaus modell följer informationssökningsprocessen 
från det att ett informationsbehov uppstått. Wilson har ett vidare perspektiv där han 
tar hänsyn till vilken betydelse situationen omkring personen får för beteendet. 
Kuhlthau intresserar sig för vad som händer med individen som söker oavsett 
omgivning:  

Kuhlthaus (1993) forskning inriktar sig ej direkt mot informationsbehov utan mer mot 
informationssökningsprocessen, men visar hur individen i sin informationssökning utgår 
från tankar, känslor och handling. Dessa faktorer finns även med i Wilsons modell […] som 
viktiga för bestämmandet av en individs informationsbehov.91 

Det finns dock skillnader mellan de två vad gäller exakt angivelse av de olika 
komponenterna. Här är Kuhlthau mer specifik, med exakt beskrivning av känslor 
och tankar. Wilson däremot ger rubriker till ett antal olika grupper av behov och 
situationer, utan att närmare gå in på de enskilda. Wilson ger på det sättet mer 
utrymme för olika tolkning, medan Kuhlthau är mer bestämd hur processen kommer 
att se ut.  

Modellernas effektivitet 
Att en modell är effektiv innebär att den ska kunna användas till det den är tänkt till 
och att den är uppbyggd på bästa sätt med tanke på det. Den ska vara 
prognoseffektiv och lätthanterlig, vilket innebär att den hypotetiskt ska kunna 
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förutsäga en undersöknings utfall. För att visa att modellen är användbar för den 
studie som görs, räcker det inte med att till exempel en uppsatsförfattare håller med 
om det som finns i modellen. På något sätt måste exempel från det aktuella materialet 
visa att modellen fungerar och är effektiv till studien. För att ta reda på om Wilsons 
och Kuhlthaus modeller är effektiva ska här undersökas hur och till vad de använts i 
de utvalda uppsatserna. 

Wilsons modell är uppbyggd för att kunna användas för att förstå hur ett 
informationsbehov uppstår, vilka hinder som kan förekomma vid informationssökning 
och vad som bestämmer informationssökningsbeteendet. Wilsons modell är effektiv 
eftersom den visar i vilken ordning de olika stegen i processen kommer: Först 
uppstår ett mänskligt behov som leder till ett informationsbehov som i sin tur 
resulterar i informationssökningsbeteende förbi ett antal hinder. Invändningen som 
kan riktas mot modellen är att det inte alltid behöver uppstå hinder när man söker 
information. Modellen säger inget om vad som påverkar om ett hinder uppstår eller 
inte. Den kan inte heller säkert förutsäga vad som kommer att hända när ett 
informationsbehov uppstått: om individen kommer att söka information eller inte. 
Wilson har själv konstaterat att informationssökning inte behöver uppstå.92 Med hjälp 
av modellen finns det ingen möjlighet att avgöra när det blir på ena eller andra sättet. 
Det gör att den inte blir prognoseffektiv, det finns för många möjliga alternativ. 
Modellens många alternativa tolkningsmöjligheter hänger ihop med att den, som 
tidigare nämnts, är homomorf, vilket innebär att det mot varje element i modellen 
finns flera tänkbara motsvarigheter i verkligheten. 

I uppsatserna har Wilsons modell använts för att belysa hinder i 
informationssökningsprocessen och hur mänskliga behov leder till att 
informationsbehov uppstår. Ingen av uppsatserna som här undersökts har använt 
modellen i sin helhet. Författarna har valt ut den eller de delar av modellen de ansett 
vara användbar i analysen. Det kan påverka om modellen ska ses som effektiv eller 
inte. Modellen är inte helt effektiv om den inte kan användas som den enhet den är 
skapad som. De olika delarna finns med för att tillsammans bilda något som fungerar 
effektivt vid analyser. Mer om modellen som en intakt enhet finns i avsnittet 
”Modellernas validitet”. Som en viktig bestämmande faktor för hur 
informationssökningen fungerar nämner Wilson yrkesrollen.93 På så vis kan modellen 
komma till nytta när informationssökning hos en yrkesgrupp studeras. Det är det som 
Gunvi Carlsson samt Hanna Block och Irén Lagberg använder den till i sina 
uppsatser om dels allmänläkares och dels psykologers informationssökning: ”Jag vill 
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också diskutera hur arbetssituationen påverkar informationssökningsbeteendet och 
vad som hindrar [läkarna] från att söka information och använda sig av vissa 
källor.”94 Carlsson samt Block och Lagberg använder dock olika delar av modellen: 
Hindren är något som Carlsson lyfter fram i sin analys, medan Block och Lagberg 
belyser de olika behov som medföljer psykologernas yrkesroll. Även Per Jervrud har 
använt modellen för att undersöka informationsbehov, i hans fall hos individer inom 
fyra invandrargrupper. 

I sin analys refererar Carlsson till Wilson och de hinder som han nämner i sin 
modell: personliga, mellanmänskliga och miljömässiga. De personliga och 
mellanmänskliga hindren relateras båda till det motstånd som vissa läkare känner mot 
att vända sig till sina närmaste kollegor för att få råd i samband med patientärenden.95 
I det miljömässiga hindret lägger Carlsson in olika faktorer i allmänläkarnas 
arbetssituation som blir hinder i informationssökningsprocessen: ”I intervjuerna 
framkommer att flera av de faktorer som visar sig utgöra hinder då allmänläkarna 
skall söka information är kopplade till arbetssituationen.”96 I analysen tar Carlsson 
även upp vissa hinder som hon inte diskuterar med hjälp av Wilson. Ett sådant hinder 
är avståndet till källan, i det här fallet biblioteket, och vad det får för betydelse för 
användningen:  

Detta pekar på hur viktig aspekten närheten till källan är för 
informationssökningsbeteendet. Det är tydligt att det förändrade avståndet till ’två trappor 
upp’ hindrar läkaren från att besöka biblioteket i samma utsträckning som tidigare.97  

Här diskuterar Carlsson inte varför läkaren resonerar så och vad det är för ett slags 
hinder. Det skulle kunna finnas med eftersom Carlsson har med Wilson i sin teori och 
vid andra tillfällen i analysen använder honom. Ett annat hinder som Carlsson nämner 
i förbigående men inte heller diskuterar är problem med sökning i databaser. Det 
som märks av detta är att modellen här används på ett inkonsekvent sätt. Vissa 
hinder diskuteras, andra inte. Det är en sak som Carlsson har gemensamt med Block 
och Lagberg. I Blocks och Lagbergs fall finns det dock en strävan efter att täcka in 
modellens samtliga behovsgrupper. Trots att modellen från början ser ut att fungera i 
den studie som görs, uppstår det ändå problem vid analysen. Författaren har då 
bedömt att det inte går att använda modellen genom hela analysen. Det som saknas i 
nämnda exempel är en förklaring till varför författaren valt att ibland relatera till 
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 36 

modellen och ibland inte. Vissa företeelser analyseras och diskuteras, medan andra 
mest finns med i en bisats. Att modellen ibland använts och ibland inte, bidrar till att 
effektiviteten hos den minskar. Det blir även svårt att förutsäga ett utfall när det inte 
finns någon förklaring till hur och när modellen används och även användningen av 
modellen blir svår att förstå. När en författare ibland avstår från att använda den, 
trots att den i samma analys kan finnas med, visar det att modellen inte fungerar som 
den ska. 

I Jervruds samt Blocks och Lagbergs uppsatser har Wilsons modell använts för 
att förklara hur ett informationsbehov kan uppstå. Block och Lagberg undersöker 
vilket informationsbehov psykologer har. Deras studie är uppdelad i två delar: en om 
själva informationsbehovet och en om tillfredsställelse med informationsförsörjningen. 
Wilsons modell används för att förklara informationsbehovet med utgångspunkt i 
mänskliga behov: fysiska, affektiva och kognitiva; medan en modell av Appelgate 
används till studiens andra del. I det här sammanhanget diskuteras enbart 
användningen av Wilsons modell. Mer om användandet av Appelgate finns i avsnittet 
”Modellernas validitet”. Block och Lagberg skriver hur de använder Wilson:  

Som en utgångspunkt för detta avsnitt [Redovisning och analys av klinikernas 
informationssökningsbeteende] gör vi ett försök att relatera klinikernas situation till 
Wilsons modell […].Vi försöker undersöka de individuella skillnader och mönster som 
härrör från arbetssituationen. Det tycks oss vara naturligt eftersom vi undersöker just en 
yrkesgrupp.98  

Block och Lagberg hänvisar ofta till Wilson och det märks att de har den delen av 
modell som behandlar behoven som styr informationsbehovet med i analysen. Det 
gäller både vid presentationen av materialet, analysen och vad de kommer fram till. 
De känslomässiga behoven anser Block och Lagberg oftast inte är uttalade eller 
knutna till speciella arbetsuppgifter, utan de kommer från de individuella planet. De 
visar exempel på hur känslomässiga behov ger upphov till kognitiva behov när de 
skriver att en av psykologerna känner ett behov av att läsa mer än vad kollegorna 
gör. Samspelet mellan individer i arbetsorganisationen skapar också känslomässiga 
behov.99 Block och Lagberg skriver vidare att informationssökningsbeteendet alltid 
kan ledas tillbaka till ett kognitivt behov, som kan vara implicit eller explicit: 

Utan anspråk på fullständighet kan vi här nämna några exempel från våra intervjuer på 
känslomässiga implicita behov som leder till kognitiva behov och resulterar i samt påverkar 
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informationssökningsbeteende. Ett exempel är en av våra intervjupersoner som underströk 
att han föredrog att äga böckerna framför att låna dem.100 

När Block och Lagberg undersöker vilka faktorer som påverkar beteendet vid 
explicita behov delar de in dem enligt Wilsons tre nivåer: individ, roll och miljö. Den 
del av modellen som de använder fungerar på det material som de har, men modellen 
som helhet fungerar inte. 

Jervrud använder i sin uppsats den del av Wilsons modell som berör hur 
mänskliga behov startar ett informationsbehov, och vilken betydelse situationen runt 
omkring individen har för behovet. När Jervrud diskuterar informationsbeteende hos 
invandrare menar han att:  

Jag ser informationsbehovet hos de fyra språkgrupperna som den centrala frågan i 
undersökningen. Detta behov beror i sin tur på flera olika faktorer, vissa generella för alla 
individer, andra specifika pga invandrarens situation. Den modell av Wilson (1981) som jag 
har använt i min undersökning pekar på vikten av individens bakgrund och erfarenhet för 
informationssöknings-beteendet.101 

I analysen relaterar Jervrud sina resultat till Wilsons modell när han svarar på frågor 
kring informationsbehovets omfattning, inriktning och orsaker. Individens sociala 
situationen påverkar vilket material som läses, om man studerar eller arbetar. Han 
kommer fram till det är de affektiva behoven som dominerar informationsbehovet 
och att den sociala situationen spelar en viktig roll.102  

Medan Wilsons modell förklarar hur situationen runt omkring inverkar på 
informationsbehov och beteende, är Kuhlthaus modell inriktad på att beskriva en 
serie av känslor och tankar som vanligen är förknippade med en sökprocess.103 
Modellen är effektiv på så sätt att den utger sig för att i förväg kunna förutsäga vilka 
känslor som en informationssökande person kommer att uppleva under 
informationssökningsprocessens olika stadier. Frågan är om sökandet alltid går till på 
samma sätt? Under informationssökandet är det mycket möjligt att ett stadium som 
redan passerats återkommer, att processen går i cirkel eller hoppar över vissa av de 
steg som Kuhlthau nämner. Vi fungerar olika, rör oss i olika sammanhang, har olika 
förkunskaper, olika mål med sökandet, olika färdigheter och så vidare. I sina studier 
kom Kuhlthau fram till att känslornas skiftningar från osäkerhet till ökad klarhet på 
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102 Jervrud, 1998, s. 57. 
103 Kuhlthau, 1993a, s. 113. 



 38 

det stora hela stämmer oavsett person. Däremot skulle känslorna mycket väl kunna 
komma i en annan ordning:  

While the sequence of constructive experience described accurately emulates from 
individual to individual and search to search. The process may be more cyclical than the 
model implies, with stages recurring in a persistent quest for decreased uncertainty and 
increased understanding.104 

Känslorna är på så sätt inte bundna att komma i en viss ordning, det gör att modellen 
inte är helt prognoseffektiv eftersom den inte helt säkert kan tala om i vilken ordning 
känslorna uppstår eller ens om alla alltid förkommer. Kuhlthau kommer här själv in 
på att det inte alltid förhåller sig som modellen visar. Men en modell som återger 
verkligheten så exakt blir inte effektiv: 

Om vi kan påvisa att en teori kan anses gälla under i det närmaste alla villkor, måste dess 
förklaringskraft anses undermålig. Teorin är då kanske sann, i rent logisk mening, men dess 
användbarhet för att förklara ett fenomen är ytterst liten. En sådan teori behöver preciseras, 
eller ersättas med någon annan.105 

Det innebär att författare som vill använda modeller också bör acceptera att den inte 
kan gälla under alla förhållanden. Om brister med en modell upptäcks, kan en annan 
bättre teori väljas istället.  

Kuhlthaus modell är skapad för att beskriva hur studenter beter sig när de söker 
information. Det är precis vad Ödlund använder den till, även om hon upptäcker att 
modellen har sina brister:  

Genom den sammanställning jag här gjort kan jag se att Kuhlthaus modell i stort går att 
applicera på svenska högskolestudenter. Studenterna visar tecken på förvirring och 
tveksamhet i början av processen, de vill ha så mycket material som möjligt och har svårt att 
begränsa sig. [---] En av anledningarna till att mina informanter, till skillnad mot Kuhlthaus, 
inte lägger så står vikt vid fortsatt informationssökning efter att det [sic] fokuserat sin 
uppgift kan ha sin grund i att mina informanter gör en mer omfattande uppgift. Den uppgift 
de gör löper över en längre tidsrymd, de har under en längre tid arbetat intensivt med 
densamma och hela tiden haft framför sig att fokusera på sitt ämne. De har också själva 
kunnat påverka uppgiftens innehåll och utformning på ett helt annat sätt än Kuhlthaus 
studenter som istället fått en mera begränsad uppgift att lösa.106 

Kan modellen sägas vara användbar om det vid en studie som är snarlik den som 
den skapades för, visar sig att den inte fungerar helt som den var tänkt att göra? Det 
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finns inget i Kuhlthaus modell som tyder på den begränsning som finns och som blir 
tydlig i Ödlunds studie. Det beteende som presenteras av Kuhlthau i modellen verkar 
bara gälla under vissa speciella förhållanden. Trots att modellen är skapad för att 
undersöka beteendet hos dem som söker, fungerar den inte fullt ut när den testas av 
Ödlund. Modellen är inte effektiv när den inte kan användas till att studera 
informationssökningsprocessen hos en grupp studenter. För att modellen ska fungera 
bättre anpassar Ödlund den: 

Jag kan se de sex olika faserna klart och tydligt hos var och en, men att urskilja tankar, 
känslor och handlingar för samtliga inom de olika faserna är svårare. När jag sammanställde 
samtliga informanter i en gemensam matris fann jag dock ut att alla ”rutor” var 
representerade.107 

Ödlund låter studenterna blir en homogen grupp och finner då att modellen fungerar 
bättre. Det blir en analys av gruppen och inte av de enskilda individerna. Hon skriver 
att hon är medveten om att hennes studie har en del begränsningar: ”Mitt sätt att 
genomföra undersökningen, av hur studenter upplever 
informationssökningsprocessen enligt Kuhlthaus teorier, skiljer sig mycket från det 
sätt på vilket Kuhlthau själv genomförde sina studier.”108 Modellen är inte effektiv 
eftersom den inte kan användas på ett material som är mycket likt det den skapades 
med hjälp av. 

I de uppsatser där ingen modell finns med i analysen kan modellens 
användbarhet diskuteras med utgångspunkt i vilken modell som kunde vara lämpad 
för respektive studie. När en modell ska väljas för en studie är det till hjälp om det 
finns en medvetenhet om vad de olika modellerna kan användas till. Ett exempel kan 
hämtas från Håkanssons och Malmgrens uppsats om forskares informationsbehov 
och informationsvanor. I uppsatsen har de valt bort informationsmodeller vid 
analysen. Skulle de vilja ha en modell och valde mellan någon av de två modeller 
som undersöks i den här uppsatsen, skulle Wilsons modell fungera bättre än 
Kuhlthaus. För trots att Håkansson och Malmgren studerar hur forskare söker 
information stämmer Kuhlthaus modell inte in, eftersom den är mer inriktad på hur en 
individ gör med en specifik uppgift framför sig. Författarna är inte heller ute efter att 
kartlägga vilka känslor forskarna har under en informationssökningsprocess, utan de 
vill upptäcka mönster:  
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Vi ville undersöka hur olika forskare söker information och varför de gör på ett speciellt 
sätt. Vår utgångspunkt har varit den enskilde forskarens informationssökningsmönster, 
oberoende av disciplintillhörighet, men även utmärkande gemensamma sökmönster inom 
forskargruppen.109  

Håkansson och Malmgren behandlar företeelser som mer eller mindre finns hela 
tiden. De studerar inte en avgränsad uppgift eller sökprocess. På det material och 
med det syfte de har skulle Wilsons modell vara bättre lämpad eftersom den bland 
annat innehåller hur ett informationsbehov uppstår. I citatet ovan nämner de saker 
som skulle kunna diskuteras med Wilsons tanke om att situationen omkring 
människan och de roller man spelar i olika sammanhang påverkar 
informationssökningsbeteendet. Utan stöd i någon modell drar Håkansson och 
Malmgren slutsatser om att de intervjuade docenterna hade en mer självständig 
attityd än de övriga: nydisputerade forskare och doktorander.110 Det blir tydligt att de 
intervjuade forskarna upplever flera hinder och svårigheter i 
informationssökningssammanhang:  

I vår undersökning har vi tydligt märkt vilka svårigheter som råder p.g.a. informations-
teknologins inmarsch. De automatiserade bibliotekssystem som finns idag utgår knappast 
från användaren, utan är som vi tidigare redogjort för anpassade efter ett redan befintligt 
system, som användaren i sin tur måste anpassa sig till.111  

Det här skulle också kunna vara ett hinder som enligt Wilson rubriceras som 
miljömässigt. Att de gör sin studie och drar slutsatser utan stöd i någon av de 
modeller som finns, gör att modellens effektivitet kan ifrågasättas. Håkansson och 
Malmgren kommer fram till sådant som skulle bli uppenbart med hjälp av modellen 
också. Det innebär att diskussionen kring modellens nödvändighet blir aktuell. Varför 
använda en modell om det går lika bra att dra slutsatser utan den?  

Liksom Håkansson och Malmgren, har von Knorring Aineström och Spieß i sin 
uppsats om distansstudenter valt att inte ha någon modell med i sin analys. Men de 
berör ändå fenomen som skulle kunna undersökas med hjälp av till exempel Wilsons 
modell:  

Studenten kan vara förhindrad av demografiska, ekonomiska, personliga, interpersonella 
och miljöbetingade variabler. Dock kan denna fråga vara av en sådan omfattning att den 
ensam kan vara föremål för en undersökning. Vår analys berör frågan till en viss del.112 

 
109 Håkansson och Malmgren, 1997, s. 6. 
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Här använder von Knorring Aineström och Spieß begrepp som är snarlika Wilsons: 
personliga, interpersonella och miljöbetingade variabler. Modellen hade kunnat vara 
ett komplement till analysen. Precis som i Håkanssons och Malmgrens uppsats 
diskuterar von Knorring Aineström och Spieß företeelser som finns med i Wilsons 
modell, men utan att referera till den. Det visar att det fungerar att diskutera sådana 
saker utan stöd i en modell, effektiviteten och nödvändigheten kan därför 
ifrågasättas. Inte heller von Knorring Aineström och Spieß skulle kunna använda 
Kuhlthaus modell. De nämner visserligen Kuhlthaus teori om den oro som kan 
uppstå under informationssökning, men de undersöker inte hur informationssökningen 
fungerar som process, utan vad studenterna använder biblioteken till och vad som 
påverkar hur de beter sig. De nämner olika faktorer som till exempel: avstånd till 
bibliotek, hur stor kommun studenterna bor i, kursen de läser och tidigare 
högskolestudier. Det liknar mer Wilsons teori om situationens betydelse, än 
Kuhlthaus om växlande känslor under informationssökningsprocessen. 

Efter den här genomgången kan det konstateras att Wilsons modell inte har 
använts i sin helhet in någon av uppsatserna, utan lämpliga delar har istället valts ut. 
Användningen har inte varit helt konsekvent genom uppsatserna. Ibland refereras till 
modellen och ibland inte. Det har också visat sig att det fungerar att göra liknande 
analyser utan modeller. Med Kuhlthaus modell har det gjorts ett försök att använda 
hela rakt genom en studie. Om man jämför vad de båda modellerna kan och har 
använts till, finns både skillnader och likheter. Båda modellerna är inriktade på hur 
det inre i form av tankar och behov styr informationssökningen. Skillnaden ligger i 
vad de intresserat sig för. Wilsons modell bygger på vad det som finns runtomkring 
får för betydelse för den informationssökande personen och påverkar behoven. 
Kuhlthaus har ingen anknytning till hur omgivningen runt personen som söker 
information påverkar. Den är helt inriktad på vad som händer i och med människan. 
Kuhlthaus modell är begränsad till att analysera en viss informationssökningssituation 
med en viss uppgift, medan Wilsons fungerar bättre när ett informationsbehovs 
uppkomst och informationssökning ska studeras och informationssökningsbeteende 
ska förstås. Av detta blir tydligt att det gäller att använda rätt sorts modell till det som 
ska göras. Modellerna är lämpade att använda till olika saker. Ska en modell 
användas bör den som använder den vara medveten om hur den är uppbyggd och 
vad den kan användas till. Används modellen till ”fel” saker kommer brister med den 
att upptäckas och den bidrar inte till att lyfta studien till en högre teoretisk nivå.  

Vid användningen av modellerna har det visat sig att de kan upplevas som stela. 
Samtidigt är det just det som gör att de blir prognoseffektiva. Kirkeby menar att 
lösningen på problemen inte är att skapa en ”mjuk” modell som är så rik på 
parametrar som möjligt eller så flexibla parametrar som möjligt. För en av styrkorna 
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med modeller som Kirkeby framhåller är just deras relativa ensidighet, att de bygger 
på reduktion av komplexiteten och det är det som är en förutsättning för att de ska 
vara praktiskt användbara.113 En komplex verklighet kan med hjälp av en modell 
delas ner till ett mer hanterbart område, men den passar inte för alla slags 
undersökningar. Här märks problemet med huruvida modeller lämpar sig när ett 
informationssökningsbeteende analyseras. Det kan belysas med ett citat från Block 
och Lagberg: ”Vid tillämpningen av teorin på det empiriska materialet, stötte vi på 
problem, beroende på att klinikerna med sin speciella arbetssituation inte låter sig 
placeras in i givna modeller.”114 För att uppfylla kravet att vara effektiv och kunna 
förutsäga ett utfall, måste modellen vara stel. Finns det för många variabler så blir det 
svårare att förutsäga ett analysresultat. Många variabler och möjligheter till 
anpassning är dock en fördel om olika beteenden och upplevelser ska ”få plats” i 
modellen, men det är just då som problemet med effektiviteten gör sig gällande. Av 
detta kan det konstateras att en modell som ger en helhetssyn på informationssökning 
och som steg för steg visar hur processen fungerar, inte tar tillräcklig hänsyn till 
individen och den unika situation man befinner sig i när man söker information. Det 
leder till problem vid användningen av den. Därför måste det finnas en medvetenhet 
om att modellen innebär en förenkling av verkligheten. Den kan inte fullständigt täcka 
in alla aspekter. Det måste alltså accepteras för att den ska fungera. Bland författarna 
finns invändningar: ”Vissa av de faktorer som ingår i modellen faller utanför vår 
undersöknings ram. Men modellen har gjort oss medvetna om faktorernas mångfald 
och komplexitet.”115 Ett sådant resonemang visar att modellen inte är det mest 
lämpade sättet att undersöka informationssökning på. Kan inte förenklingen i 
modellen accepteras blir det också svårt att använda modellen på ett effektivt sätt. 

Modellernas validitet 
Validitet innebär att modellen inte ska ha några systematiska fel, alla relevanta 
variabler och parametrar ska finnas med och samband ska återges korrekt. 
Begreppen i modellen ska vara väldefinierade. Här finns även krav på tillförlitlighet 
och att modellen är intakt när den används. Om den inte är det, utan olika delar 
plockas bort eller hämtas från andra håll, blir det svårt att bedöma validiteten hos den 
ursprungliga modellen. Därför kommer här aspekten om modellen är fullständig eller 
inte när den används, att diskuteras. 

 
113 Kirkeby, 1994, s. 289. 
114 Block och Lagberg, 1998, s. 7. 
115 Block och Lagberg, 1998, s. 54. 
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Redan i avsnittet ”Modellernas effektivitet” kom det fram att i flera uppsatser 
hade delar av Wilsons modell tagits bort i analysen. Varför används bara vissa delar 
av modellen? Det som inte passar in, vart tar det vägen? Användningen av en modell 
kan variera mycket från fall till fall. Som exempel kan nämnas att Carlsson bortsett 
från Wilsons resonemang om att informationsbehov uppstår på grund av andra 
mänskliga behov och istället koncentrerat sig på hindren under informations-
sökningen. Medan det är just den del av modellen som Jervrud samt Block och 
Lagberg använder, de har i sin tur inte berört hindren. Samtliga hävdar ändå att de 
utgår från Wilson när de gör sina analyser. Det stämmer, men ingen av dem har med 
hela modellen och trots att de utgår från samma modell, skiljer sig analyserna åt. 

Carlsson analyserar med hjälp av modellen de hinder som läkarna stöter på 
under sin informationssökning. Den delen kan fylla sin funktion, men två tredjedelar 
av modellen finns inte med i analysen: behov och informationssökningsbeteende. Det 
finns ingen förklaring till varför Carlsson valt att göra så. Frågan är om det går att 
bara använda en del av en modell och strunta i resten. Ett alternativ skulle kunna vara 
att använda en annan modell. Ett annat kunde vara att försöka få med alla delar av 
modellen i analysen genom att täcka in modellens samtliga aspekter på det sätt som 
den är uppbyggd för att göra. Carlssons syfte var att undersöka 
informationssökningsbeteende. I det borde ett informationsbehov ingå. Så varför 
bortse från det när hon använder sig av en modell där informationsbehov ingår som 
en del? Det tyder på att Carlsson har upplevt att modellen inte fungerar som helhet. 
Det kan dock inte bortses från att modellens validitet skadas om den delas sönder. 

I Blocks och Lagbergs samt Jervruds uppsatser används den del av Wilsons 
modell som behandlar hur ett informationsbehov uppstår och vad situationen omkring 
individen kan få för betydelse för informationssökningen. Här har delen med hindren 
tagits bort och även den som behandlar informationssökningsbeteendet. Därmed har 
de också bortsett från delar av modellen som kunde vara av intresse för analysen. 
Hade modellen fått styra hela analysen, skulle uppsatsen sett annorlunda ut. När bara 
den delen av modellen som anses passa studien finns med i uppsatsen, minskar 
modellens förmåga att förutsäga ett experimentellt utfall. Modellen är en helhet, tas 
vissa delar bort är inte heller sammanhanget intakt, den ursprungliga logiken förloras 
och modellen har därmed fått en annan karaktär än den hade när den skapades. Den 
är skapad som en hel modell och de olika delarna ska tillsammans beskriva något. 
Tar man bort en del stämmer inte heller beskrivningen och sambanden som 
ursprungligen fanns. 

I Blocks och Lagbergs uppsats har Wilsons modell integreras med en av 
Appelgate för att få en modell som går att använda för studien. I Wilsons modell har 
författarna tagit bort hindren men behållit de olika sammanhang som en person 
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befinner sig i. Från Appelgate har de hämtat delar om tillfredställelse med 
informationsförsörjning:  

Bristerna i Appelgates modell pekar mot att de faktorer som påverkar kliniskt verksamma 
psykologers tillfredsställelse med informationsförsörjningen på ett mera heltäckande sätt 
kan visas med hjälp av Wilsons modell […]. Därför söker vi analysera tillfredsställelsen 
genom en integrering av de två modellerna.116 

Fördelen med att blanda samman olika modeller är att de bra delar som finns i varje 
modell tas till vara när en ny skapas. Wilson menar att trots att det i hans modell 
saknas komponenter kan den ge bra idéer om vilka element som borde ingå om man 
skulle försöka skapa en mer komplett modell.117 Med delar från modeller som ser 
informationsbehov och informationssökningsbeteende på olika sätt, kan en modell 
som tar hänsyn till så många olika aspekter som möjligt skapas. Men tar man delar ur 
en komplett modell, skadar man validiteten. Det innebär att de samband som 
ursprungligen fanns mellan de olika komponenterna går förlorade. Visserligen kan 
något nytt skapas, men man kan inte längre hävda att det är som Wilson eller 
Kuhlthau påstår. Deras resonemang har blivit påverkade av den förändring som 
gjorts av modellen.  

Ett annat problem med validitet i Wilsons modell är att på grund av att han själv 
inte preciserat vad de olika hindren kan innehålla, lämnar han ett stort utrymme för 
den som använder modellen. Den som använder modellen kan själv bestämma vad 
de olika hindren ska representera. Det gör visserligen modellen flexibel, men det blir 
svårt att jämföra olika studier med varandra eftersom olika studier kan använda 
samma rubrik för att beskriva skiftande hinder. Ett krav för att validitet ska kunna 
uppnås är också att begrepp ska vara väldefinierade. I fallet med Wilson är det inte 
så. Det gör att tillförlitligheten minskar.  

Även Kuhlthaus modeller har brister vad det gäller validiteten. Ödlund kommer 
fram till att studenterna genomgår den process som Kuhlthau beskriver, men att det 
finns vissa invändningar. Det visar att Kuhlthaus modell kan gälla för en grupp, men 
inte för en enskild individ. Det blir också svårt att veta vilka individer som kommer 
att ha vilka känslor och tankar. Att alla går genom de sex faserna kan stämma, men 
det finns alltså en möjlighet att olika känslor och tankar finns hos olika individer. Det 
visar att modellen inte fungerar att använda på det sätt som man kunde förvänta sig 
av den. 

 
116 Block och Lagberg, 1998, s. 31. 
117 Wilson, 1999, s. 253. 
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Informationssökning handlar om tankar och upplevelser som är svåra att ringa in 
och placera i en modell. Önskemål om modeller som är mer flexibla och kan 
anpassas efter behov, går inte ihop med kriteriet om validitet. Modellen kan inte 
samtidigt uppfylla kravet på flexibilitet och validitet.  

Ju mer komplicerad en modell görs, desto större är möjligheten att den återspeglar 
verkligheten. Ju mer förenklad modellen är, desto mer uppenbart är det att den inte 
återspeglar verkligheten, det senare av det enkla skälet att verkligheten alltid är synnerligen 
komplicerad. Hur detaljrik och komplicerad en modell skall göras beror på vad den ska 
användas till.118 

Det är svårt att pressa in ett helt undersökningsmaterial som handlar om beteende i 
en modell. Block och Lagberg ställer krav på att modellen ska kunna anpassas efter 
behov: ”En av de slutsatser som vi kunde se tydligast utifrån undersökningen var, hur 
viktigt det är, att vid användningen av teoretiska modeller anpassa dem efter det 
empiriska materialet.”119 Problemet med att modellen ska vara en orörd enhet och att 
den ska fungera på ett material som handlar om beteenden, gör sig påmind. Det är 
på flera sätt användningen av modellen som påverkar hur väl validiteten bibehålls. 
Styckas modellen sönder minskar den. Genomgången av uppsatserna visar också att 
författarna vill anpassa och förändra modellen och det tyder på att de inte är helt 
funktionsdugliga i den form de finns nu. Modellerna fungerar inte vid studier av 
beteende och upplevelser. 

Modellernas generaliserbarhet 
Generaliserbarheten hos en modell innebär att den kan användas vid flera skilda 
tillfällen. Det betyder även att modellen ska kunna användas för att dra generella 
slutsatser ur ett visst material. En generalisering innebär att det utifrån det speciella 
dras slutsatser om det allmänna. Det kan handla om att det med hjälp av en 
undersökning med några få personer dras slutsatser om personer som liknar de 
undersökta.120 

Inom biblioteks- och informationsforskning finns traditionellt en strävan efter att 
beskriva informationssökning som en generell process: ”Den generalistiska attityden 
till fenomen på informationssökningsområdet finns inte bara hos Kuhlthau, utan är 
vanlig inom b&i-forskning.”121 Informationssökningsmodellerna kan ses som ett 

 
118 Ejvegård, 1993, s. 37 f. 
119 Block och Lagberg, s. 56. 
120 Pål Repstad, s. 142. 
121 Louise Limberg och Lars Seldén, ”Informationssökning och meningsfullt lärande”, Svensk 
biblioteksforskning, nr 1 1993, s. 44. 
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utryck för den traditionella synen. I modellerna som analyseras här finns sådana 
inslag som kan kallas för generaliserande för situationen och sammanhanget som 
informationssökningen pågår i. Generaliserbarhet handlar inte bara om modellens 
komponenter utan innebär även att den ska fungera på ett annat material, men 
snarlikt det som den skapades utifrån. Modellen blir generaliserbar, när den kan 
användas av andra forskare än de som konstruerat dem, i det här fallet de som 
skrivit magisteruppsatserna, och om den kan användas för att dra generella slutsatser 
ur ett material. Generalisering är enligt Bjereld, Demker och Hinnfors ett av 
forskningens mål: ”All vetenskaplig verksamhet syftar till att förstå hur världen hänger 
samman och därmed kunna lyfta resultatet forskaren kommer fram till utöver det 
specifika fallet.”122 

Vad som märks tydligt är att flera av de uppsatsförfattare som finns med i den 
här uppsatsen inte använder modellen för att lyfta sina resultat till en högre teoretisk 
nivå. De stannar med att konstatera hur det förhåller sig med till exempel de tio 
individer som de har studerat och analyserat med hjälp av en modell. Det är sådant 
resonemang som bidrar till att uppsatsen mest blir en beskrivande betraktelse över 
hur de individer som intervjuats beter sig. Pål Repstad skriver att det bör göras en 
avvägning mellan olika former av framställningar: berättande beskrivningar och 
teoretiska tolkningar. Berättande beskrivningar lämpar sig bäst under 
materialinsamlingen och det teoretiska förhållningssättet när forskaren ska tolka 
materialet.123 Så teorier bör kunna användas för att tolka materialet och utveckla 
studien. När studien utvecklas blir generalisering en del. Det finns olika sätt att 
generalisera: teoretisk och statistisk.124 Den statistiska generaliseringen utgår inte från 
någon teori, utan generaliserar utifrån starka empiriska samband mellan olika 
empiriska fenomen i ett större sammanhang.125 Även teorier ger möjligheter till 
generalisering. Trots att ett visst urval gjorts när undersökningsmaterialet samlats in, 
skulle författarna ändå kunna säga något generellt med hjälp av modellerna som 
använts. En viss försiktighet med att dra generella slutsatser som kan gälla för andra 
sammanhang kan skönjas. Som Jervrud skriver:  

Detta urval ger ej möjlighet att ge generella omdömen om vad användarna har för 
informationsbehov, istället försöker jag se mönster och variation och olika krav hos de olika 
individerna i språkgrupperna och mellan språkgrupperna.126 

 
122 Bjereld, Demker och Hinnfors, 1999, s. 75. 
123 Repstad, s. 96 f. 
124 Bjereld, Demker och Hinnfors, 1999, s. 76. 
125 Bjereld, Demker och Hinnfors, 1999, s. 82. 
126 Jervrud, 1998, s. 26. 
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I uppsatsen har Jervrud använt sig av Wilsons modell, men den finns bara med i 
analysen. Den används inte för att dra några generella slutsatser. En modell som är 
generell kan användas just för att lyfta en begränsad undersökning, placera in 
resultatet i ett större sammanhang och sedan säga något generellt. En företeelse som 
Repstad nämner är att forskare som använder kvalitativa metoder har en viss skepsis 
mot att dra alltför generella och förenklade slutsatser om hur människor beter sig och 
varför de gör som de gör.127 De uppsatsförfattare som jag hänvisar till här, har alla 
utom i ett fall använt sig av kvalitativ metod. Men även om materialet är begränsat 
och metoden kvalitativ skulle en teoretisk generalisering vara möjlig:  

Vi kan inte företa oss någon generalisering i statistisk bemärkelse, men det har mening att 
prata om generalisering eller i alla fall överföring i mer analytiskt och någon godtycklig 
bemärkelse. Vi gör denna typ av generalisering när vi får idéer och uppslag utifrån en 
fallstudie som kan inspirera oss till att få klarhet i hur en annan verksamhet fungerar.128  

Med utgångspunkt i vad som kommit fram i till exempel Jervruds analys skulle 
slutsatser kunna dras om hur till exempel informationssökning fungerar i en liknande 
grupp som den som analyserats. Till detta skulle en modell kunna användas. Trots 
det verkar uppsatsförfattarna ha fastnat vid tanken på att generalisering kräver att 
resultatet ska kunna redovisas i form av siffror. Författarna upplever att det inte är 
möjligt att använda modellen för att säga något generellt om sina resultat. Det kan 
både säga något om uppsatserna och författarna, men även om modellen. Tendensen 
hos flertalet av uppsatserna visar också att de inte anser sig ha möjlighet att 
generalisera. Carlsson skriver: 

Eftersom jag valde att använda mig av kvalitativ metod, kan man inte utifrån 
undersökningsresultatet säga något generellt om allmänläkares sätt att söka information. 
Däremot kan resultatet förhoppningsvis bidra till att ge en ökad förståelse för den 
problematik som behandlas.129 

Carlsson har använt Wilsons modell, men liksom Jervrud bortser hon från modellen 
när generella slutsatser ska dras. Den ökade förståelsen kring problemantiken kring 
allmänläkares informationssökning, är i sig en generalisering i den mening som 
Repstad nämner när idéer och uppslag om en hur annan verksamhet fungerar kan 
uppnås. 

 
127 Repstad, s. 96. 
128 Repstad, s. 138. 
129 Carlsson, 1998, s. 4. 
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Det har tidigare i uppsatsen framkommit att det i Kuhlthaus modell finns vissa 
brister eftersom den inte kan användas fullt ut på ett annat material än det den 
skapades med hjälp av. Ödlund som använt Kuhlthaus modell kommer fram till att 
vissa av Kuhlthaus resultat stämmer, men inte alla och det gör att modellen som 
helhet inte kan betraktas ha generaliserbarhet som ett av sina drag:  

Detta sätt att genom intervjuer se om Kuhlthaus ISP går att identifiera hos svenska 
högskolestudenter har sina begränsningar. Jag tycker dock att jag till en stor del kan se det 
Kuhlthau beskriver i sin informationssökningsprocess.130 

Modellen går inte att använda på ett helt tillfredsställande sätt vid ett annat tillfälle än 
för det som Kuhlthau skapade modellen. Wilsons modell har inte använts för att se 
om det med hjälp av den kan dras generella slutsatser. Uppsatsförfattarna har låtit bli 
undersöka om modellen kan användas till det och de uttrycker en skepsis mot att 
deras material är tillräckligt omfattande för att kunna ligga till grund för sådana 
slutsatser. Kuhlthaus modell blir mer tydligt undersökt i bemärkelsen om den är 
generaliserbar när Ödlund ser om den gäller för de studenter som hon intervjuat. 

Bland de författare som inte använt någon modell i sin analys, märks ett annat 
förhållningssätt vad det gäller generella slutsatser. von Knorring Aineström och 
Spieß, som inte har använt någon modell i sin studie, tar visserligen liksom Carlsson 
och Jervrud upp problemet med om deras resultat kan ses som generella:  

Då vårt urval av distansstudenter inte kunde bli större än 54 personer, kan vi inte heller 
hävda att materialet blir helt generaliserbart bland distansstudenter i Sverige. Dock är våra 
resultat generaliserbara för distansstudenter vid Karlstads universitet. [---] Resultatet kan 
användas till att ge en generell uppfattning om hur mycket och till vad distansstudenter 
använder folkbibliotek, vad som kan upplevas som en brist på dessa, samt vilka faktorer 
som spelar in i valet av bibliotekstyp.131 

Trots att de tycker att urvalet är för begränsat, drar de ändå slutsatser på ett annat 
sätt än övriga författare. von Knorring Aineströms och Spieß diskuterar hur det 
förhåller sig med distansstudenter i Karlstad. Det som skiljer von Knorring 
Aineströms och Spieß’ uppsats från övriga är att de bortsett från modeller och att de 
använt en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Det är de som kommer 
med tydligaste generella slutsatserna. 

Håkansson och Malmgren har inte heller någon direkt modellanknytning i sin 
analys utan har sammanställt sitt material i vad de kallar för profiler, ett mönster efter 

 
130 Ödlund, 2000, s. 50. 
131 von Knorring Aineström och Spieß, 1999, s. 39. 
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frågemanualen där de sedan inordnat varje individs svar. De har inte heller några 
problem att dra generella slutsatser ur sina resultat. Ett exempel från uppsatsen: ”Vår 
slutsats är att forskarna tillmäter de personliga forskarkontakterna stor betydelse och 
att informella källor är en nog så viktigt del i både formella och informella 
sammanhang.”132 Metoden och modellanvändningen verkar på det sättet bidra till om 
författarna drar generella slutsatser eller inte ur sitt material. Författarna som 
använder en kvalitativ metod i sina undersökningar visar på en stor försiktighet vad 
det gäller att dra generella slutsatser. De tar inte heller stöd i de modeller som de 
använt sig av för att på så sätt kunna se om resultaten de kommit fram till kan gälla en 
större grupp än den undersökta. 

Både Wilsons och Kuhlthaus modeller finns med i analysen av det specifika 
materialet i de genomgångna uppsatserna, men ingen av dem används för slutsatser 
som sträcker sig utöver undersökningen. De som valt en kvantitativ metod eller 
bortsett från modeller i analysen har lättare att generalisera. Liksom för validiteten är 
modellens stelhet en förutsättning för generaliserbarheten. De tänkbara alternativen 
måste vara få för att ett utfall ska kunna förutspås. Samtidigt blir problemet med att 
stelheten inte passar när beteenden undersöks åter aktuellt. Det visar också att 
modeller inte lämpar sig så bra för att studera och analysera informationssökning. 

 
132 Håkansson och Malmgren, 1998, s. 49. 
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Slutanalys 

Här återknyter jag till uppsatsens frågeställningar när resultatet av analysen 
diskuteras. 

 
Hur är modellerna utformade? 
De flesta komponenter i informationssökningsprocesser återkommer från fall till fall 
och från modell till modell. Det uppstår ett behov av att ta reda på något och detta 
leder fram till ett sökbeteende som förhoppningsvis resulterar i att den information 
som eftersöks hittas. Wilsons och Kuhlthaus modeller liknar varandra på det sätt att 
båda är intresserade av hur det inre i form av känslor och tankar påverkar 
informationsbehov och informationssökning. En skillnad är att Wilson betonar vilka 
behov som sätter igång informationsbehovet, medan Kuhlthau följer känslor och 
tankar under själva informationssökningsprocessen. Wilson är intresserad av vad 
som händer innan sökprocessen startar och hur behoven som ligger till grund för den 
uppstår. Kuhlthau har sitt fokus på när informationsbehovet redan finns och hur 
sökprocessen fungerar. Kuhlthau tar inte med några yttre faktorer, utan uppehåller 
sig helt vid vad som händer inuti den som söker information. Wilson däremot tar upp 
vad omgivningen runt personen har för betydelse för informationssökningen. 
Tillsammans skulle de kunna ge en mer fullständig bild av både inre och yttre faktorer 
än vad de kan var för sig. Man kan inte helt bortse från det ena eller det andra. Som 
individ styrs man både av tankar och känslor och de förutsättningar man har i sin 
omgivning. Kuhlthau skulle kunna integreras med den del i Wilsons som behandlar 
informationssökningsbeteende. På så sätt skulle de två modellerna kunna 
komplettera varandra och skapa en ny modell. 
 
Hur har modellerna använts i olika studier? 
Användandet av modeller är inte lika utbrett som studier av informationssökningen. 
Intresset för informationssökning finns, men de uppsatser som finns inom området 
innehåller långt ifrån alltid de modeller och teorier som finns.  
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Den funktion som modellerna tenderar att få i de uppsatser som här diskuterats 
är att de finns med i teoriavsnitten, i en redovisning av teorier. I de uppsatser där 
modellen inte bara presenteras i teoriavsnittet utan används i själva uppsatsen, har de 
använts i analysen av materialet. Modellerna som helhet har dock inte använts, utan 
lämpliga delar har valts ut och andra tagits bort. I vissa fall styrs analysen tydligt av en 
modell, i andra fall inte. Modellen används inte till att dra generella slutsatser ur 
materialet. Under studien visar det sig även att modellerna inte fungerar helt bra på 
den studie som görs. Det verkar mest finnas med för att studien ska se teoretiskt bra 
ut och därmed uppfylla vissa akademiska krav. Det visar också på den traditionella 
synen som finns in om biblioteks- och informationsvetenskapen att beskriva 
informationssökning som något generellt. 

 
Går det att skapa en generell modell? 
Att uppsatser blir mer beskrivande när de inte bygger på någon modell eller teori är 
kanske inte så överraskande. Vad som märks är dock att även uppsatser vars 
författare utgår från modeller tenderar att vara försiktiga med att presentera generella 
slutsatser. Informationssökning kan vara en så pass privat och komplex företeelse att 
det inte går att dra några generella slutsatser kring det. De flesta uppsatsförfattarna 
verkar ha upplevt svårigheter med att dra generella slutsatser. De nöjer sig med att 
säga något om just de individer de studerat. En väl fungerande modell skulle här 
kunna vara till hjälp om man ändå skulle säga något generellt om 
informationssökning. De modeller som jag analyserat verkar inte fungera på det 
sättet. De ger en idé om hur man kan tänka om ett visst problem, men det saknas 
teorier och samband som helt kan förklara orsaker och händelseförlopp. Sedan är 
det inte säkert att det bästa sättet att studera informationssökning är att se det som 
något generellt. Forskaren Louise Limberg vänder sig emot synen på att se 
informationssökning som en generell process och menar att det hämmar forskningen 
kring och förståelsen för variationer i hur människor söker information.133 En av 
Limbergs slutsatser är att det inte finns en generell process för informationssökning 
som är oberoende av hur innehållet i informationen uppfattas av användaren. 
Innehållet påverkar hur människor söker och använder information.134 
Utgångspunkten bör vara att det inte finns en generell modell för 
informationssökningsprocessen, utan att processen måste beskrivas utifrån sitt 
innehåll och sammanhang. 

 
 

133 Limberg, 1998, s. 230. 
134 Limberg, 1998, s. 228. 
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Vilken kritik kan riktas mot modellerna och deras användbarhet? 
Är det bästa sättet att studera informationssökning att använda modeller? Det är 
svårt att sätta in åsikter, erfarenheter och upplevelser som individer har i ett 
förutbestämt schema. Att försöka som inom naturvetenskapen utföra exakt 
vetenskap kan bli fel. Modellerna som en förklaring till mänskliga beteenden och 
dynamiska processer fungerar inte. Stelheten råkar i konflikt med kravet på att 
analysen ska kunna få med så många aspekter som möjligt. Samtidigt som stelheten 
hos modellen är en förutsättning för att kriterierna som undersökts i uppsatsen: 
systematik, effektivitet, validitet och generaliserbarhet, ska gälla. Slutsatsen är att 
modeller är bättre lämpade för matematik eller naturvetenskapliga områden. 

Modellerna är uppbyggda systematiskt, men när de används uppstår en del 
problem och brister gör sig gällande. De kan inte användas till de analyser som 
uppsatsförfattarna gör och är inte heller en garanti för att mer generella slutsatser kan 
dras ur ett specifikt och begränsat material. En modell som är en hypotetisk bild av 
hur saker och ting förhåller sig i verkligheten borde om den fungerar bra bidra till att 
slutsatser kan dras. I de undersökta uppsatserna finns en försiktighet när det gäller 
just detta. Modellerna upplevs inte fungera som ett stöd när generella slutsatser ska 
dras. Användningen av en modell skulle, om den används på rätt sätt, kunna bidra till 
att uppsatserna blir mer allmängiltiga och säga något mer än om just den i uppsatsen 
studerade gruppen. Det har även visat sig att valet av metod har betydelse för om 
generella slutsatser kan dras. Kvalitativa metoder begränsar i uppsatserna den 
möjligheten, medan kvantitativ metod eller frånvaro av modell leder till sådana 
slutsatser. Modellen verkar på det sättet begränsa studien istället för att höja den till 
en högre teoretisk nivå.  

De som använder en modell bör diskutera hur de förstår och förhåller sig till den. 
Om det finns delar i modellen som inte passar kan det vara bra att diskutera det och 
varför man tror att det är så. Det är ett problem som blir tydligt hos uppsatsförfattare 
som använder sig av någon av de informationssökningsmodeller som jag har 
undersökt. På något vis försöker man då pressa in sitt material i modeller och skär 
bort sådant som inte riktigt passar. Modellen får styra vad man kommer fram till. De 
som inte använder en modell är mer självständiga och vågar dra slutsatser. Modellen 
verkar på så sätt begränsa studierna. Det man utgick från ställer till problem och man 
blir tvungen att bortse från modellen i ett eller flera avseenden. Då är frågan om man 
inte ska göra en avvägning mellan att ge studien en akademisk utformning eller få ut 
mest möjliga av det material som man samlat in? I uppsatser som inte har med någon 
modell visar det sig att det går lika bra, om ibland inte bättre, att analysera ett 
insamlat material. I jämförelse visar det sig också att de som inte har med en modell i 
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analysen är ”friare” i sitt sätt att dra slutsatser och presentera sina reslutat. De här 
analyserade modellerna fungerar inte som det är tänkt. 

De modeller som analyseras här har sina brister och skulle behöva kompletteras 
för att bli mer användbara. Sedan är frågan om det alls behövs modeller, eller om det 
bara är ett uttryck för biblioteks- och informationsvetenskapens strävan att bli ett 
akademiskt accepterat ämne. Är modellernas enda funktion att de ska finnas för att 
det ska se bra ut, kan de ifrågasättas. En teori utan betydelse för studien blir 
meningslös och saknar validitet. Detta kan visa på ett teoriproblem som hör ihop 
med ämnets karaktär som ett fler- eller tvärvetenskapligt ämne med inlånade teorier 
och metoder och en ganska ung självständig teoribildning. Vilka andra alternativ finns 
det istället för att utgå från färdiga modeller? Modellerna är speciellt skapade för 
forskning om informationssökning. De är inte inlånade från andra discipliner. 

De slutsatser som jag kommit fram vid min analys av de två modellerna är att de 
är för stela för att undersöka beteende hos människor. Det har också visat sig att det 
är svårt att kombinera krav på modellernas uppbyggnad med det material som man 
ska analysera med hjälp av dem. Det visar på problem med att använda modeller vid 
studier av informationssökning. Modellerna kan fungera som en idé om hur 
processen kommer att se ut: Från ett behov och sedan sökningen, från osäkerhet till 
klarhet. Det har även visat sig att det går bra att göra analyser utan modeller, behövs 
de då? 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att utifrån ett antal magisteruppsatser som behandlar 
informationssökning, analysera två modeller för informationssökning och sätta det i 
relation till biblioteks- och informationsvetenskapen som ämne och dess teoribildning. 
De två modellerna som analyseras är skapade av Tom Wilson och Carol Kuhlthau.  

Uppsatsens frågeställningar är:  
• Hur är modellerna utformade? 
• Hur har modellerna använts i olika studier? 
• Går det att skapa en generell modell? 
• Vilken kritik kan riktas mot modellerna och deras användbarhet? 

Utgångspunkten är att analysera modellerna utifrån teorier om vad en teori och en 
modell är. Metoden för uppsatsen är komparativ där modellerna jämförs med 
varandra enligt de fyra kriterierna: systematik, effektvitet, validitet och 
generaliserbarhet.  

Båda modellerna är systematiskt uppställda med komponenter som visar hur 
informationssökningen fungerar. Wilsons modell består av tre grupper med 
komponenter: behov, hinder och informationssökning. Kuhlthaus är uppbyggd i sex 
faser som följer informationssökningsprocessen och tar hänsyn till vilka känslor, 
tankar och handlingar som följer den. I Wilsons modell saknas dock vissa 
sammanhang som binder ihop modellens olika delar, medan Kuhlthaus samband är 
tydliga. Wilson intresserar sig för hur ett informationsbehov uppstår och vad som 
påverkar beteendet. Kuhlthau följer processen när ett informationsbehov redan 
uppstått. 

Användningen av modellerna i uppsatserna visar att det finns problem: Vissa 
delar av modellen utesluts och bara en del används i analysen. Det innebär att 
användningen av dem inte fungerar helt. Modellerna behandlas inte som helheter utan 
delas eller kombineras med andra. Uppsatsförfattarna har även flera invändningar 
emot modellerna och hur de fungerar i analysen. Det visar också på en motsättning 
som finns mellan modellens stelhet och den dynamiska process som ska analyseras. 
Det är svårt att få plats med beteenden i en stel modell. Samtidigt är det nödvändigt 
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för att modellen ska kunna uppfylla kriterier som systematik, effektivitet, validitet och 
generaliserbarhet. Modellerna visar sig inte fungera så bra till forskning inom 
informationssökning.  
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