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Abstract 
The aim of this thesis is to examine the information behaviour of doctoral students working in 
musicology with respect to what information needs arise, how information is used and sought 
during their research work. This thesis also set out to explore the students’ means for evaluating 
and judging source materials of potential relevance during their research work. Finally, this study 
also set out to explore the students’ opinions about how library services could be improved in 
order to fit their needs as music scholars. 

A qualitative approach was undertaken in the investigation and six interviews were 
conducted with doctoral students connected to university departments representing the chosen 
discipline at three universities in Sweden. Brenda Dervin’s Sense-Making Theory and Patrick 
Wilson’s concept of cognitive authority is what served as a theoretical framework for analysis of 
the material. 

The main findings of this study suggests that the doctoral students working in musicology is 
using both primary sources (e.g. documents, scores, recordings) and secondary sources (e.g. 
monographs, journal articles). The students are using a variety of primary sources, among which 
scores and recording seems indicative of their discipline. Since the student’s research area 
involves specialization and often are interdisciplinary in content, they do not only consult 
secondary sources in the area of musicology, but also use sources from other disciplines. 

Collections available at libraries, archives and other institutions holding music-related 
materials are important channels in the students’ search and acquisition of primary and secondary 
sources. Locating and acquiring primary and secondary sources occurs through the use of formal 
tools as library and archive systems, but also through references in publications, informal 
communication and the Internet. When judging source materials, the students hold different 
conceptions of relevance criteria, among which the main criteria is the cognitive authority and 
reputation of the author. Source materials of potential relevance are also recognized on the basis of 
its content, current interest and the cognitive authority of supervisors. In the students’ opinions, 
locating and acquiring source materials would be improved with an increase in the amount of 
primary sources being digitized retrospectively. The students also express a desire for more 
specialized indexing tools.  
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Förord 

Med detta förord vill jag tacka de personer som på olika sätt bidragit till denna 
uppsats färdigställande. Jag vill tacka min handledare Ulrika Kjellman för de 
värdefulla tips och råd hon givit mig under arbetets gång samt för det mycket 
förtjänstfulla sätt på vilket hon läst och kommenterat texter när tiden varit knapp. 
Ett stor tack också till mina tålmodiga vänner, kurskamrater och min familj för 
alla de sätt på vilka ni har underlättat de många och långa timmar framför datorn 
som denna uppsats föranlett. Till sist vill jag rikta ett stort tack till mina 
informanter som låtit sig intervjuas och tagit sig tid att svara på mina frågor, utan 
er hade denna undersökning sannolikt inte gått att genomföra.  
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1 Inledning 

Bland mina personliga intressen är sannolikt musikutövande och musik i alla dess 
former de två som lämnat – och alltjämt fortsätter att lämna – tydliga avtryck i 
min tillvaro. Mitt musikintresse har inte endast varit föremål för ett flitigt lyss-
nande, utövande av och läsning om musik utan även tagit sig uttryck i många 
spännande och roliga terminer med studier i musikvetenskap. Intresset för musik 
har således också tagit sin bana genom min studietid och till stor del präglat dess 
innehåll och inriktning. I det avseendet utgör denna studie inget undantag. Inrikt-
ningen på föreliggande arbete är i mångt och mycket en strävan att söka fläta 
samman mitt intresse för musik med det biblioteks- och informations-
vetenskapliga området.     

En inblick i hur dessa två områden växelverkar inom bibliotekssektorn fick 
jag under min tid som praktikant på Statens musikbibliotek. Under min 
praktikperiod på Statens musikbibliotek blev jag varse de omfattande och goda 
informationsresurser som finns inom det musikvetenskapliga området och den 
källa de utgör för såväl studenter, forskare, musiker som en musikintresserad och 
musikutövande allmänhet. Praktikperioden fick mig också att erinra mig om de 
kanske inte alltför uttömmande sökningar och fåtaliga resurser som jag begagnade 
mig av under mina studier i musikvetenskap.  

Det är dessa samlade erfarenheter som väckte min nyfikenhet och mitt 
intresse för att belysa hur musikvetenskapliga doktorander agerar i skärnings-
punkten mellan sin informationssökning och sitt musikvetenskapliga 
forskningsarbete. I föreliggande studie är det således doktorandernas 
forskningssituation, deras behov, användning och sökning av information som står 
i blickfånget.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera informationsvanor hos 
doktorander som bedriver forskarstudier i ämnet musikvetenskap och hur de går 
tillväga i sin informationssökning. Avsikten med denna uppsats består närmare 
bestämt i att visa på hur behov och användning av information ser ut hos 
doktorander i musikvetenskap, hur de går tillväga och vilka verktyg/hjälpmedel de 
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använder sig av då de söker information för sitt avhandlingsarbete. I anslutning 
till detta avser jag även att belysa hur doktoranderna går tillväga för att bedöma 
relevans och kvalitet hos det forskningsmaterial de kommer i förbindelse med i 
sin informationssökning.  

Ovanstående syfteformulering bildar utgångspunkten för de specifika fråge-
ställningar som jag ämnar besvara i denna studie. Frågeställningarna lyder enligt 
följande: 

Vilka informationsbehov har doktoranderna och hur använder doktoranderna 
informationen i sin forskning? 

Hur går doktoranderna tillväga för att söka information till sitt avhandlingsarbete 
och vilka informationskanaler använder de sig av?  

Hur går doktoranderna tillväga vid bedömning av relevans och kvalitet hos det 
forskningsmaterial de kommer i kontakt med? 

Har doktoranderna eventuella idéer om hur informationstjänster skulle kunna 
förändras eller utvecklas för bättre på att möta deras behov som 
musikforskare? 

Tillsammans uttrycker syfte och frågeställningar denna studies huvudsakliga 
undersökningsområde: informationsvanor hos doktorander i musikvetenskap. 
Tyngdpunkten i min studie kommer att ligga vid att klarlägga doktorandernas 
behov och användning av information i sitt avhandlingsarbete samt de tillväga-
gångssätt doktoranderna använder sig av för att söka och värdera den information 
de kommer i kontakt med och använder under arbetet med sin avhandling. Detta 
för att se om det i doktorandernas informationsvanor finns några specifika behov 
och strategier som kan relateras till deras situation som musikforskare, men även 
om det däri finns generella drag som de delar med andra, i första hand 
humanistiska, forskargruppers informationssökning.  

Medveten om att mitt forskningsområde klingar något abstrakt, vill jag 
poängtera att jag inte har som avsikt att närma mig doktorandernas 
informationssökning utifrån en syn på denna som en relativt oproblematisk, 
kontinuerlig process med enkelt åtskiljda, idealtypiska stadier genom vilka 
individen går från klarhet till klarhet. Min ambition är att söka återge en rik och 
mångdimensionell belysning av doktorandernas informationsvanor inom ramen 
för sin forskarutbildning och de stickspår och återvändsgränder som 
efterforskandet i olika informationsresurser inte sällan leder in i innan man hittar 
rätt. Annorlunda uttryckt vill jag undvika att i allt för hög grad låsa fast mina 
analyser vid modeller och scheman.  

Utöver dessa kärnfrågor, berör studien även andra aspekter av doktorandernas 
informationsvanor, exempelvis doktorandernas reflektioner kring den musikveten-
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skapliga disciplin de är verksamma inom. Dessa frågor bildar inga enskilda 
analytiska kategorier i min studie, utan i den utsträckning de berörs behandlas de 
snarare som kringfrågor med syfte att bidra till en mer sammanhållen bild av 
doktorandernas informationsvanor.  

1.2 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer kapitel 2 där jag redogör för tidigare forskning 
inom behov, sökning av information samt exempel på hur denna intresserat sig för 
informationsvanor hos musikforskare och humanistiska forskare i allmänhet. 
Därefter följer kapitel 3 där jag presenterar de teoretiska utgångspunkter som 
bildar den teoretiska referensram utifrån vilken jag analyserar mitt intervju-
material. I kapitel 4 redovisar och diskuterar jag mitt val av metod och förfarandet 
kring de intervjuer jag genomfört. Kapitel 5 innehåller en kort presentation av 
musikvetenskap som akademisk disciplin, dess forskningsområden och organisa-
tionen av den högre utbildningen i ämnet. Därpå följer kapitel 6 i vilket intervju-
erna redovisas. Redovisningen av intervjuerna disponeras på tematiskt vis. I 
kapitel 7 diskuterar och analyserar jag mina intervjuer mot bakgrund av teori och 
delvis tidigare forskning. Resultaten sammanfattas sedan i kapitel 8.  
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2 Tidigare forskning  

Under 1970-talets slut och början på 1980-talet inträffade det inom det biblioteks- 
och informationsvetenskapliga fältet en förskjutning från en systemorienterad, 
kvantitativ forskning till en mer användarorienterad forskning där studiet av 
människors informationsanvändning utgick från användarens perspektiv och dess 
meningsskapande praktiker.1  

Användarperspektivet är också centralt i föreliggande studie; det är 
doktorandernas upplevda behov och strategier under sitt avhandlingsarbete som 
bildar utgångspunkten i min strävan att söka utröna deras informationsbehov, 
informationsanvändning och informationssökning. Det faktum att doktoranderna 
är verksamma inom den humanistiska disciplinen musikvetenskap är en aspekt 
som jag också söker väva in i undersökningen av doktorandernas 
informationsvanor.2  

 
Några reflektioner kring tidigare forskning 
En forskare inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet som 
intresserat sig särskilt för humanistiska forskares informationsvanor är Harriet 
Lönnqvist. I sin doktorsavhandling om 24 etablerade finländska humanistiska 
forskares forskningsprocesser och informationssökningsprocesser påpekar 
Lönnqvist i avhandlingens forskningsöversikt att den forskning som bedrivits om 
humanistiska forskares informationsvanor är relativt fragmentarisk; många studier 
är småskaliga och svåra att generalisera utifrån.3  

Bristen på forskning om musikvetenskapliga forskares informationsvanor än 
också påtaglig i mina efterforskningar av litteratur.4 Därav refererar jag således 
                                                 

 

1 Dervin, Brenda & Nilan, Michael (1986) “Information Needs and Uses”, s 26 f. Se även Wilson. Thomas D. 
(1981) “On User Studies and information Needs”; Belkin, Nicholas J. m.fl. (1982) “ASK for Information 
Retrieval: Background and Theory”.  
2 Doktorandernas disciplinära hemvist har dock inte föranlett mig att anamma ett domänanalytiskt perspektiv 
som det bland annat företräds av Birger Hjørland. Andra teoretiska perspektiv har funnits mer relevanta. En 
redogörelse för Hjørlands domänperspektiv finns i Hjørland, Birger (2002) ”Domain Analysis in Information 
Science. Eleven Approaches – Traditional as well as Innovative”. Se även Ørum, Anders (2003) ”Knowledge 
Organization in the Domain of Art Studies – History, Transition and Conceptual Changes” och Abrahamsen, 
Knut Tore (2003) ”Indexing of Musical Genres: An Epistemological Perspective”. 
3 Lönnqvist, Harriet (2003) Humanistiska forskningsprocesser och informationssökare. Typologier för 
informationssökande forskare, s. 36 f.    
4 Den enda studien med renodlat fokus på musikforskares behov och användning av information är Brown, 
Christine D. (2002) ”Straddling the Humanities and Social Sciences: The Research Process of Music 
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även till studier som berör andra humanistiska discipliner. Studier rörande andra 
vetenskapsområden eller användargrupper hänvisas till i den mån de ansetts 
relevanta.  

Studierna nedan belyser humanistiska forskares användning och inför-
skaffning av information utifrån olika aspekter; vissa fokuserar på behov och an-
vändning, andra integrerar detta i studier av forskningsprocesser. Även citations-
studier har refererats. Då få studier enbart fokuserar på forskarstuderade refererar 
jag även till studier där forskare på högre nivåer ingår. Vanligt är också att flera 
kategorier studeras i en och samma studie, men där betonas sällan eventuella 
skillnader mellan kategorierna. När så är möjligt, lyfter jag ut resultat som funnits 
särskilt intressanta med hänvisning till någon av de i studien ingående forskar-
kategorierna. 

Ett flertal studier som redogörs för är av äldre datum och belyser inte samtida 
informationsteknologiers roll i forskarnas informationsvanor. Exempelvis 
refererar jag till användarstudier utförda i slutet av 1970-talet och början av 1980-
talet vid forskningscentret Centre for Research on User Studies (CRUS) vid uni-
versitetet i Sheffield.5 De är ålderstigna men på grund av dess relativa omfattning 
och breda urval finner jag hos dem en viss grad av generaliserbarhet. I följande 
forskningsöversikt har jag med de studier som står till buds sökt ge en bred bild av 
tidigare forskning om humanistiska forskares informationsvanor. Översikten har 
disponerats tematiskt enligt följande: informationsökning, behov och användning 
av forskningsmaterial (källmaterial/vetenskaplig referenslitteratur) samt relevans-
bedömning. 

2.1 Informationssökning hos humanistiska forskare 
Forskaren Harriet Lönnqvist har utöver ovan nämnda doktorsavhandling, även 
genomfört en intervjustudie av informationsvanor hos 64 etablerade och mindre 
etablerade humanistiska forskare i Norden (i fortsättningen refererad till som 
Lönnqvists nordiska studie). Studien genomfördes i mitten av 1980-talet 

 
Scholars” samt Brown, Christine D. (2001) ”The Role of Computer-mediated Communication in the 
Research Process of Music Scholars: An Exploratory Investigation”. 
5 Corkill, Cynthia & Mann, Margaret (1978) Information Needs in the Humanities: Two Postal Surveys. 
Författarna studerade 612 etablerade forskare och 203 forskarstuderande.  
Corkill m.fl. (1981) Doctoral Students in Humanities: a Small-scale Panel Study of Information Needs and 
Uses 1976-79 utgör ett exempel på Cynthia Corkills, Margaret Manns och Sue Stones samarbete inom ramen 
för CRUS. Denna användarstudie undersöker informationsvanor hos forskarstuderande i humanistiska 
discipliner och berörs närmre längre fram i denna översikt. En översikt över forskningen inom programmet 
Humanities Information Research Programme finns i Stone, Sue (1980) ”CRUS Humanitites Research 
Programme”, s. 15-24. 
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och omfattade forskare från 9 discipliner.6 En huvudslutsats i denna studie var att 
denna forskarkategori inte utgör någon enhetlig grupp vad gäller dess 
informationsvanor och informationssökning.7  

Ytterligare en utkomst av Lönnqvists nordiska studie var tanken om 
humanistiska forskares informationssökning som en lång process under vilken 
forskaren ständigt fyller på och bär med sig sitt vetande i en ”kunskapsväska”.8 
Lönnqvist fann även att forskarna vanligen gjorde ämnesökningar på forskare som 
forskaren i fråga redan kände till, eller på behandlad person. Med begreppet 
”kunskapsväska” sökte Lönnqvist illustrera sina iakttagelser kring förkunskapers 
betydelse för utformningen av de två typer informationssökning som 
utkristalliserade i studien. Vid informationssökning där forskaren besatt vissa 
kunskaper om ämnet och dess litteratur utnyttjade denne sin ”kunskapsväska”. 
Detta var vanligt bland studiens etablerade forskare. Vid informationssökning om 
ett ämne vilket var nytt för forskaren utgick denne ofta ifrån standardverk och 
bibliotekskataloger. Kedjesökning praktiserades i båda typerna.9 Lönnqvist fann 
vidare att den senare informationssökningstypen var vanligare bland de mindre 
etablerade forskare i studien vilka ofta arbetade med nya ämnen och precis börjat 
fylla på sin ”kunskapsväska”.10  

Liknande iakttagelser har även gjorts av den biblioteks- och 
informationsvetenskaplige forskaren Lars Seldén i dennes doktorsavhandling om 
informationssökning hos forskare inom företagsekonomi. I nämnda studie fann 
Seldén att den akademiska karriären löper parallellt med en 
”informationssökningskarriär”, vars inriktning initialt ses bygga på formellt 
inriktad informationssökning (biblioteksorienterad). I takt med att forskarens 
fältkännedom ökar, ersätts den formellt inriktade informationssökningen så små-
ningom av en socialt inriktad sådan (personliga kontakter) där informella 
kontakter utgör de viktiga redskapen i forskarens informationssökning.11 

Lönnqvists och Seldéns resonemang befinns intressanta för denna studie då 
de bidrar till att belysa eventuella skillnader i informationsvanor mellan 
etablerade och mindre etablerade forskare, men framförallt för att det förbinder 
informationsvanor och forskningsverksamhet till varandra på ett sätt som 
implicerar en övergripande förståelse av dessa som två företeelser vilka 
ömsesidigt formar och påverkar varandra under ett helt forskarliv. 

                                                 
6 Lönnqvist, Harriet (1988) Humanister söker information eller ‘Mötet med den litauiske skoputsaren’, s. 30 
f. De 9 disciplinerna var arkeologi, etnologi och folkloristik, filosofi, historia, konstvetenskap, 
litteraturvetenskap, musikvetenskap, religionsvetenskap och språkvetenskap. 
7 Lönnqvist (1988), s. 123. 
8 Lönnqvist (1988), s. 124. 
9 För en förklaring av begreppet kedjesökning, se avsnitt 2.1.3. 
10 Lönnqvist (1988), s. 124. 
11 Seldén, Lars (2004) Kapital och karriär. Informationssökning i forskningens vardagspraktik, s. 268. 
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2.1.1 Musikvetenskapliga forskare och forskningsprocesser 
Några av de studier som refereras till i denna översikt har inkluderat musikveten-
skapliga forskare i det urval av discipliner som studeras.12 I studiernas 
aggregerade resultatredovisningar döljs dock denna forskargrupp och i den mån 
de synliggörs kommer jag lyfta fram dem.  

En användarstudie med enskilt fokus på musikvetenskapliga forskare är 
Christine D. Browns studie där hon intervjuade 30 nordamerikanska 
musikforskare i syfte att belysa behov och användning av information hos denna 
forskargrupp samt utveckla en modell för dess forskningsprocess.13 I den modell 
som Brown utarbetade företog forskarna insamling och lokalisering av 
forskningsmaterial i de initiala delarna av sitt forskningsarbete i syfte att finna 
bakgrundsfakta om och tydliggöra sitt forskningsområde. Forskningsmaterialet 
ordnades, lästes och användes för att precisera frågor, finna argument och ny 
litteratur.14 I jämförelse med modeller som utarbetats för andra humanistiska 
discipliner, fann Brown att musikforskarnas forskningsprocess utmärkte sig i att 
intervjuer och deltagande observationer var vanliga metoder i deras forskning. 
Även forskarnas analysskeden befanns distinkta med avseende på dessas 
användning av olika metoder för musikanalys. 15 

Jag finner Browns iakttagelser användbara inför föreliggande studie i den 
mening att de bidrar en till övergripande förståelse av musikforskares användning 
av olika typer av forskningsmaterial och betonar informationsanvändning som en 
integrerad del i musikforskares forskningsprocess.  

2.1.2 Biblioteksorienterad informationssökning 
Tidigare forskning om humanistiska forskares informationsvanor har ofta lyft 
fram biblioteken som en viktig resurs.16 Nedan redogörs för studier som behandlat 
olika aspekter av humanisters biblioteksorienterade informationssökning.17  
 
Bibliotekens betydelse 
I Harriet Lönnqvists studie av humanistiska forskare i Norden var 
universitetsbibliotek den viktigaste vägen till införskaffning av 

                                                 
12 Corkill & Mann (1978), s. 3. Se även Corkill m.fl. (1981); Lönnqvist (1988); Bates, Marcia J. m.fl. (1995) 
”Research Practices of Humanitites Scholars in an Online Environment: The Getty Online Searching Project 
Report no. 3”. 
13 Brown (2002), 73 f.  
14 Brown (2002), s. 79, 82 ff, 88. Modellen verifierades även i en kontrollstudie där 175 musikforskare deltog 
via postenkät. 
15 Brown (2002), s. 89 f. 
16 Corkill & Mann (1978), s. 55; Lönnqvist (1988), s. 123; Wiberley & Jones (1989) ”Patterns of Information 
Seeking in the Humanities”, s. 640;  Lönnqvist (2003) , s. 249. 
17 Med biblioteksorienterad informationssökning avser jag efterforskning och införskaffning av forsknings-
material som företas inom ramen för biblioteksinstitutioner och de bibliografiska hjälpmedel och 
informationstjänster som dessa tillhandahåller. 
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forskningsmaterial. Näst efter privata samlingar, nyttjade forskarna 
institutionsbibliotek vilka uppskattades för sin profilering. Därefter använde 
forskarna specialbibliotek vilka värdesattes för sin täckning av specifika ämnes-
områden. Även utländska forskningsbibliotek användes.18  

Lönnqvists nordiska studie visade vidare att de humanistiska forskarna främst 
införskaffade referenslitteratur och tidskrifter genom biblioteken. Det fysiska av-
ståndet till bibliotekens samlingar vägde in huruvida dessa begagnades eller inte, 
men långa resor kunde dock företas för införskaffning av eftertraktat material. Vid 
sidan av biblioteken var privata inköp av litteratur vanligt bland etablerade 
forskare, och många av dem nyttjade ofta privata samlingar.19 En intressant 
variation i biblioteksanvändningen hos de humanistiska forskare som ingick i 
Lönnqvists nordiska studie gjorde gällande att de icke-etablerade forskarna i 
studien var mer biblioteksberoende än de etablerade. De senare hade å sin sida 
utvecklat ett omfattande nät av informella kontakter vilket nyttjades i 
informationssökningen.20  

 
Bibliotekskataloger 
Publika bibliotekskataloger tillgängliga via internet (i fortsättningen onlinekatalo-
ger) syns vara ett uppskattat bibliografiskt hjälpmedel i humanistiska forskares 
biblioteksorienterade informationssökning.21  

Carole L. Palmer har genomfört en intervjustudie med 55 humanistiska 
forskare från ett antal olika discipliner där hon undersökte hur digitala 
informationsresurser inverkade i deras forskning. Palmer fann att forskarna 
använde sig regelbundet av onlinekataloger och tidskriftsindex. I huvudsak 
begagnades onlinekataloger för att söka referenslitteratur inom det egna 
forskningsfältet.22 Liknande iakttagelser gjorde Stephen E. Wiberley & William 
G. Jones i en studie av 13 nordamerikanska humanistiska forskares  användning 
av informationsteknologier. Forskarna förlitade sig nästan uteslutande på 
onlinekataloger när de ville tillgå bibliotekssamlingar. Onlinekataloger upplevdes 
som effektiva och tidsbesparande.23  

                                                 
18 Lönnqvist (1988), s. 57. Se även Lönnqvist (2003). 
19 Lönnqvist (1988), s. 62. 
20 Lönnqvist (1988), s. 85. Se även Corkill & Mann (1978), s. 47. 
21 Wiberley, Stephen E. & Jones, William G. (2000) ”Time and Technology: A Decade-Long Look at 
Humanits’ Use of Electronic Information Technology”, s. 426; Brown (2002), s. 82; Ellis, David & Oldman, 
Hanna (2005) ”The English Literature Researcher in the Age of the Internet”, s. 33; Palmer, Carole L. (2005) 
”Scholarly Work and the Shaping of Digital Access”, s. 1144.  
22 Palmer (2005), s. 1144. Disciplinerna var litteratur, mediastudier, kulturstudier, filmvetenskap, historia, 
arkitektur, konsthistoria och kommunikationsvetenskap. 
23 Wiberley & Jones (2000), s. 426. Se även Ellis & Oldman (2005). 
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Elektroniska resurser och onlinedatabaser 
Humanistiska forskares användning av biblioteksorienterade elektroniska 
informationsresurser har endast berörts av ett fåtal studier.24 Studier av senare 
datum antyder att humanistiska forskare använder och har en positiv inställning 
till databaser som bibliotek tillhandahåller på elektronisk väg.25  

David Ellis och Hanna Oldman genomförde en enkätstudie med 60 
litteraturforskare för att belysa forskarnas attityder till och användning av Internet 
och andra elektroniska informationsresurser.26 Ellis & Oldmans studie visade att 
merparten av litteraturforskarna använde sig av onlinedatabaser i sin 
informationssökning. Av dessa föredrog flertalet onlinedatabaser före tryckta 
bibliografier eftersom de förra var sökbara och gav omedelbara träffar.27 Andra 
forskare fann tryckta bibliografier mer användarvänliga. De forskare i studien som 
använde sig av onlinedatabaser ansåg dem mycket användbara med avseende på 
sökresultaten, dess snabbhet samt att sökningarna ofta frambringade aktuellt 
material. En nackdel som påtalades med onlinedatabaser var att sökresultaten 
tenderade att innehålla irrelevanta träffar vilka forskarna nödgades sålla bort för 
att gå vidare med de intressanta träffarna. Litteraturforskarna betonade därför 
vikten av att formulera precisa sökfrågor.28 

 Elektroniska resurser som exempelvis specialdatabaser begagnades även av 
de musikforskare som ingick i Browns studie. Dock var onlinedatabaser snarast 
av sekundär betydelse i musikforskarnas informationssökning; forskarna använde 
sig i första hand av privata samlingar, bibliotekskataloger och browsing i sin 
informationssökning. 

 
Browsing 
Browsing har befunnits vanligt men inte studerats särskilt ingående i tidigare 
studier av humanistiska forskares informationsvanor.29 Shan-Ju Chang & Ronald 
E. Rice har studerat browsing utifrån ett flertal vetenskaplig discipliner, däribland 
biblioteks- och informationsvetenskap. De beskriver browsing som ett förlopp där 
en person exponerar sig för informationsresurser genom att skanna dess innehåll 
eller struktur såtillvida att personen ifråga helt oväntat upptäcker ny information 
eller fler vägar till ytterligare information. Browsing kan på detta vis vara 
planerad eller oplanerad, rutinmässig eller situationsbestämd och företas i syfte att 
identifiera, bekanta sig med eller bedöma information i en viss kontext.30 

                                                 
24 Ellis & Oldman (2005), s. 29. Se även Bates m.fl. (1995); Wiberley & Jones (2000); Palmer (2005). 
25 Ellis & Oldman (2005), s. 34; Palmer (2005), s. 1144 f.  Se även Wiberley & Jones (2000). 
26 Ellis & Oldman (2005), s. 29 f.  
27 Ellis & Oldman (2005), s. 34. 
28 Ellis & Oldman (2005), s. 34. 
29 Lönnqvist (1988), s. 64; Brown (2002), s. 91; Lönnqvist (2003), s. 222. Se även Delgadillo, Roberto & 
Lynch, Beverly, P. (1999) ”Future Historians: Their Quest for Information”, s. 99; Ellis & Oldman (2005). 
30 Chang, Shan-Ju & Rice, Ronald E. (1993) ”Browsing: A Multidimensional Framework”, s. 258. 
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I Lönnqvists doktorsavhandling om humanistiska forskares informationsvanor 
framkom att browsing tillämpades i forskarnas informationssökning, 
företrädelsevis genom att forskarna slumpmässigt sökte i biblioteks öppna 
samlingar, bläddrade i böcker och läste dess innehållsförteckningar.31 Browsing 
tillämpades även av musikforskarna Browns studie samt litteraturforskarna i Ellis 
& Oldmans studie.32  

 
Bibliotekarier 
En tendens som framträtt i tidigare studier av humanistiska forskares 
informationsvanor är denna forskargrupps avoga eller undvikande förhållningssätt 
till bibliotekarier.33 De forskare som ingick i Lönnqvists doktorsavhandling 
respektive nordiska studie uppvisade ett bristande förtroende för bibliotekarier 
och satte stor tillit till sin förmåga att finna material på egen hand. Forskarna 
förväntade sig ej heller hjälp från bibliotekarier vid ämnesökningar och var inte 
villiga att överlåta dessa till bibliotekarier.34 

Stephen E. Wiberley har dock bidragit till en nyansering av iakttagelserna 
ovan. Denne genomförde en intervjustudie av informationsvanor hos 20 
nordamerikanska humanistiska etablerade forskare. I studien framkom att 
forskarna ofta konsulterade bibliotekarier vid olika specialsamlingar och arkiv 
eftersom dessa institutioners bibliografiska hjälpmedel eller förteckningar ofta var 
unika och svårare att använda än sökmanualer i bibliotek.35  

2.1.3 Kedjesökning 
En sökmetod som tidigare studier befunnit vanlig bland humanistiska forskare är 
så kallad kedjesökning.36 I sin nordiska undersökning ger Lönnqvist följande 
definition av begreppet kedjesökning och dess innebörd i informationssöknings-
sammanhang:  

Kedjesökning innebär att en referens ger flera nya referenser och att dessa alltid värderas i ett 
sammanhang, i en kontext. (…) Böckers och tidskrifters käll- och litteraturförteckningar leder 
forskaren vidare till en nästan oändlig kedja av referenser, som utsträcker sig åt alla håll. Det 
gäller att välja rätt riktning och framför allt rätt spår. Det är en av de främsta ”konstarterna” i 
den humanistiska forskarens informationssökning som han/hon själv måste vara bevandrad 
i.37 

                                                 
31 Lönnqvist (2003), s. 198, 222 f. Se även Lönnqvist (1988), s. 79. 
32 Brown (2002), s. 90; Ellis & Oldman (2005); s. 32. 
33 Lönnqvist (1988), s. 80 f; Wiberley & Jones (1989), s. 640; Lönnqvist (2003), s. 277 f. Se även Corkill & 
Mann (1978); Wiberley, Stephen E. (1991) ”Habits of Humanists: Scholarly Behavior and New Information 
Technologies”.  
34 Lönnqvist (1988), s. 80 f; Lönnqvist (2003), s. 277 f. 
35 Wiberley (1991), s. 18. Se även Lönnqvist (1988); Lönnqvist (2003). 
36 Lönnqvist (1988), s. 78; Ellis (1993), s. 483; Lönnqvist (2003), s. 163. Se även Wiberley (1991). 
37 Lönnqvist (1988), s. 65. 
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När jag i fortsättningen använder mig av begreppet kedjesökning utgår jag således 
från Lönnqvists avgränsning av begreppet. En engelskspråkig motsvarighet till 
begreppet kedjesökning finns hos David Ellis vilken använder termen ”chaining” 
för att beteckna ovan beskrivna sökmetod. ”Chaining”, det vill säga uppföljning 
av referenser litteraturförteckningar, utgjorde en viktig fas i informations-
sökningen hos de brittiska litteraturforskare som ingick i den intervjustudie där 
Ellis sökte utarbeta modeller för olika forskargruppers informationssökning.38  

I Lönnqvists nordiska studie av humanistiska forskares informationsvanor 
framkom att kedjesökning var central i forskarnas informationssökning och i vissa 
fall den enda metoden som forskarna tillämpade. Kedjesökning innebar att 
referenser som forskarna fann i referenslitteraturen ledde vidare till nya referenser 
i en kedjeliknande rörelse.39 Referenserna värderades alltid i sitt sammanhang.40  

I sin intervjustudie med 20 humanistiska forskare relaterade Wiberley 
kedjesökningens utbredning bland forskarna till att den till skillnad från generella 
bibliografiska hjälpmedel, beredde forskarna möjlighet att värdera bibliografiska 
referenser utifrån anseendet hos den forskare som citerat den aktuella 
publikationen.41 Forskarna i Wiberleys studie använde således inte generella 
bibliografiska databaser i någon större utsträckning eftersom dess referenser var 
svåra att värdera; dock var dessa effektiva vid sökningar utanför det egna 
ämnesområdet.42 

De studier som refererats ovan antyder att kedjesökning förefaller 
betydelsefull i humanistiska forskares informationssökning, och som sådana 
finner jag dessa studiers iakttagelser som mycket användbara för jämförelser med 
föreliggande studies resultat.  

2.1.4 Informell kommunikation och information 
I tidigare forskning har humanistiskt forskningsarbete ofta visat sig bedrivas på 
egen hand, samtidigt som informell kommunikation och information av olika 
former befunnits vara av stor betydelse för humanistiska forskares informations-
anskaffning.43 Den gängse beskrivningen av forskning inom humanistiska 
discipliner som ett ensamarbete kan enligt Wiberley & Jones ses som en följd av 
att detta ofta inbegriper kvalitativ tolkning och analys av mänskliga artefakter: 

                                                 
38 Ellis, David (1993) ”Modeling the Information-seeking Patterns of Academic Researchers: A Grounded  
Theory Approach”, s. 483. I studien ingick även samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga forskare, men 
här refereras endast Ellis modell för litteraturforskarna. 
39 Lönnqvist (1988), s. 78. 
40 Lönnqvist (1988), s. 63.  Se även Lönnqvist (2003), s. 163. 
41 Wiberley (1991), s. 19. 
42 Wiberley (1991), s. 20. 
43 Wiberley & Jones (1989), s. 638; Wiberley (1991), s. 19. Se även Corkill & Mann (1978); Corkill m.fl. 
(1981); Lönnqvist (1988); Wiberley & Jones (2000); Brown (2002); Palmer (2005). 
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(…) interpretation of works of art is so individualistic that it would be difficult for four or 
even two coauthors to agree on an analysis of a particular artist’s work. The net result is that 
humanists work alone more than other kinds of scholars do. Certainly, humanists consult with 
other humanists to obtain references to the literature and primary sources and to learn what 
their colleagues are doing.44 

När jag i fortsättningen diskuterar denna form av informationsutbyte refererar jag 
till den genom att använda begreppen informell kommunikation och informella 
kontakter. Med dessa avser jag forskarens personliga kontakter och utbyten med 
forskare eller andra personer i dennes omgivning. Med begreppet informell 
information avser jag följaktligen det innehåll som förmedlas och införskaffas i 
forskarens informella kommunikation med andra forskare/personer.45 Informella 
informationskanaler är slutligen de forskare eller andra personer genom vilka den 
informella informationen erhålls. 

Informella kontakter förefaller vara av vikt för informationssökning hos såväl 
musikvetenskapliga forskare som humanistiska forskare i allmänhet. Merparten av 
musikforskarna i Browns studie använde sig ofta av informella kontakter med 
andra forskare, exempelvis för lokalisering av forskningsmaterial. Utbyten med 
forskarkollegor angående olika forskningsfrågor/ämnen befanns också viktiga, 
liksom deltagande i konferenser.46 Informella kontakter var betydelsefulla för 
musikforskarnas behov av att hålla sig à jour om forskningen inom sitt fält.47 

I sin nordiska studie fann Lönnqvist att informell kommunikation var viktig 
vid behov av snabbtillgänglig information samt för införskaffning och utbyte av 
forskningsmaterial vid internationellt inriktad forskning.48 

Elektronisk kommunikation via e-post, e-postlistor och diskussionsfora har 
synts underlätta humanistiska forskares informella utbyten.49 Musikforskarna i 
Browns studie använde sig av e-post och diskussionsfora, men konferenser och 
personliga utbyten med kollegor ansågs viktigare.50 I en separat studie av musik-
forskarnas bruk av elektronisk kommunikation visade Brown att merparten av 
forskarna ansåg att e-post och diskussionsfora var av marginell betydelse i deras 
forskningsprocess.51 I den mån e-post sågs stödja forskningsarbetet var det vid 
utbyten av frågor och information med andra forskare. De få som deltog i 
diskussionsfora ansåg dem behjälpliga för att hålla sig à jour, söka information 

                                                 
44 Wiberley & Jones (2000), s. 423. 
45 Informell kommunikation forskare emellan kan visserligen ske inom ramen för mer officiella sammanhang 
som exempelvis vetenskapliga konferenser, men jag har valt att använda mig av ”informell” för att avgränsa 
denna från informationssökning i mer formella, institutionaliserade sammanhang som exempelvis bibliotek.  
46 Brown (2002), s. 83. Se även Wiberley (1991). 
47 Brown (2002), s. 91. 
48 Lönnqvist (1988), s. 54. 
49 Brown (2001), s. 1 f. Se även Wiberley & Jones (2000); Ellis & Oldman (2005); Palmer (2005).  
50 Brown (2002), s. 91. 
51 Brown (2001), s. 18. 

 16



samt för sin fältkännedom. Vissa forskare deltog temporärt i icke-vetenskapliga 
diskussionsfora för att lära känna sitt forskningsområde inifrån.52 

                                                 
52 Brown (2001), s. 12 f.  
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Forskarstuderande, informell kommunikation och handledarens roll 
Informell kommunikation visade sig mycket viktig för de brittiska humanistiska 
forskare som ingick i den enkätstudie som Cynthia Corkill & Margaret Mann 
genomförde 1977 inom ramen för forskningsprogrammet CRUS. I studien 
studerades informationsvanor hos 612 etablerade forskare och 203 
forskarstuderande från 5 olika discipliner.53 Enkätstudien visade att såväl 
forskarstuderande som forskare värderade informella kontakter inom och utom det 
egna fältet högt för utbyte av idéer samt för utväxling och anskaffning av 
information.54 Detta ges även stöd i Cynthia Corkills m.fl. intervjustudie vilken 
genomfördes 1976-1979 och där 11 forskarstuderande vid brittiska universitet 
deltog. Här framkom att kontaktskapande med andra forskare, deltagande i 
konferenser och seminarier var mycket angelägna aktiviteter genom vilka de 
forskarstuderande erhöll en överblick över sitt fält och en känsla av att ingå i en 
forskningsgemenskap.55 Liksom Corkill & Mann fann Corkill m.fl. att 
handledaren utgjorde en viktig informell kanal i de forskarstuderandes 
informationssökning:56  

(…) the supervision process may be relevant to information-seeking behaviour in several 
ways. It may be a direct means of transferring information either about specific items, such as 
references, or about how to obtain items of relevance. It may be a means of transferring 
attitudes to information seeking, such as the attitude that finding one’s way about the 
literature is an essential part of the research process. The interchange of ideas between 
supervisor and students may also help to focus information needs.57   

Handledarens betydelse som informell informationskanal i forskarstuderandes 
informationssökning stöds även av iakttagelser som framkommit i Séldens studie 
av informationssökning hos forskare i företagsekonomi. Att handledare kan 
fungera som vägledare i forskarstuderandes informationssökning har även visats i 
Elisabeth Svahns och Åsa Zetterlings magisteruppsats om informationsvanor hos 
doktorander i fysik.58 Ovanstående iakttagelser om den informella 
kommunikationens betydelse och specifikt handledarens funktion som informell 
informationskanal, utgör ett angeläget och relevant jämförelsematerial inför 
föreliggande undersökning.  

                                                 
53 Corkill & Mann (1978), s. 5. Disciplinerna var engelska, franska, historia, musikvetenskap och filosofi. 
54 Corkill & Mann (1978), s. 56. 
55 Corkill m.fl. (1981), s. 19 f. 
56 Corkill & Mann (1978) s. 40 f.; Corkill m.fl. (1981), s. 32. 
57 Corkill m.fl. (1981), s. 32 
58 Svahn, Elisabeth & Zetterling, Åsa (2002) Doktorander i fysik söker information. En intervjuundersökning 
av forskarens första tid som informationssökare, s. 59 f; Seldén (2004), s. 238 f. 
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2.1.5 Internet 
Som Ellis & Oldman påpekar i sin studie av litteraturforskares attityder till 
informationsteknologier har tidigare forskning inte ägnat någon överdriven upp-
märksamhet åt dessa teknologiers roll i humanistiska forskares informations-
vanor.59 En tendens i den tidigare forskningen är dock att internet förefaller ha 
utökat forskarnas potentiella informationsresurser.60  

Mer än hälften av de litteraturforskare som ingick i Ellis & Oldmans studie 
använde internet för att söka information till sina forskningsprojekt, framförallt 
sådana som rörde samtida spörsmål.61 I Palmers studie av humanistiska forskares 
informationssökning och digitala resursers roll däri, framkom att internet och dess 
tillgänglighet värderades högt. De sökningar som forskarna företog på internet var 
av generell art och utgjorde ett komplement till sökningar i biblioteks online-
kataloger och index.62 Musikforskarna i Browns studie begagnade sig av internet i 
sin informationssökning, dock ansåg forskarna att detta var en sekundär aktivitet i 
förhållande till konsultation av egna samlingar och forskningsbiblioteks online-
kataloger.63 

Tydligt i Ellis & Oldmans respektive Palmers studier var att forskarna upp-
levde internets tillgänglighet och snabbhet som fördelaktig. En nackdel som 
påtalades i båda studierna var svårigheten att kontrollera ursprung och bedöma 
värde hos dokument på internet.64 Internets föränderlighet och sökmotorers otill-
räcklighet upplevdes också som ett problem av forskarna i Ellis & Oldmans 
studie.65  

Tidigare studiers iakttagelser av internets roll i humanistiska forskares 
informationsvanor är relativt knapphändiga. De observationer som gjorts i ovan 
refererade studier utgör, trots sin fåtalighet, ett i mina ögon användbart jämförel-
sematerial inför denna studie. 

2.2 Forskningsmaterial – behov och användning 
Tidigare studier av humanistiska forskares informationsvanor har indikerat 
variationer i behov och användning av forskningsmaterial, även om vissa 
tendenser gått att urskilja häri. Redogörelsen för tidigare studiers iakttagelser av 

                                                 
59 Ellis & Oldman (2005), s. 20.   
60 Ellis & Oldman (2005), s. 32. Se även Palmer (2004) Diskussionen om internetanvändning i detta avsnitt 
avser endast informationssökning som företas på internet, inte elektroniska informationstjänster som 
tillhandahålls av bibliotek och som är tillgängliga online. 
61 Ellis & Oldman (2005), s. 32 f. 
62 Palmer (2005), s. 1144. 
63 Brown (2002), s. 82. 
64 Ellis & Oldman (2005), s. 34; Palmer (2005), s. 1144. 
65 Ellis & Oldman (2005), s. 34. 
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humanistiska forskares behov och användning av forskningsmaterial har dispone-
rats utifrån kategorierna källmaterial och vetenskaplig referenslitteratur.  

Med källmaterial avser jag här olika artefakter (tryckta, otryckta, elektroniska 
etc.) som används som studieobjekt vid ett visst forskningsproblem och som 
sådana utgör ett viktigt material i besvarandet av de aktuella 
problemställningarna. Med vetenskaplig referenslitteratur avser jag här 
vetenskaplig litteratur eller texter som producerats genom vetenskaplig forskning, 
antingen genom grundforskning eller genom tillämpad forskning. I fortsättningen 
använder jag även begreppet referenslitteratur som synonymt med vetenskaplig 
referenslitteratur. Begreppet forskningsmaterial används för att beteckna såväl 
källmaterial som vetenskaplig referenslitteratur.  

2.2.1 Källmaterial 
Tidigare studier har visat att forskare verksamma inom humanistiska discipliner i 
regel behöver och använder källmaterial av olika slag samt att detta inte sällan är 
avgörande för deras forskning.66  

När det gäller musikforskares användning av källmaterial visade Corkill & 
Manns enkätstudie att de musikvetenskapliga forskare och forskarstuderande som 
deltog i studien var en av de forskargrupper som använde sig mest av unikt, 
otryckt källmaterial som till exempel handskrift, brev och andra dokument.67 Dock 
var de ensamma om sin utbredda användning av musikalier.68 Liknande 
observationer gjorde Corkill m.fl. i sin studie av forskarstuderandes informations-
vanor. Där var källmaterial, såväl otryckt som tryckt, av stor vikt för den forskar-
studerande i musikvetenskap som ingick i studien. Handskrift, brev, noter och 
ljudinspelningar användes också i stor utsträckning. Även tidningsklipp 
begagnades.69  

Detta stöds av de observationer David Baker gjorde i en citationsstudie av 
referenser i artiklar i tre musikvetenskapliga tidskrifter under åren 1965-74.70 I 
artiklarnas referenser till källmaterial hänvisades ofta till outgivet musikrelaterat 
material som äldre nothandskrift samt till olika former av handskrift (testamenten, 

                                                 
66 Corkill & Mann (1978), s. 55; Corkill m.fl. (1981), s. 30; Case, Donald O. (1991) “The Collection and Use 
of Information by some American Historians: A Study of  Motives and Methods”, s. 74 f; Brown (2002), s. 
90 f. Se även Lönnqvist (1988); Wiberley & Jones (1989); Wiberley (1991); Wiberley & Jones (2000); 
Lönnqvist (2003). 
67 Corkill & Mann (1978), s. 24, 49. 
68 Corkill & Mann (1978), s. 23. Med musikalier avses musik i noterad form. I fortsättningen använder jag 
termerna musikalier och noter synonymt för att beteckna musik i noterad form, det vill säga notskrift som är 
tryckt, men nödvändigtvis inte utgiven. Termerna nothandskrift eller musikhandskrift används för att 
beteckna handskrivna, otryckta noter. 
69 Corkill m.fl. (1981), s. 11. 
70 Baker (1978) ”Characteristics of the Literature Used by English Musicologists”, s. 183. De tidskrifter som 
analyserades var Music and Letters, Music Review och Proceedings of the Royal Musical Association. 
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födelsebevis, dagböcker, brev etc.) och annat källmaterial. När det gäller tryckt 
källmaterial refererades även till utgivna noter.71  

Till skillnad från Bakers citationsstudie ger Browns studie av musikforskare 
viss belysning av källmaterialets användning. Källmaterial var det material som 
musikforskarna värderade högst i sin forskning, framförallt otryckt material som 
brev, manuskript och andra dokument. Ljudinspelningar var den tredje viktigaste 
materialtypen i musikforskarnas forskning; musiklyssning var ett vanligt inslag i 
musikforskarnas forskningsprocess, ofta i dess inledande faser. Dock fann Brown 
att noter rankades lägre.72 Musikexempel i form av noter användes dock mycket 
av de musikforskare vars specialisering var musikteori/musikanalys, där 
notexempel begagnades för att strukturera texter och illustrera resonemang.73 

Litteraturen visar att källmaterial är av stor vikt för musikforskares forskning. 
Resonemangen kring hur detta källmaterial används i forskningen är dock relativt 
få och knapphändiga. Trots detta har tidigare studier identifierat vissa tendenser i 
musikvetenskapliga forskares behov och användning av källmaterial som utgör ett 
relevant jämförelsematerial i föreliggande studie.  

 
Källmaterial – lokalisering och införskaffning  
Den tidigare forskningen har lyft fram arkiv som den kanske mest betydande 
resursen för humanistiska forskares lokalisering och försörjning av källmaterial.74 
Även specialbibliotek har funnits vara av viss betydelse i detta avseende.75 

Vad gäller musikvetenskapliga forskares lokalisering av källmaterial fann 
Brown att arkiv var en av de kanaler genom vilka forskarna införskaffade material 
under forskningsarbetets initiala skeden.76 Arkivens betydelse påpekas även i 
Lönnqvists nordiska studie. Forskarna i denna studie ansåg att arkiv var 
oumbärliga för tillgängliggörandet av material, utarbetandet av söksystem samt 
för möjligheter att beställa kopior av material.77 Forskarna skaffade sig kännedom 
om och lokaliserade material dels genom besök i de arkiv i vilka man anade att 
materialet fanns, dels genom att konsultera arkivkataloger och personal på det 
aktuella arkivet. Vanligast var dock att forskarna fick kännedom om arkivmaterial 
direkt från det aktuella arkivet. Kollegor och andra informella kontakter hade 
också viss betydelse för forskarnas kännedom om arkivmaterial.78  

                                                 
71 Baker (1978), s. 189. 
72 Brown (2002), s. 82. 
73 Brown (2002), s. 86. 
74 Lönnqvist (1988), s. 42; Case (1991), 73 f. Se även Corkill & Mann (1978); Wiberley & Jones (1989); 
Wiberley (1991); Brown (2002). 
75 Corkill & Mann (1978), s. 27 f.; Wiberley & Jones (1989), s. 640 f. Se även Wiberley (1991). 
76 Brown (2002), s. 82. 
77 Lönnqvist (1988), s. 44. 
78 Lönnqvist (1988), s. 43. Se även Wiberley & Jones (2000). 
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Humanistiska forskares försök att lokalisera (ofta unikt) källmaterial till sin 
forskning är inte helt utan svårigheter. En svårighet som forskarna i Corkills & 
Manns enkätstudie erfor var att materialet ofta förvarades på flera olika arkiv eller 
bibliotek, och inte sällan på ett betydande geografiskt avstånd såväl inom som 
utom forskarnas hemland.79 I Lönnqvists studie påtalade forskarna svårigheten 
med att få en överblick över vilken typ av material som förvarades i arkiv belägna 
utanför forskarnas bostadsort.80  

Svårigheter vid lokalisering av källmaterial har även identifierats av Stephen 
E. Wiberley i dennes intervjustudie med 20 nordamerikanska humanistiska 
forskare. Studien visade att arkivpersonal och bibliotekarier vid specialsamlingar 
(inrymda i bibliotek) spelade en viktig roll i forskarnas lokalisering av 
källmaterial då de arkiv och specialsamlingar som forskarna använde sig av var 
organiserade på ett unikt sätt. Arkiv- och bibliotekspersonal var därför ett viktigt 
stöd vid forskarnas lokalisering av relevant material i arkiv och 
specialsamlingar.81 

Humanistiska forskares lokalisering av källmaterial har även berörts i termer 
av retrospektiv digitalisering och tillgängliggörande. Wiberley & Jones har 
påpekat att retrospektiv digitalisering av arkivmaterial och liknande sker långsamt 
beroende på att det i regel rör sig om material som tillkommit före den digitala 
åldern. Ytterligare en bromsande faktor är enligt Wiberley & Jones att det 
material som humanistiska forskare vanligen intresserar sig för inte efterfrågas 
särskilt ofta.82  

Digitaliseringens förtjänster för humanistiska forskare har även belysts i 
Palmers studie av hur digitala resurser bidrar till humanisters forskning.83 I denna 
studie konstaterade Palmer att tillväxten av digitala arkivkataloger och sök-
manualer samt tillgängliggörandet av dessa via internet har varit av betydelse för 
de humanistiska forskarnas införskaffning av källmaterial. Framförallt 
underlättade digitala resurser forskarnas föreberedande arbete inför 
forskningsresor till olika arkiv och bibliotek i syfte att komma i förbindelse med 
relevant källmaterial.84  

2.2.2 Vetenskaplig referenslitteratur 
En vanlig utgångspunkt i tidigare studier har varit att humanistiska discipliner i 
huvudsak är monografiberoende medan tidskrifter antagits vara av underordnad 
betydelse. Tidigare studier ger dock ingen entydig bild av den relativa vikten 

                                                 
79 Corkill & Mann (1978), s. 26 f. Se även Lönnqvist (1988); Case (1991). 
80 Lönnqvist (1988), s. 43. 
81 Wiberley (1991), s.18. Se även Wiberley & Jones (1989).  
82 Wiberley & Jones (2000), s. 429. 
83 Palmer (2005), s. 1143. 
84 Palmer (2005), s. 1144. 
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mellan dessa publikationsformer i humanistiska forskares informationsanvänd-
ning, resultaten visar närmast att monografier och tidskrifter är lika betydelsefulla 
men att de har något skilda användningar och funktioner i humanisters forsknings-
arbete.85  

I Lönnqvists nordiska studie av humanistiska forskare sågs tidskrifter vara 
betydande i forskarnas forskning, framförallt som förmedlare av ny forskning, ny 
litteratur och recensioner.86 Inom ramen för samma studie genomförde Mats 
Cavallin en citationsstudie av humanistiska publikationer (monografier, avhand-
lingar och tidskrifter) utgivna under 1982-1984 och författade av forskare 
verksamma i Sverige. Sammantaget studerades 4674 referenser.87 I analysen av 
publikationernas referenser framkom att monografier citerades i större 
utsträckning än tidskrifter. Samtidigt visade den intervjudel som ingick i 
Cavallins studie att tidskrifter snarast hade en framskjuten plats i forskarnas 
forskning och att tidskrifter tilldelades samma funktioner som i Lönnqvists 
nordiska studie.88  

I sin citationsstudie av musikvetenskapliga tidskrifter fann Baker att mono-
grafin var den publiceringsform citerades mest, därefter tidskrifter.89 I den 
enkätstudie med brittiska musikforskare som Baker genomförde inom ramen för 
citationsstudien ansåg majoriteten att tidskrifter var den viktigaste publikations-
formen för presentation av ny forskning.90 Baker tolkade dessa motsägande 
resultat som att forskarna använde många tidskrifter under förberedelsen av en 
artikel i syfte att erhålla en översikt över artikelns ämne, men att endast en mindre 
del av tidskrifterna sedan citerades i den slutliga artikeln. Att monografin syntes 
dominera i citatstudien tolkade Baker som en konsekvens av detta, samt att 
citeringar till monografier möjligen föredrogs på grund av dessas tyngd eller 
betydelse.91  

Musikforskares användning av publikationsformer berördes också i Browns 
studie. Vad gäller vetenskaplig referenslitteratur värderade musikforskarna 
tidskrifter högre än monografier (vilken var den tredje viktigaste materialtypen).92 
Tidskrifter var framförallt viktiga för forskarnas behov av att hålla sig à jour inom 
sitt fält.93 Brown undersökte dock inte relationen mellan tryckta och elektroniska 
tidskrifter. Några specifika iakttagelser om monografiers användning har Brown 
inte heller gjort. Dock var vetenskaplig referenslitteratur i allmänhet av central 

                                                 
85 Corkill & Mann (1978), s. 55; Lönnqvist (1988), s. 125; Lönnqvist (2003), s. 280. 
86 Lönnqvist (1988), s. 125. 
87 Cavallin (1988) ”Forskningsmaterial – monografier, tidskrifter m.m.”, s. 88, 125. 
88 Cavallin (1988) s. 106 f., 125.  
89 Baker (1978), s. 189.  
90 Baker (1978), s. 196. 
91 Baker (1978), s. 197. 
92 Brown (2002), s. 82. 
93 Brown (2002), s. 91. 
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vikt i de initiala skedena av forskarnas forskning, där den användes för att 
fokusera frågeställningar, finna ledtrådar till nya källor, finna stöd för 
argumentation samt formulera teoretiska perspektiv.94 Referenslitteraturen var 
betydande under stora delar av processen, framförallt för att verifiera och 
kontrollera faktauppgifter samt för argumentation och tolkning.95 Brown fann 
även att merparten av musikforskarna använde referenslitteratur med annan 
disciplinär hemvist.96  

Ovan refererade studier antyder att förhållandet mellan monografier och tid-
skrifter bör förstås utifrån dess olika funktioner och användningar. Den tidigare 
forskningens iakttagelser bildar här ett relevant jämförelsematerial i denna studies 
fokus på musikvetenskapliga doktoranders informationsvanor.  

2.2.3 Relevansbedömning och värdering 
Humanistiska forskares relevansbedömning och värdering av det material de 
kommer i kontakt med i sin forskning har inte behandlats särskilt ingående i den 
tidigare forskningen. Således berör följande redogörelse även undersökningar där 
andra forskargrupper har studerats. 

I David Ellis intervjustudie av brittiska litteraturforskares informationsvanor i 
forskningsarbetet identifierade denne urval och sållning (”selection and sifting”) 
som ett fjärde steg i den 6-stegsmodell som Ellis utvecklade för att beskriva 
forskarnas sökning och användning av information.97 I detta steg ägnade sig 
litteraturforskarna åt att avgöra vilka referenser som skulle följas upp och 
citeras.98 Ellis studie ger tyvärr inga besked om vilka kriterier som låg till grund 
för forskarnas urval av referenser, dock antyder resultatet att relevansbedömning 
också ingår i humanistiska forskares forskningsprocess.  

Humanistiska forskares värdering av referenslitteratur har även berörts av 
Wiberley i dennes studie av 20 nordamerikanska humanistiska forskares 
informationsvanor. Där framkom att en forskares status utgjorde ett betydelsefullt 
kriterium i forskarnas värdering och relevansbedömning av referenslitteratur i 
samband med kedjesökning. Graden av relevans hos de aktuella bibliografiska 
referenserna bedömdes således utifrån anseendet hos den forskare vilken citerat 
referenserna. Forskarna betraktade även konferenser som tillfällen att skaffa sig 
vetskap om hur kollegor värderade andra forskares verk inom det aktuella fältet.99  

Forskarstuderandes orientering och värdering av forskningsmaterial har 
berörts i Seldéns avhandling om företagsekonomiska forskares informations-

                                                 
94 Brown (2002), s. 83. 
95 Brown (2002), s. 86. 
96 Brown (2002), s. 82. 
97 Ellis (1993), s. 469. 
98 Ellis (1993), s. 483. 
99 Wiberley (1991) s. 19 f. 
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sökning och dess relation till den akademiska karriären. Seldén fann att 
doktorander och mindre erfarna forskare i hög grad förlitade sig på handledarens 
och andra erfarna forskares bedömningar för att värdera relevansen hos den 
litteratur de kom i kontakt med.100 Handledares och erfarna forskares beläsenhet 
gjorde dem mer kunniga att värdera referenslitteratur inom det aktuella 
forskningsområdet, och de intog ibland en auktoritetsliknande ställning i det att 
forskarstuderanden tillfrågade dem om råd för bedömning av relevans hos texter 
och av andra forskares auktoritet.101 

Detta ges också stöd i Svahns och Zetterlings magisteruppsats om 
informationsvanor hos doktorander i fysik och deras strategier för att orientera sig 
i och bedöma relevansen hos referenslitteratur inom sitt forskningsområde.102 I 
studien framkom att doktoranderna strävade efter att bygga upp en kunskapsbas 
utifrån vilken de kunde bedöma relevans och kvalitet hos den aktuella 
litteraturen.103 Doktorandernas handledare intog en särställning som kognitiv 
auktoritet vid bedömning av texter samt som vägledare till andra kognitiva 
auktoriteter (forskare) inom doktorandernas forskningsområde.104  

Bedömning av relevans och trovärdighet har också behandlats av Louise 
Limberg i dennes doktorsavhandling om informationssökning och lärande hos 27 
gymnasieelever i samband med de senares genomförande av ett 
fördjupningsarbete.105 Utifrån fältobservationer och intervjuer med eleverna kunde 
Limberg urskilja olika kriterier utifrån vilka eleverna bedömde relevans och 
trovärdighet hos det materialde kom i kontakt med under sin uppgift.  

Ett avgörande relevanskriterium var informationens förmåga att besvara 
separata frågeställningar i elevernas uppgift. Ett andra relevanskriterium var att 
materialet gav indirekt stöd till besvarandet av de aktuella frågeställningarna samt 
bred täckning av ämnet i fråga.106 Ett tredje relevanskriterium inbegrep att 
materialet innehöll olika perspektiv på det aktuella ämnet vilka gjorde det möjligt 
att belysa ämnets delfrågor utifrån flera perspektiv samt i en vidare kontext. 
Aktualitet var ett genomgående kriterium i samtliga tre uppfattningar.107 
Trovärdighetsbedömningarna av den information eleverna fann gjordes dels på 
grundval av experters status och förmodade kunnighet inom sitt område, dels på 

                                                 
100 Seldén (2004), s. 230 f. 
101 Seldén (2004), s. 238. 
102 Svahn & Zetterling (2002), s. 4. Patrick Wilsons resonemang om kognitiv auktoritet förklaras närmare i 
kapitel 3. 
103 Svahn & Zetterling (2002) s. 68 
104 Svahn & Zetterling (2002) s. 59f 
105 Limberg, Louise (1998) Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande, s. 19. 
106 Limberg (1998), s. 143 f. 
107 Limberg (1998), s. 146 f. 
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grundval av källans innehåll och status samt dess relation till andra källors 
innehåll.108  

Trots skillnader i urval och ämnesinriktning mellan min studie och studierna 
ovan, anser jag att de rymmer tänkvärda iakttagelser av relevansbedömning och 
värdering av forskningsmaterial som sannolikt är av vikt för min studie. Limberg 
fokuserar visserligen på en annan användargrupp, men då Limberg ger en god 
pragmatisk belysning av olika kriterier för relevansbedömning och värdering av 
information finner jag dess resultat intressanta för föreliggande studie.  

                                                 
108 Limberg (1998), s. 153 f. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör jag för de teoretiska utgångspunkter vilka jag funnit till-
lämpliga för denna studies syfte och frågeställningar och som tillsammans bildar 
en teoretisk referensram vid analys och diskussion av de resultat som framkommit 
i denna studie. Inledningsvis presenteras centrala resonemang och begrepp i 
Brenda Dervins teorikomplex Sense-making, därpå följer en redogörelse för 
Patrick Wilsons resonemang kring fenomenet kognitiv auktoritet. Varje 
redogörelse avslutas med en reflektion kring valet av dessa teoretiska perspektiv 
samt vilka implikationer det har för denna studie.  

3.1 Sense-making – bakgrund och karaktär 

1972 startade Brenda Dervin utarbetandet av den teori eller det teoretiska ramverk 
som sedan 1983 bär beteckningen Sense-making och vars utveckling skett i sam-
klang med forskarkollegor.109 Teorin är starkt influerad av amerikansk 
kommunikationsvetenskap men har även utgjort en viktig källa till diskussion och 
inspiration inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga disciplinen och 
dess studier av informationsbehov, informationssökning och 
informationsanvändning.110  

Dervin hör till de forskare som i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet 
förespråkade en rörelse bort från det systemorienterade, traditionella paradigm 
som ditintills dominerat det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet, till 
förmån för införandet av mer användarcentrerade perspektiv.111 I artikeln 
”Information needs and uses” liknar Brenda Dervin och Michael Nilan detta 
paradigmskifte vid en motreaktion mot det systemcentrerade perspektivets 
benägenhet att söka förklaringar och definitioner av människors 
informationsbehov med utgångspunkt i bibliotek eller andra informationssystems 
utformning och innehåll – inte i människors upplevda behov. Man vände sig mot 

                                                 
109 Dervin, Brenda (1999) ”On Studying Information Seeking Methodologically: the Implications of 
Connecting Metatheory to Method”, s. 728. 
110 Savolainen, Reijo (1993) ”The Sense-making Theory: Reviewing the Interests of a User-centered 
Approach to Information Seeking and Use”, s. 15. 
111 Wilson, Thomas D. (2000) “Human Information Behavior”, s. 51. 
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systemperspektivets syn på information som ett objektivt fenomen utanför 
individen, och individen som en passiv och mekanistisk mottagare av 
information.112 I det som Dervin och Nilan betecknar som det alternativa 
paradigmet förespråkades att studiet av människors behov och användning av 
information och informationssystem istället skulle ta sin utgångspunkt i 
användarens perspektiv; det var den individuelle aktören och dess upplevda 
informationsbehov i en viss situation som skulle stå i centrum, inte det aktuella 
systemet. I det användarcentrerade perspektivet antogs inte information existera 
utanför användaren, information förstods snarare som något användare hanterar 
och konstruerar i begripliggörande av sin omvärld.113  

Sense-makingteorin är resultatet av Dervins utarbetande av alternativa, 
användarcentrerade angreppssätt för studiet av människors användning av 
information och informationssystem.114 Som sådan har teorin också tillämpats i 
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning för att beskriva och förstå 
behov och användning av information inom en rad grupper och kontexter, ett 
flertal institutioner samt kommunikativa system som till exempel bibliotek, data-
baser, media, böcker, tidningar.115  

3.1.1 Information och informationsbehov 
Dervin liknar Sense-making vid en samling metateoretiska antaganden 
(metodologiska grepp) om hur människor skapar mening i och begripliggör sin 
omvärld samt hur människor använder information och andra resurser i samband 
med detta.116 Begreppet ”sense-making” är inte endast en etikett för denna teori; 
enligt Savolainen kan ”sense-making” också ses som ett deskriptivt begrepp för 
de kommunikativa praktiker som kan sägas utgöra de primära studieobjekten i 
forskning som utgår utifrån Dervins teori.117 Som sådant implicerar ”sense-
making” epistemologiska och ontologiska förutsättningar för hur människors 
informationsanvändning bör studeras för att vi skall kunna uppnå kunskap om den 
samt vilka praktiker som studiet bör inriktas på: 

Sense-making focuses on behavior. As such, it assumes that the important things that can be 
learned about human use of information and information systems must be conceptualized as 
behaviors: the step-takings that human beings undertake to construct sense of their worlds.118 

                                                 
112 Dervin & Nilan (1986), s. 16 f. 
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115 Dervin (1992), s. 80. 
116 Dervin & Nilan (1986), s. 20. 
117 Savolainen (1993), s. 16. 
118 Dervin (1992), s. 65. 

 28



Med denna betoning vid handling följer således att kunskap om människors an-
vändning av information och informationssystem kan uppnås genom att begrepps-
liggöra denna som handlingar vilka människor företar för att skapa mening och 
kunskap om omvärlden. Ytterligare syns ”sense-making” vara ett deskriptivt 
begrepp som beskriver detta meningsskapande handlande/beteende som en 
process, en process vars resultat är mening. Centrala aktiviteter i denna menings-
skapande process är sökning, hantering, skapande och användning av 
information.119 Sammantaget implicerar begreppet ”sense-making” dels begrepps-
liggörandet av de handlingar genom vilka individen söker skapa mening i sin 
tillvaro, dels en syn på dessa meningsskapande aktiviteter som en process. 

Vidare vilar Dervins Sense-makingteori på en grundläggande premiss om be-
skaffenheten hos den verklighet i vilken dessa meningsskapande aktiviteter före-
tas, en premiss som till stor del bildar fundamentet i Dervins konstruktivistiska 
syn på information och hur informationsbehov uppstår. Enligt detta antagande är 
diskontinuitet eller oregelbundenhet, en fundamental aspekt av verkligheten och 
dess ingående existenser – inte minst den mänskliga.120 Detta antagande utmynnar 
i en syn på information som en subjektiv företeelse vilken konstrueras av 
människor i en tids- och rumslig kontext: 

(…) information is conceptualized as that sense created at a specific moment in time-space by 
one or more humans. Information is not seen as something that exists apart from human 
behavioral acitivty.121 

Hos Dervin anses information inte ha någon absolut sanning eller mätbart 
förklaringsvärde för verkligheten, och således har information ingen objektiv 
existens utanför individen. Information är snarare den mening som konstrueras av 
individen i ett visst moment i syfte att göra sin omvärld begriplig och meningsfull. 
Följaktligen är det också utifrån individens perspektiv som informationsbehov 
skall studeras.122  

Denna konstruktivistiska och processinriktade förståelse av information 
präglar även Sense-makingteorins syn på informationsbehov. Dervin utgår från 
tanken att individer rör sig genom tid och rum där de steg för steg tar sig från ett 
moment till ett annat. Denna framåtriktade rörelse kan förhindras i och med att 
individen hamnar i en problematisk situation där verklighetens diskontinuitet ger 
sig till känna och individen upplever att den behöver skapa ny mening för att 
kunna ta sig vidare i tillvaron.123 I Dervins Sense-makingteori ses informations-
behov därför som högst subjektiva och dynamiska företeelser vars upprinnelse 

                                                 
119 Savolainen (1993), s. 16. 
120 Dervin (1992), s. 62. 
121 Dervin (1992), s. 63. 
122 Dervin (1992), s. 63 f. 
123 Dervin (1992), s. 68. 
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står att finna i individens känslor av osäkerhet eller brist på kunskap i en viss 
situation.124  

Sense-makingteorins syn på informationsbehov och informationssökning ges 
en abstrakt, metaforisk illustration i den modell som benämns SITUATION-GAP-
USE.125 Termen situation refererar här till den situation i tid och rum i vilken 
individens rörelse förhindras och meningsskapande äger rum. Gap kan liknas vid 
en kognitiv klyfta (behov av information) som individen upplever och vilken för-
hindrar individen att röra sig vidare i den aktuella situationen. Gap kan 
operationaliseras i de behov eller frågor som artikuleras av individen i den aktu-
ella situationen, exempelvis i situationer där personen ifråga har föresatt sig att 
förstå vissa fenomens orsaker, identifiera och förstå karakteristiska hos vissa 
företeelser eller händelser. Use/help referar slutligen till hur individen använt sig 
av olika strategier för att överbrygga denna klyfta och hur strategierna varit till 
hjälp.126  

En viktig aspekt i Sense-makingteorin och modellen ovan är dess hänsyn till 
att individen befinner sig i ett visst ögonblick i tid och rum; hur individen 
begreppsliggör sina informationsbehov, vilka strategier som individen identifierar 
och använder sig av för att överbrygga den kognitiva klyftan skall förstås i 
relation till den situation inom vilken individen befinner sig. Individers 
användning av information och informationssystem av olika slag ses således som 
relaterad till den situation individen befinner sig i.127 Information kan följaktligen 
ha många olika innebörder:  

(…) as in information need, what is suggested is a gap that can be filled by something that the 
needing person calls ”information”.128 

I detta avseende menar Dervin även att individen är en form av expert; det är 
dennes – inte forskarens – definitioner av vilken mening eller information den 
behöver i ett visst ögonblick för att begripliggöra sin tillvaro som skall tas till 
vara.129 På detta sätt tar Sense-makingteorin hänsyn till de variationer – såväl 
flexibilitet som rigiditet – som finns i individers informationsvanor, dock utan att 
betrakta dessa som kaotiska. Dervin menar att Sense-makingteorin ur denna syn-
punkt möjliggör ett visst systematiserande av individuellt handlande eftersom 
teorin fokuserar individens handlingar inom ramen för en viss situation.130  

                                                 
124 Case, Donald O. (2002) Looking for Information. A Survey of Research of Information Seeking, Needs and 
Behavior, s. 72. 
125 Dervin & Nilan (1986), s. 21. 
126 Dervin & Nilan (1986), s. 21 f. 
127 Dervin (1992), s. 66. 
128 Dervin i Case (2002), s. 70.  
129 Dervin (1999), s. 738. 
130 Dervin (1992), s. 66. 
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3.1.2 Informationskällor, barriärer och strukturer 
I Sense-makingteorins breda och andvändarfokuserade syn på information kan 
anskaffning av denna i en viss situation ske på en rad olika sätt. Det kan ske 
genom att individen använder sig av externa källor (kontakter med kollegor, 
informationssystem) eller av tidigare erfarenheter för att finna de rätta vägarna att 
överbrygga sin kognitiva klyfta.131 Vilka källor individen vänder sig till och hur 
individen urskiljer och värderar dessa är enligt Dervin beroende av situationen 
men även av skillnader mellan individers bedömningar.132  

Vad gäller barriärer och förhindrande omständigheter i informationsanskaff-
ning, förnekar inte Sense-makingteorin att individuella faktorer kan bidra till 
detta. Förståelse av eventuella barriärer i människors informationsanvändning och 
informationssökning skall dock inte sökas i individuella svagheter, utan snarare 
utifrån ett förutsättningslöst studium av hur olika hinder upplevs och definieras av 
individen i en viss situation.133 Detsamma kan sägas om strukturella hinder. Enligt 
Dervin kan strukturella faktorer av exempelvis socioekonomisk, utbildningsrelate-
rad eller demografisk art, inte per se anses ha en förhindrande inverkan i indivi-
ders meningskapande aktiviteter; de kan endast förstås som barriärer i de fall där 
individen i en viss situation upplever eller utpekar dem som sådana.134 Dervins 
förståelse av hur hinder inverkar i informationsanskaffning understryker således 
ytterligare Sense-makingteorins individ- eller användarcentrerade perspektiv. 

3.1.3 Sense-making – implikationer för min studie 
Sense-makingteorins användarfokus, dess abstrakta modell och begrepp för behov 
och användning av information bildar en lämplig övergripande teoretisk 
referensram för det syfte och de frågeställningar som föreligger i min studie. I sin 
fokusering på användaren och dess situation är Sense-makingteorin och de 
abstrakta begrepp som ryms inom ramen för SITUATION-GAP-USE-modellen, 
lämpliga teoretiska verktyg för att uppnå en förståelse av de informationsbehov 
som artikuleras av doktoranderna i deras situation, vilka strategier för 
informationssökning som de identifierar och tillgriper i arbetet med att färdigställa 
sitt avhandlingsarbete samt hur de använder informationen.   

Sense-makingteorins subjektivistiska, icke-essentiella och pragmatiska syn på 
information och informationssökning som meningskapande handlingar genom 
vilka individer söker begripliggöra sin omvärld, utgör också en tillämplig 
teoretisk förståelseram i den meningen att jag är ute efter att belysa 
doktorandernas informationsvanor utifrån deras egna upplevelser av sin situation.  

                                                 
131 Savolainen (1993), s. 17. 
132 Dervin (1992). s. 63. 
133 Dervin (1999). s. 744. 
134 Dervin (1992). s. 67; Dervin (1999), s. 731. 
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3.2 Patrick Wilson: kognitiv auktoritet 
Ytterligare en aspekt av doktorandernas informationsvanor som behandlas i denna 
studie är deras tillvägagångssätt för att värdera och bedöma relevansen hos det 
material de kommer i kontakt med under sitt arbete med avhandlingen. En 
forskare som intresserat sig för hur kunskap värderas och kunskapsanspråk er-
känns inom ramen för samhälleliga och sociala arenor är den amerikanske 
forskaren Patrick Wilson. Med utgångspunkt i ett filosofiskt och kunskaps-
sociologiskt perspektiv har Wilson studerat intellektuella produkters produktion, 
distribution och användning i vetenskapssamhället med särskilt fokus på hur 
institutioner, författare och texter tillerkänns vetenskaplig och kunskapsmässig 
tyngd, det vill säga hur de tillerkänns kognitiv auktoritet. Det är utredningen av 
detta fenomen som står i centrum i Wilsons Second-hand knowledge: An inquiry 
into cognitive authority, ett arbete som grundas i Wilsons ifrågasättande av synen 
på biblioteket som en institutionell lagringscentral för kumulativ kunskap och 
vetenskaplig litteratur.135  

Wilsons utredning av begreppet kognitiv auktoritet och dess relation till hur 
kunskap värderas och tillerkänns som vedertagen kunskap kännetecknas av ett 
socialt och kommunikativt synsätt på vetenskapssamhället. Hos Wilson liknas 
vetenskapssamhället vid ett samtal mellan specialistgrupper och där publikationer 
i sin tur utgör inlägg eller förslag vilka utsätts för granskning för att sedan 
förkastas eller accepteras. All vetenskaplig produktion och publicering utgör 
visserligen bidrag till kunskap, men för att tala med Wilson är det endast den 
kunskap som accepteras i det vetenskapliga samtalet som antas som vedertagen 
och auktoritativ. Att publicera verk som befinns intressanta av övriga deltagare i 
den egna specialistgruppen kan därför också förstås som ett medel i syfte att 
uppnå ett anseende på vilket kognitiv auktoritet kan byggas.136 

3.2.1 Kunskap i första och andra hand 
En utgångspunkt i Wilsons resonemang om kognitiv auktoritet är att människan 
har begränsade möjligheter att förstå sin omvärld enbart genom egna upplevelser. 
Förmågan att bilda sig en uppfattning om omvärlden enbart på egna, förstahands-
observationer avtar i takt med att det sociala och kronologiska avståndet till 
fenomenet ökar samt med fenomenets utbredning.137 För att överskrida dessa be-
gränsningar tvingas människor sätta sin tillit till andras erfarenheter och 
kunskaper, det vill säga den andrahandskunskap som Wilson benämner ”second-
hand knowledge”. Enligt Wilson bygger en stor del av människors kunskaper 

                                                 
135 Wilson, Patrick (1983) Second-hand Knowledge: An Inquiry Into Cognitive Authority, s. vii. 
136 Wilson (1983), s. 47 f. 
137 Wilson (1983), s. 8 f. 
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därför på andras upplevelser och uppfattningar.138 Det är i detta sammanhang som 
kognitiva auktoriteter träder in.  

3.2.2 Kognitiva auktoriteter – legitimering och vägledning 
Wilson drar slutsatsen att andrahandskunskap är avgörande för människors om-
världsförståelse. Vilka personer människor vänder sig till för att erhålla 
andrahandskunskap samt hur de bestämmer sig för vilka som anses besitta 
tillförlitlig kunskap är en fråga om kognitiv auktoritet.139 Kognitiva auktoriteter är 
enligt Wilson personer som anses veta vad de talar om. De personer som 
människor ser som sina kognitiva auktoriteter anses ha en god grund för sina 
uppfattningar; de uppfattas som trovärdiga och tillåts därmed (på omedveten väg) 
påverka människors tänkande i en viss riktning.140  

The person whom I recognize as having cognitive authority is one whom I think should be 
allowed to have influence on my thinking, for I suppose he has a good basis for saying what 
he does. (…) Cognitive authority is influence on one’s thoughts that one would consciously 
recognize as proper. The weight carried by the words is simply the legitimate influence they 
have. (…) we are likely to be unaware of the degrees of others’ cognitive influence over us 
and hence of their authority.141 

På detta följer att kognitiv auktoritet alltid inbegriper relationer mellan minst två 
människor; en person kan endast tillerkännas kognitiv auktoritet av andra 
människor. Auktoriteten kan innehas i olika grader och relateras till vissa intresse-
sfärer.142 En person som betraktas som ledande inom sitt fält, erkänns exempelvis 
som ledande endast genom att andra inom fältet betraktar denne som sådan.143  

Personer kan tillerkännas kognitiv auktoritet på indirekta såväl som direkta 
grunder. Yrkesmässig specialisering och erfarenhet, examina, meriter samt legiti-
mering via andras uppfattningar om personen i fråga identifierar Wilson som 
indirekta legitimeringsgrunder.144 Direkt legitimering av kognitiv auktoritet sker 
på basis av att en viss persons synsätt befinns övertygande och rimliga. Personligt 
förtroende är ytterligare en direkt grund för kognitiv auktoritet som när den sätts i 
verket kan ersätta övriga legitimeringsgrunder. Sannolikheten för att en person 
skall tillerkänna en annan person kognitiv auktoritet, ökar då den senares 
uppfattningar berör företeelser vilka den förra redan hyser särskilda uppfattningar 
om. Det blir då enklare att testa rimligheten i den potentiella auktoritetens 
uppfattningar för att se om dessa är övertygande och vägledande.145 
                                                 
138 Wilson (1983), s. 9 f. 
139 Wilson (1983), s. 10. 
140 Wilson (1983), s. 14 f. 
141 Wilson (1983), s. 15. 
142 Wilson (1983), s. 13 f. 
143 Wilson (1983), s. 22. 
144 Wilson (1983), s. 21. 
145 Wilson (1983), s. 24 f. 
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Kognitiva auktoriteter konsulteras inte bara för information och kunskap av 
den anledningen att de anses besitta mer kunskap än andra personer; enligt Wilson 
kan deras kunnande även liknas vid kunskap om kunskap.146 Människor vänder sig 
till kognitiva auktoriteter i det att de anses besitta förmågan att ge råd om hur viss 
information eller vissa spörsmål inom en viss sfär skall betraktas. De anses kunna 
ge råd om vilken ståndpunkt som bör intas vid konkurrerande uppfattningar inom 
ett visst fält eller problem, exempelvis i spörsmål där ingen vedertagen kunskap 
ännu producerats. Wilson menar inte att auktoriteter kan tala om för människor 
vad de skall tänka, men däremot kan de på detta vis i olika grad påverka 
människors tänkande i viss riktning.147  

Wilson ser också kognitiva auktoriteter som betydande i danandet av 
forskningsstil och intellektuell smak hos dem (forskarstuderande) som befinner 
sig i forskarkarriärens initiala skeden. Ett vanligt men enligt Wilson mindre 
sannolikt antagande, är att forskare inte ändrar sina intellektuella preferenser bara 
för att de är medvetna om att andra forskares inriktning har förändrats; över-
tygande argumentering och underbyggnad går före anpassning efter rådande 
smaktrender inom forskningen. Ett undantag från denna föreställning om oemot-
taglighet utgör den period av formell undervisning genom vilken framtida 
forskare skolas inför en akademisk karriär.148 En viktig aspekt av detta stadium är 
formandet av den forskarstuderandes intellektuella preferenser vilka förväntas 
utvecklas till en smak liknande sin lärares; via detta lärlingskap danas den forskar-
studerande till en självständig forskare. Wilson påpekar att lärlingstiden sannolikt 
inte förmår uppfylla detta om inte den studerade tillerkänner sin lärare en 
betydande grad av kognitiv auktoritet och inflytande på sitt tänkande.149 Även om 
det inte är doktorandernas intellektuella smak som jag intresserar mig för i 
föreliggande studie, kan detta resonemang ses som relevant beträffande kognitiva 
auktoriteters eventuella inverkan i doktorandernas informationssökning och 
relevansbedömning. 

3.2.3 Texter och kognitiv auktoritet  
Wilson utsträcker även sitt resonemang om kognitiv auktoritet till att gälla 
bedömning av texter. Som visats ovan är det inte all kunskapsproduktion som 
accepteras som vedertagen kunskap i det vetenskapliga samtalet. Bibliotek och 
andra institutionaliserande informationssystem rymmer således texter som såväl 
accepterats som förkastats, men tillsammans utgör dessa potentiella källor av 
kunskap och uppfattningar vilka människor nödgas värdera och välja mellan; att 
avgöra vilken tyngd och seriositet som kan tillmätas texter och dess innehåll är 
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enligt Wilson också en fråga om kognitiv auktoritet.150 På vilka grunder kan texter 
värderas och tillerkännas kognitiv auktoritet?  

En uppenbar grund för texters kognitiva auktoritet är att de är skrivna av en 
författare som tillmäts kognitiv auktoritet inom det fält texterna rör sig inom. 
Författarens samlade meriter och samtida anseende inom sitt fält och bland fältets 
övriga kognitiva auktoriteter är en viktig bedömningsgrund för texters auktoritet. 
Personliga rekommendationer från personer som befinns pålitliga kan också vara 
ett sätt att bedöma texters kognitiva auktoritet. Saknas dessa möjligheter för 
bedömning är textens aktualitet ytterligare ett kriterium.151 Wilson ser också att 
institutioner kan ligga till grund för texters auktoritet och bedömningen av den. 
Texter som utgivits av ett ansett förlag eller sponsrats av erkända vetenskapliga 
samfund och liknande institutioner kan till exempel överta en del av den auktoritet 
som dessa institutioner redan åtnjuter.152 En text kan även tillerkännas auktoritet 
oberoende av sin författares auktoritet. Detta gäller till exempel uppslagsverk, 
men bedömningen av kognitiv auktoritet hos en text kan även ske i individens 
första möte med texten. I ett sådant möte bestäms textens auktoritativa värde av 
huruvida individen finner den övertygande och rimlig.153  

3.2.4 Wilson och kognitiv auktoritet – implikationer för min 
studie 
Wilsons resonemang kring begreppet kognitiv auktoritet utgör relevanta 
analysredskap i min studie. Anledningen till varför jag valt att införa Wilsons 
tankar om kognitiv auktoritet i min teoretiska referensram är att jag tror att de kan 
bidra med en förståelse för hur doktoranderna i denna studie värderar och 
bedömer relevansen hos det material som de kommer i beröring med i samband 
med att de söker information till sitt avhandlingsarbete. Jag ser också Wilsons 
idéer som lämpliga i det att jag inte endast är intresserad av att se hur 
doktoranderna värderar material i termer av dess innehåll, utan även i vilken mån 
andra faktorer (personer i dess omgivning, författares auktoritet etc.) spelar in i 
deras bedömningar.  

Sammantaget tror jag att Wilsons resonemang om kognitiv auktoritet kan 
bidra till en bred belysning av min frågeställning om doktorandernas relevans-
bedömning, men även i spörsmål som i olika avseenden berör doktorandernas 
tillvägagångssätt i sin informationssökning. 
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4 Metod och material 

I detta avsnitt följer en redogörelse för de metodologiska verktyg som jag har valt 
att tillämpa i denna intervjustudie och vid bearbetningen av dess empiriska 
material. Jag kommer att föra en diskussion kring mitt urval av intervjupersoner, 
intervjuernas genomförande och bearbetning samt de etiska överväganden som 
företagits i denna intervjustudie. I avsnittet presenteras även övrigt källmaterial 
som använts som empiriskt underlag i denna undersökning.  

4.1 Kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer 
Vid genomförandet av en vetenskaplig undersökning ställs forskaren inför en rad 
avgöranden varav ett av de mest betydelsefulla berör valet av metodologiskt 
verktyg. Valet av metod bör ske med hänsyn till undersökningens aktuella syfte 
och frågeställningar samt vad det är för form av kunskap som forskaren är ute 
efter.154 Inför valet av metod till min undersökning beslutade jag mig för att till-
lämpa kvalitativ metod eller närmare bestämt kvalitativa intervjuer. Beslutet fö-
retogs med hänsyn till denna studies syfte och frågeställningar: att belysa 
informationsvanor hos forskare/doktorander i musikvetenskap. Kvalitativ metod 
är lämplig i undersökningar vars syfte i någon mening är att söka förstå 
”människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varie-
rande handlingsmönster”.155 Då mitt intresse för detta undersökningsområde inte 
bestod i att studera det i termer av frekvenser eller kvantitativa data, utan snarare 
erhålla en specifik insikt i hur informationsanskaffningsprocessen företas och 
upplevs av musikforskare, framstod kvalitativa intervjuer som ett självklart val av 
metod.  

Kvalitativa intervjuer är det metodologiska verktyg som syftar till att samla in 
och analysera intervjupersoners beskrivningar och upplevelser av särskilda situa-
tioner, handlingsförlopp och andra teman eller ”kvalitativa aspekter” av sin livs-
värld.156 I detta avseende anser jag därför att kvalitativ intervjumetod mycket väl 
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korresponderar med det syfte som föreligger i min undersökning och det 
kvalitativa angreppssätt jag valt att anlägga i studiet av musikforskares 
informationsvanor.  

En nackdel med kvalitativ metod är förstås att den, beroende av sitt vanligtvis 
begränsade urval, är begränsad vad gäller generaliserbarheten hos dess resultat. 
Denna begränsade representativitet och generaliserbarhet kan även hänföras till 
min tillämpning av denna metod och det är en aspekt som jag söker ha i åtanke 
inför föreliggande studie. Att genomföra en mer kvantitativ undersökning, 
exempelvis en enkätstudie, är ett tänkbart alternativ till den kvalitativa metod som 
jag har valt. I mitt fall är antalet doktorander i musikvetenskap i Sverige alldeles 
för litet för att utgöra ett tillräckligt underlag för en enkätstudie. Således föll valet 
på kvalitativ metod.    

4.2 Avgränsningar och urval 
Jag har avgränsat min studie till att belysa informationsvanor hos 6 doktorander i 
musikvetenskap vid Lunds universitet, Stockholms universitet samt Göteborgs 
universitet. Min ambition var ursprungligen att i urvalet av intervjupersoner 
inkludera doktorander från de fyra musikvetenskapliga institutioner i Sverige som 
för närvarande ger forskarutbildning i ämnet. Dessa är institutionen för kultur, 
estetik och medier vid Göteborgs universitet, institutionen för konst- och musik-
vetenskap vid Lunds universitet, institutionen för teater och musikvetenskap vid 
Stockholms universitet samt institutionen för musikvetenskap vid Uppsala univer-
sitet.157 Anledningen till varför doktorander vid institutionen för musikvetenskap 
vid Uppsala universitet inte finns representerade i mitt urval beror på att jag aldrig 
mottog några svar från dessa i min efterlysning av informanter. Inom ramen för 
mitt urval ryms således doktorander vid de musikvetenskapliga institutionerna vid 
Lunds universitet, Stockholms universitet samt Göteborgs universitet. Att urvalet 
av doktorander blev begränsat till dessa tre institutioner gör dock inte inriktningen 
mot denna målgrupp mindre relevant i förhållande till studiens syfte och fråge-
ställningar.  

Valet att studera informationsvanor hos forskarstuderande i musikvetenskap 
och exempelvis inte seniora forskare, har gjorts med avseende på att de förra 
befinner sig i början av sin akademiska karriär och ännu inte etablerat fasta rutiner 
för sin informationssökning. Vad gäller den geografiska spridningen mellan in-
formanterna kan den uppfattas som mindre lämplig, inte minst ur praktisk och 
tidsmässig synpunkt. En mer lokalt avgränsad och sammanhållen urvalsgrupp 

                                                 
157 Utvärdering av ämnena film- konst- musik- och teatervetenskap vid svenska universitet och 
högskolor. Utgiven av Högskoleverket 2007, Högskoleverkets rapportserie 2007:19 R, s. 5, 127. 

 37



hade måhända genererat ett mer lätthanterligt material, men jag tror dock att den 
geografiska fördelningen i urvalet är fördelaktig i den meningen att den bidragit 
till ett rikt och varierande material. Spridningen i urvalet har också befunnits 
motiverad med hänsyn till att antalet doktorander vid respektive institution är för-
hållandevis litet. Ett urval med doktorander från en och samma musikvetenskap-
liga institution hade således underlättat identifiering av de intervjuade och 
äventyrat de garantier om anonymitet som enligt Trost är ett etiskt riktmärke i 
intervjuundersökningar.158 

Litteraturen ger inga givna riktlinjer vad gäller urvalsstorlek vid kvalitativa 
intervjustudier, även om överväganden kring tids- och kostnadsaspekter ofrån-
komligen spelat in i mitt beslut att avgränsa urvalet till 6 doktorander. I kvalitativa 
undersökningar vars syfte är att förstå hur en specifik person upplever sin omvärld 
kan man, som Kvale och Trost något spetsfundigt påpekar, begränsa sig till en 
enda intervjuperson.159 Ett sådant tankeexperiment är förstås ingen omöjlighet 
med tanke på de ontologiska och epistemologiska utgångspunkter som präglar 
kvalitativa metoder (så som den framställts här). I min studie har jag dock valt att 
utgå från Trosts generella riktlinjer för urvalsstorlek vid kvalitativa intervju-
studier, vilka föreskriver att man håller sig till ett relativt litet antal intervjuer, 
exempelvis 4-5.160 Antalet intervjupersoner har i min undersökning begränsats till 
6 doktorander. Detta dels för att undvika att det empiriska intervjumaterialet blir 
alltför omfattande och ohanterligt, dels för att minimera risken att intressanta 
detaljer och variationer i materialet går mig förbi i analysen. 

Genomförandet av denna undersöknings empiriska del tog avstamp i mina 
försök att komma i förbindelse med doktorander i musikvetenskap som var be-
redda att låta sig intervjuas. För att finna personer som befann sig i min urvals-
grupp, d.v.s. doktorander i musikvetenskap, besökte jag respektive institutions 
hemsida för att leta fram kontaktuppgifter till institutionernas doktorander. Jag 
gjorde därefter en förteckning över e-postadresser till de doktorander jag funnit 
listade på respektive institutions hemsida. Därefter formulerade jag ett brev vilket 
innehöll en presentation av mig själv, syftet med min uppsats samt en förfrågan 
om huruvida doktoranderna kunde tänka sig att låta sig intervjuas. I brevet blev 
doktoranderna upplysta om att jag önskade genomföra personliga intervjuer 
(gärna på deras studieort) samt under vilken period. Följaktligen sändes brevet via 
e-post till de doktorander jag funnit via institutionernas hemsidor.  

Av de 11 personer som visade intresse för att låta sig intervjuas, valde jag 
sedan ut 6 personer. Trots att antalet svarande var relativt få sökte jag så långt det 
var möjligt att ur samtliga svarande göra ett urval med rimlig fördelning med av-
seende på faktorer som intervjupersonernas kön och institution/ort. De 6 
                                                 
158 Trost (1997), s. 95. 
159 Kvale (1997), s. 98; Trost (1997), s. 109. 
160 Trost (1997), s. 110 
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doktorander som valdes ut informerades sedan via e-post om att jag önskade 
dokumentera intervjuerna med bandspelare samt andra förutsättningar för inter-
vjumaterialets hantering och redovisning. Samtliga doktorander accepterade detta. 
Efter att ha försäkrat mig om intervjupersonernas acceptans av formerna för inter-
vjuns genomförande bokades sedan datum, tid och plats för samtliga intervjuer. 
En av de doktorander som deltagit i min studie befann sig dock utomlands i 
tjänsten under de veckor vilka jag aviserat att intervjuerna skulle genomföras. Vi 
enades då om att lösa detta genom att intervjun istället genomfördes via e-post. 
Telefonintervju var ytterligare ett alternativ som diskuterades, men då denna 
doktorand befann sig utanför Sverige framstod e-postintervju som ett praktiskt 
och mer tekniskt säkert alternativ. Det faktum att en av intervjuerna gjordes via e-
post innebar naturligtvis begränsade möjligheter till ett personligt utbyte och 
direkta följdfrågor. E-postintervjun möjliggjorde tydligt formulerade svar, men i 
vissa avseenden också mer tolkningsarbete från min sida eftersom denna 
intervjuform innebar begränsade möjligheter till att ställa följdfrågor.  

Platsen för intervjuernas genomförande har varierat. I mina första kontakter 
med mina intervjupersoner förberedde jag dem på att jag var beredd att resa till 
deras studieort och där besöka dem för en personlig intervju. De tre veckor under 
vilka jag genomförde intervjuerna företog jag resor till Göteborg, Lund och 
Stockholm – ett företag som visserligen tog en hel del tid i anspråk, men som å 
andra sidan var förtjänstfullt då det möjliggjorde genomförandet av personliga 
intervjuer och viss geografisk spridning i det empiriska materialet. Jag har i 
största möjliga mån sökt vara flexibel och väga mellan mina önskemål och varje 
enskild intervjupersons rumsliga förutsättningar. Intervjuerna har varit 40-60 
minuter långa och till övervägande del genomförts på intervjupersonens 
arbetsplats, men även på bibliotek och i en intervjupersons hem. I min inledande 
e-postkorrespondens med intervjupersonerna framförde jag önskemål om att 
platsen för intervjuns genomförande helst skulle vara en tyst och avskild miljö, ett 
önskemål som har kunnat uppfyllas i samtliga intervjuer. En lugn och tyst miljö 
ansågs viktigt dels med tanke på att jag i intervjusituationen ville ingjuta viss 
konfidentialitet, dels för att undvika att störande bakgrundsljud togs upp i 
dokumentationen av intervjuerna. 

Efter intervjuerna informerade jag om sannolikheten att jag kanske skulle 
komma att behöva återkomma till intervjupersonerna för eventuella 
kompletteringar. I samband med bearbetningen av intervjumaterialet från de 
personliga intervjuerna samt e-postintervjun insåg jag att detta var nödvändigt, 
varför jag författade kompletterande (strukturerade) frågor till samtliga 
intervjupersoner. Kompletteringsfrågorna sändes till dem via e-post och jag erhöll 
svar från samtliga intervjupersoner. 
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4.3 Intervjuerna 
När det gäller genomförandet av intervjuerna har jag följt den kvalitativa inter-
vjumetodens riktlinjer om att inte använda standardiserade frågeformulär. Inom 
kvalitativ intervjumetod betonas istället vikten av att så långt det är möjligt låta 
den intervjuade styra samtalets fortskridande och val av olika delområden.161 För 
att bejaka den kvalitativa intervjumetodens fordringar om flexibilitet har jag under 
intervjuerna använt mig av ett verktyg som i detta metodsammanhang kallas 
frågeguide. Trost liknar frågeguiden vid en lista över de frågeområden eller teman 
som man önskar ta upp under sin intervju och där guidens innehåll och ordning 
vanligen bestäms av studiens syfte och frågeställningar. Trost ser helst att fråge-
guiden rymmer ett fåtal stora frågeområden och inte alltför många detaljer.162 
Kvale å sin sida förespråkar en halvstrukturerad variant där guiden utöver 
frågeområden även innehåller intervjufrågor som relaterar till respektive fråge-
område.163  

I utformandet av min frågeguide har jag valt att använda mig av den 
kombinerade typ av guide som Kvale beskriver. Med utgångspunkt i det syfte och 
de frågeställningar som aktualiseras i min uppsats, utarbetade jag en frågeguide 
innehållandes ett flertal frågeområden vilka berörde doktorandernas informations-
vanor ur ett flertal aspekter. Följande frågeområden togs upp under intervjuerna: 
intervjupersonens bakgrund och orientering i ämnet, avhandlingsprojektets inrikt-
ning, informationssökning, biblioteksanvändning, användning av arkiv och 
museer, värdering och urval av material samt intervjupersonens kommunikation 
med andra forskare. Till dessa frågeområden knöts även ett mindre antal nogsamt 
formulerade frågor av inledande karaktär vilka har fungerat som ett stöd för mig 
under intervjuerna, framförallt i de skeden där samtalen rört sig från ett fråge-
område till ett annat. Vid sidan av dessa mer standardiserade frågor har jag under 
intervjusituationerna sökt vara flexibel gällande informanternas möjligheter att 
välja delområde och styra samtalets ordningsföljd. Här har frågeguiden varit mig 
behjälplig, i första hand som checklista men även som underlag för eventuella 
följdfrågor. Det faktum att bandspelare användes under intervjuerna har också 
underlättat i det här avseendet.  

Vad gäller intervjuerna är jag medveten om att jag i vissa delar av 
intervjuerna oreflekterat ställt ett antal ledande frågor till informanterna. Detta är 
inte önskvärt i den intervjumetod jag har valt, men i dessa fall har det ofta skett 
omedvetet från min sida och i enstaka fall varit nödvändigt för att reda ut 
missförstånd mellan mig och intervjupersonen. Under intervjuerna ställdes 
stundtals retrospektiva frågor om tidigare skeden/händelser i informanternas 
                                                 
161 Trost (1997), s. 47. 
162 Trost (1997), s. 47f. 
163 Kvale (1997), s. 121. 

 40



avhandlingsarbete. Enligt Trost kan retrospektiva frågor antas vara behäftade med 
viss problematik i det att det svar som erhålls inte ger en bild av hur det 
egentligen förhöll sig i det aktuella skedet, utan snarare en redogörelse för hur den 
intervjuande nu betraktar samma skeende. Glömska, omtolkningar och 
samhälleliga förändringar kan inverka i hur frågorna besvaras och svaren tolkas.164 
Då flertalet av mina informanter arbetat i ett flertal år med sina avhandlingar har 
retrospektiva frågor om deras informationsvanor varit oundvikliga. Jag har i 
största möjliga mån sökt ta hänsyn till detta i analysen av mitt intervjumaterial.  

Inspelningarna av intervjuerna har transkriberats. I transkriberingarna har jag 
valt att så långt det är möjligt bevara doktorandernas utsagor i talspråklig form, 
men för förståelsens och tydlighetens skull, korrigerat vissa delar för att underlätta 
läsningen av doktorandernas utsagor.  

När det gäller citering av intervjupersoners utsagor och behandling av de 
utbrutna citat som finns i kapitel 6 har jag valt att kursivera de ord/uttryck som jag 
uppfattat att den aktuella intervjupersonen med sitt röstfall eller på annat sätt sökt 
betona under intervjun. De ord eller uttryck där jag tolkat intervjupersonens 
röstfall, mimik eller gestik som ett försök att exemplifiera den företeelse som 
intervjupersonen talar om, har jag valt att illustrera med citattecken (””) i de 
utbrutna citaten. I de fall där de utbrutna citaten innehåller uppgifter som bör 
undanhållas läsaren av anonymitetsskäl, har dessa avlägsnats från citatet och 
ersatts av klamrar, exempelvis […]. I enstaka fall har jag även placerat klamrar 
kring ord som jag lagt in i det utbrutna citatet för att göra det mer läsvänligt.  

4.4 Etiska överväganden 
Inför intervjuernas genomförande handlade jag efter idén om 
informerat samtycke.165 I detta sammanhang har det inneburit att jag dels försäkrat 
mig om doktorandernas samtycke att låta sig intervjuas, dels informerat 
doktoranderna om vad intervjun skulle handla om samt hur intervjumaterialet 
skulle komma att hanteras och redovisas. Doktoranderna informerades om detta 
via e-post. Jag ville på detta sätt försäkra mig om att mina intervjupersoner inte 
endast var införstådda i, utan även ense med mig i mina önskemål gällande 
formerna för intervjuns genomförande samt de garantier jag lämnat avseende 
anonymitet vid min hantering och redovisning av intervjumaterialet. Samtliga 
intervjupersoner accepterade de förutsättningar för intervjuns genomförande och 
intervjumaterialets hantering som jag framlade. Enligt dessa förutsättningar har 
doktorandernas namn, kön, ålder och institution inte nämnts i redovisningen av 

                                                 
164 Trost (1997), s. 77f. 
165 Kvale (1997), s. 107. 
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intervjumaterialet. Doktorandernas avhandlingsämnen presenteras i generella 
termer och inte med exakta uppgifter. 

Till sist vill jag påpeka att även min förförståelse kan ha påverkat genom-
förandet av denna studie. Detta gäller såväl genomförandet av intervjuerna som 
tolkningen av intervjumaterialet; mina personliga erfarenheter från studier i 
musikvetenskap kan mycket väl kan ha haft en inverkan i mina förväntningar på 
doktorandernas informationsvanor. Samtidigt kan mina erfarenheter också ha varit 
en fördel och underlättat förståelsen för doktorandernas erfarenheter. Måhända 
har även min situation som student i biblioteks- och informationsvetenskap samt 
de otaliga studier i detta ämne som jag tagit del bidragit till min förförståelse. 

4.5 Material 
Utöver tidigare forskning och teorilitteratur har jag även använt mig av tryckta 
källor i denna uppsats. Det gäller framförallt presentationen av musikvetenskap i 
kapitel 5. Här har jag använt översiktsverk och artiklar i uppslagsverk om ämnet 
för att redogöra för dess olika forskningsområden samt organisationen av högre 
utbildning och forskning inom musikvetenskap i Sverige. Även elektroniska 
källor har använts för ämnespresentationen.  
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5 Musikvetenskap  

I följande kapitel ges en presentation av musikvetenskap som akademiskt ämne, 
disciplinens forskningsområden samt högre musikvetenskaplig utbildning i 
Sverige. Jag presenterar också ett urval av institutioner och aktörer med 
anknytning till det musikvetenskapliga ämnesområdet.  

5.1 Musikvetenskap 
I Nationalencyklopedin beskrivs musikvetenskap som ”den vetenskapliga 
disciplin som har musik som forskningsområde”.166 I en artikel om disciplinens 
historia och nutida delområden i det musikvetenskapliga uppslagsverket New 
Grove Online anges flera karaktäriseringar av musikvetenskaplig forskning. En 
betonar ämnets musikhistoriska studium, en annan att musiken skall studeras som 
en konstart och i termer av ett estetiskt, fysiskt och psykologiskt fenomen. Därtill 
urskiljs ett tredje, mer sentida synsätt där det musikvetenskapliga studiet istället 
fokuseras på musiken i dess sociala och kulturella sammanhang.167 

Sedan 1800-talet har musikvetenskapen haft en tydlig musikhistorisk inrikt-
ning med specifikt fokus på västerländsk konstmusik vilken förgrenat sig i bio-
grafiska studier av enskilda tonsättare/musiker, musikens stilar och genrer samt 
kulturhistoriska och sociologiska studier av musikliv. Sedan sekelskiftet och 
framåt har det vid sidan av den musikhistoriska forskningen växt fram ett flertal 
musikvetenskapliga delområden.168 Under 1900-talet har bland annat musik-
etnologi, studier av olika populärmusikaliska genrer och massmedier 
utkristalliserats. Den framväxt av sociokulturellt inriktade studier av musik som 
skett under senare decennier har fört med sig influenser från antropologi, 
sociologi och under senare tid genusvetenskap och kulturstudier.169  

                                                 
166 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: musikvetenskap [2008-05-01]. 
167 New Grove Online, den elektroniska versionen av The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
sökord: musicology [2008-05-01]. 
168 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: musikvetenskap [2008-05-01]. 
169 New Grove Online, den elektroniska versionen av The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
sökord: musicology [2008-05-01]. 
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I Sverige har ämnets forskningsinriktning länge koncentrerats till svensk musik-
historia och den inhemska musikens framväxt, produktion och relation till andra 
länder.170 Vid sidan av etablerade områden som musikhistoria, musikteori och 
musiketnologi rymmer musikvetenskaplig forskning i Sverige idag även tvär-
vetenskapliga områden som musiksociologi, musikfilosofi, musikpsykologi, 
musikakustik och instrumentforskning.171 

5.2 Högre utbildning inom musikvetenskap i Sverige  
Musikvetenskap är ett relativt ungt ämne inom den högre utbildningen i Sverige. 
Den första professuren i ämnet inrättades 1947 vid Uppsala universitet, därefter 
följde Göteborgs universitet 1977 och Lunds universitet 1986.172 I dag ges grund-
utbildning och forskarutbildning i ämnet vid Lunds, Göteborgs, Stockholms och 
Uppsala universitet. Vid Växjö universitet ges endast grundutbildning. De domi-
nerande delområdena vid grundutbildningarna är musikhistoria, musikteori och 
musikanalys, men under senare år har även musiketnologi och musiksociologi 
medfört mer tvärvetenskapliga inslag. Vid sidan av konstmusik studeras ett brett 
spektra av genrer såsom populärmusik, rock, jazz, folkmusik och utomeuropeisk 
musik. Samverkan med andra discipliner är också vanlig vid flera av ovan 
nämnda institutioner, bland annat genom samorganisation med andra estetiska 
ämnen.173  

Inom musikvetenskaplig forskning har det under senare år aktualiserats inom-
vetenskapliga diskussioner om hur forskningen inom ämnet skall bedrivas i 
framtiden och vilka perspektiv som skall peka ut riktningen för ämnets utveckling 
och överlevnad. I generell mening går gränslinjen mellan å ena sidan företrädare 
för en musikvetenskap inriktad mot musikens inneboende struktur och egen-
skaper, å andra sidan de som framhåller ett sociokulturellt studium av musikens 
sociala användningar och funktioner.174  

5.3 Centrala aktörer 
En central aktör inom musikvetenskaplig forskning i Sverige är Svenska 
samfundet för musikforskning (i fortsättningen SSM) vilket bildades 1919. Det är 
en intresseorganisation för musikvetenskap och musikvetenskapliga forskare. 
                                                 
170 Bengtsson, Ingmar (1973) Musikvetenskap. En översikt, s. 384. 
171 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: musikvetenskap [2008-05-01]. 
172 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: musikvetenskap [2008-05-01]. 
173 Utvärdering av ämnena film- konst- musik- och teatervetenskap vid svenska universitet och 
högskolor. Utgiven av Högskoleverket 2007, Högskoleverkets rapportserie 2007:19 R, s.127. 
174 Se exempelvis Lilliestam, Lars (2005) ”Vad gör vi med musikvetenskapen?”, STM Online, vol. 8. 
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Dess huvuduppgift är att ge ut Svensk tidskrift för musikforskning, (STM) vilken 
kommer ut en gång per år och innehåller vetenskapliga artiklar, recensioner samt 
referat av uppsatser författade av studenter vid landets musikvetenskapliga 
institutioner. Samfundet anordnar även en årlig ämneskonferens där såväl 
forskare, lärare som studenter presenterar sin forskning.175 Sedan 1998 ges STM ut 
i en elektronisk version, STM-Online, på samfundets hemsida. Innehållet i STM-
Online är dock inte detsamma som i STM, men liksom texterna i STM är även 
artiklarna i STM-Online bedömda genom peer-review.176  

En central myndighet inom musikområdet är Statens musiksamlingar vilken 
har till uppdrag att dokumentera, samla in, vårda, bevara och hålla musikkultur-
arvet levande. Myndigheten ska även tillgängliggöra sina samlingar och verka för 
goda förutsättningar för ett svenskt musikliv. Inom myndigheten ryms Statens 
musikbibliotek (i fortsättningen SMB), Svenskt visarkiv (i fortsättningen SVA) 
samt Musikmuseet.177  

I SMB finns betydande samlingar av äldre musiktryck och musikhandskrifter, 
raritetssamlingar, tonsättararkiv samt musikvetenskaplig litteratur. Biblioteket är 
ett forskningsbibliotek men samtidigt ett allmänt bibliotek där allmänheten kan ta 
del av olika typer av noter, musiklitteratur och tidskrifter.178 Vid biblioteket finns 
även en arkiv- och dokumentationsavdelning som ansvarar för uppbyggnaden av 
databasen Svensk musikhistorisk bibliografi (i fortsättningen SMHB), en årlig 
bibliografisk databas som registrerar såväl vetenskaplig som icke-vetenskaplig 
litteratur om svensk musik, artiklar ur svenska musiktidskrifter, uppsatser, 
recensioner etc. Från 1990 finns SMHB i Libris.179  

I SVA ägnas verksamheten åt att bevara, samla in, bearbeta och publicera 
material om folklig musik, visa, äldre populärmusik och svensk jazz. I arkivet 
ryms noter, ljudinspelningar och arkivmaterial rörande jazzmusik, visa samt 
närliggande områden.180  

Musikmuseet har till uppgift att ansvara för insamling och vård av till 
exempel musikinstrument, konst och andra föremål. Museet bedriver även musei-
verksamhet såsom utställningar och pedagogiska aktiviteter.181 I Musikmuseet 
förvaras ett arkiv innehållandes bland annat personarkiv, brevsamlingar, klipp-
samlingar, affischer etc. rörande personer och institutioner inom svenskt musikliv. 
Från och med 2003 ligger ansvaret för dessa samlingar på SMB.182 

                                                 
175 Svenska samfundets för musikforskning webbsida. 
176 Svenska samfundets för musikforskning webbsida > STM Online. 
177 Statens musiksamlingars webbsida.  
178 Statens musikbiblioteks webbsida.  
179 Statens musikbiblioteks webbsida > Innehåll > Arkiv- och dokumentationsavdelningen. 
180 Svenskt visarkivs webbsida > Om Svenskt visarkiv. 
181 Musikmuseets webbsida > Om museet. 
182 Statens musikbiblioteks webbsida > Innehåll > Arkiv- och samlingar på Musikmuseet > översikt och 
kontaktinformation.  
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6 Redovisning av intervjustudien 

I detta kapitel redovisas resultatet av de intervjuer jag genomfört med sammanlagt 
6 doktorander i musikvetenskap i syfte att belysa deras informationsvanor i sam-
band med sitt avhandlingsarbete. Redovisningen av intervjuerna har disponerats 
tematiskt i ett antal delavsnitt. De huvudsakliga organisatoriska principerna för 
dispositionen är två: studiens frågeställningar samt de analytiska kategorier som 
utkristalliserats sig i min genomgång av det empiriska intervjumaterialet. 
Kapitlets organisering grundar sig således på en kombination av studiens fråge-
ställningar och de empiriskt grundade analytiska kategorier som framträtt i inter-
vjumaterialet.  

I avsnitt 6.1 gör jag en generell presentation av doktoranderna, deras 
avhandlingsämnen och syn på den musikvetenskapliga disciplinen. Avsnitt 6.2 
redogör för doktorandernas behov och användning av olika typer av källmaterial 
och vetenskaplig referenslitteratur i sin forskning. I avsnitt 6.3 redovisas hur de 
bär sig åt för att finna källmaterial och i avsnitt 6.4 redovisas sedan hur de söker 
vetenskapligt referensmaterial till sin forskning. Därpå följer avsnitt 6.5 vilket 
behandlar doktorandernas relevansbedömning av det material de kommer i 
kontakt med i samband med sin forskning. Avsnitt 6.6 berör slutligen 
doktorandernas tankar kring hur informationstjänster skulle kunna förbättras.   

6.1 Doktoranderna  
Det intervjumaterial som redovisas är resultatet av de intervjuer jag genomfört 
med 6 doktorander i musikvetenskap som tillsammans representerar tre musik-
vetenskapliga institutioner: institutionen för kultur, estetik och medier vid 
Göteborgs universitet, institutionen för konst- och musikvetenskap vid Lunds 
universitet samt institutionen för teater och musikvetenskap vid Stockholms 
universitet. De 6 doktorander jag har intervjuat har varit verksamma som forskar-
studerande under ett till tolv år. Bland de doktorander som varit verksamma 
längst, förhöll det sig i regel så att de vid sidan av sina forskarstudier har eller haft 
ansvar för undervisning och administrativa uppgifter på sin institution, vilket ofta 
medfört att forskarstudierna förlängts eller dragit ut på tiden. Barnledighet var 
ytterligare en anledning som förlängt forskarstudierna. Samtliga doktorander har 
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en utbildningsbakgrund och/eller yrkeserfarenhet med någon form av musik-
anknytning. De har alla en grundutbildning i musikvetenskap och ett starkt 
intresse för musik. Somliga av doktoranderna har utöver detta även genomgått 
utbildningar till musiker, sångpedagog och musiklärare. Med undantag för en 
doktorand vilken genomfört sin musikvetenskapliga grundutbildning utomlands, 
har samtliga sin grundutbildning från den institution där de nu bedriver sina 
forskarstudier. Anställningsform och finansiering varierar bland doktoranderna.  

Merparten av doktoranderna ansåg sig vid tiden för intervjuernas 
genomförande ha avslutat sin materialinsamling. 1 av de 6 intervjuade 
doktoranderna hade varit verksam i ett år och under denna period främst ägnat sig 
åt att samla in material till sin avhandling; skrivandet hade precis kommit igång 
vid tidens för intervjuns genomförande. Resterande 5 doktorander uppgav att de 
befann sig i slutfasen av sitt avhandlingsarbete. Av dessa 5 ansåg 4 att deras 
materialinsamlingsfas i det närmaste var avslutad, emedan 1 doktorand menade att 
dennes materialinsamling ej utgjort en avgränsad period i avhandlingsarbetet utan 
företagits kontinuerligt under detta och så även under den slutliga skrivfas 
doktoranden befann sig i vid tiden för intervjuns genomförande. 

För att möjliggöra att doktoranderna ska förbli anonyma i denna studie har jag 
valt att i följande redovisning av intervjumaterialet inte nämna huruvida det är en 
manlig eller kvinnlig doktorand som uttalar sig. Jag nämner ej heller vid vilken 
institution respektive doktorand är verksam vid. Samtliga doktorander benämns i 
följande redovisning som informant 1, informant 2 osv. En förutsättning för att 
denna redovisning skall bli meningsfull och förhoppningsvis utmynna i 
intressanta diskussioner i kapitel 7, är att läsaren också delges viss insyn i 
doktorandernas avhandlingsämnen och i vilket eller vilka musikvetenskapliga 
forskningsområden de har sin hemvist. Därför finns i avsnitt 6.1.2 en kort men 
mycket översiktlig presentation av doktorandernas avhandlingsämnen. Närmast 
följer en redogörelse för doktorandernas syn på det ämne inom vilket de bedriver 
sina forskarstudier. 

6.1.1 Doktoranderna om musikvetenskap 
Att musikvetenskap svårligen låter sig definieras i en eller ett par kärnfulla 
meningar var ett faktum som framgick i kapitel 5, och ett rimligt antagande är att 
detta torde ha komplicerats ytterligare i kölvattnet av de tvärvetenskapliga infly-
tanden som numera gör sig gällande inom disciplinen.183 I syfte att erhålla en mer 
helhetlig bild av den ämneskontext som doktoranderna är verksamma inom till-
frågades doktoranderna hur de skulle vilja beskriva den vetenskapliga disciplin de 

                                                 
183 Utvärdering av ämnena film- konst- musik- och teatervetenskap vid svenska universitet och 
högskolor. Utgiven av Högskoleverket 2007, Högskoleverkets rapportserie 2007:19 R, s 127. 
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verkar inom. Gemensamt för doktorandernas utsagor är att de återspeglar en syn 
på musikvetenskap som en oerhört bred och tvärvetenskaplig disciplin 
rymmandes ett flertal forskningsområden: 

Ja, jag tänker att det är någonting oerhört brett. Jag tänker när man åker på de här 
konferenserna som är varje år i juni oftast, som heter Musikvetenskap idag, då blir man 
väldigt påmind om att musikvetenskap kan var väldigt mycket.(…) Jag är en del av det och 
samtidigt känner jag mig lite grann i periferin för jag har ju en avhandling som drar lite åt det 
musikpedagogiska hållet, och musikpedagoger är inte riktigt självklara just i den 
musikvetenskapliga traditionen. (Informant 5) 

En stor mängd tvärvetenskapliga frågor ingår inom det ”musikvetenskapliga paraplyet”. Det 
är ibland svårt att avskilja musikvetenskap från andra universitetsämnen, vilket gör att det 
idag är väldigt svårt att definiera musikvetenskap som ämne. Musikvetenskapens ursprung i 
den historiska musikvetenskapen184 är i Sverige idag ett ämne som hamnat i bakgrunden för 
en mängd andra intressen och diskurser. (Informant 1) 

 
Även om doktoranderna synes samstämmiga om den samtida musikvetenskapens 
bredd och interdisciplinära karaktärsdrag, antyder ovanstående utsagor från 
informant 5 och informant 1 att man inom disciplinen inte förhåller sig helt 
neutral till huruvida yngre forskningsfält inom musikvetenskapen kan anses som 
en självklar del av denna och huruvida detta i sin tur överskuggar traditioner inom 
disciplinen. Frågor om hur doktoranderna förhåller sig till den diskussion som 
pågår inom musikvetenskapen om dess samtida tillstånd och framtida inriktning 
(se redogörelsen för denna i kapitel 5) har uttryckligen inte ställts under 
intervjuerna. Men för en mer fullständig bild av doktorandernas uppfattningar om 
sin disciplin har jag dock valt att inkludera de utsagor som tangerar denna 
diskussion. Medvetenheten om denna inomvetenskapliga diskussion lyser igenom 
hos informant 3 i anslutning till dennes redogörelse för sin syn på den 
musikvetenskapliga disciplinen och informant 3:s musikhistoriskt inriktade 
avhandlingsämne. Enligt informant 3 finns inga specifika forskningsfält som 
ensamma definierar musikvetenskap: 

(…) jag skulle snarare vilja beskriva det att i bästa fall är det ett ämne i konstant expansion, 
därför att musik är så centralt för nästan alla människor idag. (…) Mitt avhandlingsämne är 
historiskt och därmed så ingår man ju i den traditionella kanonbildningen. Och, det är både 
på gott och ont (…) Men samtidigt så kan man se att, skulle man arbeta för 
musikvetenskapens…  föryngring, eller musikvetenskap idag, så skulle jag valt ett annat 
ämne egentligen. Det råder ju lite kris i ämnet, det finns dom som är värre drabbade och det 
finns dom som har det bättre än vi men, alla institutioner i Sverige har det ju svårt idag. (…) 
jag tror det beror på att vi har förstenats, och att vi inte tar tag i dom aktuella sakerna idag. 
(Informant 3)  

                                                 
184 Informantens kursivering. Informant 1:s intervjusvar erhölls genom e-postintervju och det är från dessa 
svar som den aktuella kursiveringen bibehållits.  
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Sammantaget återger doktorandernas beskrivningar av musikvetenskap en bild av 
denna disciplin som bred, tvärvetenskaplig och svårdefinierbar. På sina håll gen-
ljuder utsagorna i viss mening de samtida inomvetenskapliga diskussioner som 
förs om förhållandet mellan äldre och nyare forskningsområden inom musik-
vetenskap i Sverige samt disciplinens framtida inriktning. I förlängningen kan 
dessa reflektioner även ses mot bakgrund av det ekonomiskt trängda läge som de 
högre utbildningarna i musikvetenskap idag syns dela med många andra 
estetiska/humanistiska discipliner.185 

6.1.2 Doktorandernas avhandlingsämnen 
Doktorandernas avhandlingsämnen utmärks av en stor spännvidd och hög grad av 
specialisering; i viss mening kan doktorandernas skilda forskningsområden sägas 
illustrera den ämnesmässiga bredd och differentiering som de ovan angett som 
kännetecknande för sin disciplin.  

Doktorandernas avhandlingsämnen spänner över en rad olika musikgenrer 
och ett flertal musikvetenskapliga forskningsfält där studiet fokuseras på praktiker 
kring uppförande av musik, musikanalytiska och stilistiska jämförelser av 
tonsättares verk, tonsättares liv och verk i historiska, urbana sammanhang samt 
musikens och musikutövandets pedagogiska aspekter, sociala användning och 
funktioner. Mer än hälften av doktoranderna har ett musikhistoriskt perspektiv på 
sina avhandlingsämnen där de historiska tillbakablickarna tillsammans sträcker 
sig från ett sekel till ett par decennier bakåt i tiden. Det kanske mest renodlade 
musikhistoriska perspektivet syns hos informant 3. Musikanalys är en inriktning 
som återfinns hos 4 doktorander. Detta perspektiv kombineras ofta med det 
musikhistoriska, men i renodlad form framträder den musikanalytiska 
forskningsinriktningen tydligast i informant 2:s och informant 4:s forskning. Även 
musiketnologiska, musiksociologiska och musikpedagogiska 
forskningsinriktningar gör sig gällande hos några av doktoranderna. Utöver detta 
har flertalet av doktoranderna inflytanden från andra discipliner i sin forskning; 
sociologi, etnologi, etnografi, litteraturvetenskap, historia och teologi utgör några 
exempel.  

Det är svårt att säga något generellt om doktorandernas avhandlingar utom att 
flertalet har någon form av musikhistorisk och/eller musikanalytisk inriktning på 
sitt ämne. Dessa inriktningar är således mer eller mindre närvarande i mer än 
hälften av doktorandernas avhandlingsämnen, dock skiljer deras ämnen sig åt i 
egenskap av sina snäva avgränsningar och genom divergerande beröringspunkter 
med andra discipliner. I Browns studie av nordamerikanska musikforskare var 
musikhistoriskt inriktad forskning mest förekommande, och därefter musikveten-

                                                 
185 Utvärdering av ämnena film- konst- musik- och teatervetenskap vid svenska universitet och 
högskolor. Utgiven av Högskoleverket 2007, Högskoleverkets rapportserie 2007:19 R, s. 25 f. 
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skaplig forskning inkluderande ett flertal specialiseringar. Musikanalys och 
kvalitativa intervjuer var de vanligaste analys- respektive forskningsmetoderna 
som tillämpades av de nordamerikanska musikforskarna.186  

Att företa generaliseringar om musikvetenskapliga studieobjekt och metoder 
utifrån mitt urval om 6 doktorander är förstås en omöjlighet, dock finner jag det 
värt att notera parallellerna mellan min och Browns studie med avseende på ten-
denser i doktorandernas musikvetenskapliga studium. En iakttagelse i mitt urval 
som jag utan tvekan vågar tillmäta generell giltighet är att musik, 
musiker/kompositörer och musikutövande är det som står i blickfånget för 
doktorandernas och musikvetenskapens studium. Denna iakttagelse får avsluta 
detta avsnitt om doktorandernas avhandlingsämnen. I nästa avsnitt följer 
redovisningen av de källmaterialtyper och den vetenskapliga referenslitteratur 
doktoranderna behöver och använder i arbetet med sina avhandlingar. 

6.2 Forskningsmaterial – behov och användning 
Som visades ovan är doktoranderna mycket specialiserade inom ramen för sina 
respektive musikvetenskapliga forskningsområden. Även om de skiljer sig åt i 
detta hänseende, förenas de i att samtliga är verksamma inom en humanistisk 
disciplin – musikvetenskap – där de studieobjekt som är föremål för 
doktorandernas analyserande, tolkande och beskrivande verksamhet huvudsakli-
gen utgörs av dokument och artefakter som är ett resultat av mänsklig aktivitet. 
Att forskning inom humanistiska vetenskaper inte sällan är starkt beroende av 
källmaterial/artefakter ser Wiberley & Jones som det tydligaste åtskiljande 
kriteriet mellan humanistisk forskning och natur- och samhällsvetenskaplig 
forskning. Inom humanistisk forskning lägger man stor vikt vid källmaterial 
eftersom den intresserar sig för artefakter som ett resultat av mänskliga 
handlingar.187 Naturvetenskaplig forskning lägger å sin sida mycket liten vikt vid 
källmaterial eftersom dess bevisföring/argumentation enligt Wiberley & Jones 
bygger på experiment, observationer och mätningar av naturliga fenomen.188 Den 
starka fokuseringen vid källmaterial inom humanistisk forskning påpekas också i 
Browns studie av nordamerikanska musikforskare, liksom i studier av andra 
humanistiska forskares informationsvanor.189  

Dessa iakttagelser har – föga förvånande – också bäring för min studie. Under 
intervjuerna framträdde hos samtliga doktorander ett starkt beroende av å ena 
sidan källmaterial, å andra sidan vetenskapligt referensmaterial. Med 

                                                 
186 Brown (2002), s. 78, 84. 
187 Wiberley & Jones (2000), s. 428. Se även Wiberley & Jones (1989); Wiberley (1991). 
188 Wiberley & Jones (2000), s. 422.  
189 Brown (2002), s. 90 f.; Case (1991), s. 72 f.  
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utgångspunkt i Dervins tankar om att information bör ses som den mening vilken 
konstrueras och definieras av individen i en viss situation har jag med 
utgångspunkt i doktorandernas utsagor därför valt att tala om doktorandernas 
behov och användning av information i termer av deras behov av källmaterial 
respektive vetenskaplig referenslitteratur i sitt avhandlingsarbete.  

Med källmaterial avses i det följande det material (tryckt, otryckt, elektroniskt 
och audiovisuellt) som doktoranderna uppger att de behöver och använder som 
studieobjekt i sitt avhandlingsarbete; det är de artefakter som de funnit 
nödvändiga att studera för att kunna besvara de frågor som uppställts i 
avhandlingen. Med vetenskaplig referenslitteratur avses i det följande 
vetenskapligt framställd litteratur/text som av doktoranderna identifierats som 
behövlig och som de använder för att orientera sig i det ämnesområde de forskar i 
samt för teoretisk förståelse och belysning av de studieobjekt som är föremål för 
avhandlingen. När jag använder begreppet ”forskningsmaterial” avser jag i 
fortsättningen båda dessa kategorier. 

Följande redogörelse för doktorandernas behov och användning av forsk-
ningsmaterial har således indelats i dessa två analytiska kategorier: källmaterial 
respektive vetenskaplig referenslitteratur. Denna analytiska dikotomi har gjorts 
med utgångspunkt i de iakttagelser jag gjort i samband med min genomgång av 
doktorandernas utsagor och den åtskillnad som doktoranderna gör mellan å ena 
sidan behov och användning av källmaterial som studieobjekt, å andra sidan 
behov och användning av vetenskaplig referenslitteratur för teori, tolkning och 
analys av sina studieobjekt. Inunder de två kategorierna källmaterial respektive 
vetenskaplig referenslitteratur gör jag en grupperad/tematisk presentation av de 
olika typer av material som doktoranderna behöver och använder i sin forskning. 

6.2.1 Källmaterial 
Doktoranderna använder många olika typer av källmaterial i sin forskning; en 
bredd som också kan hänföras till den ämnesmässiga spännvidd som deras av-
handlingar sträcker sig över. Redogörelsen för doktorandernas behov och an-
vändning av källmaterial har disponerats utifrån källmaterialtyp. Dock finns käll-
materialtyper som täcker mer än en kategori. Det gäller framförallt musikalier och 
ljudupptagningar, källmaterial som beroende på var det lokaliserats skulle kunna 
kategoriseras som arkivmaterial. I detta avsnitt är det dock inte doktorandernas 
lokalisering av källmaterial som står i fokus, utan deras behov och användning av 
källmaterial. Därför har jag låtit musikalier och ljudupptagningar bilda varsin 
kategori, oavsett var doktoranderna lokaliserat materialet. Övrigt källmaterial som 
tydligt kan hänföras till arkivmaterial (och lokaliserats i arkiv) har placerats i 
kategorin ”Arkivmaterial”. Den redogörelse som nu följer avslutas med en 
sammanfattning.  
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Musikalier 
Att noter har betydelse när det gäller musikforskares behov och användning av 
källmaterial har visats i tidigare studier.190 Av doktoranderna är det fyra som lyfter 
fram att de behöver och använder musikalier eller noter som källmaterial i sitt 
avhandlingsarbete. Föga förvånande rör sig dessa tre doktoranders avhandlings-
ämne i musikanalytisk inriktning där kompositionstekniska, stilistiska respektive 
uppförandemässiga aspekter hos musiken analyseras. Vid studier av musikens 
inre struktur och relationer utgör musik i noterad form ett viktigt källmaterial som 
doktoranderna behöver och använder som primärt studieobjekt att tillämpa olika 
analysmetoder på. Vissångböcker, skolsångböcker, populärmusiknoter samt större 
och mindre konstmusikaliska verk är exempel på noter som används som 
källmaterial. I huvudsak är det tryckta, utgivna noter som begagnas, men även 
originalmanuskript av tonsättare. Musikhandskrift i original används som 
källmaterial av informant 2, dels för att jämföra tonsättares handskrivna original-
manuskript med verkets utgivning i tryckt form, dels för att studera verk av ton-
sättare vilka inte är utgivna utan endast finns i handskrift.  

Ljudupptagningar 
Doktorandernas disciplinära hemvist gör sig inte endast påmind i deras unika 
behov och användning av noter, utan detta gäller även det källmaterial där 
musiken dokumenterats i klingande form. Fyra av doktoranderna uppger att ljud-
upptagningar används som källmaterial i deras forskning; CD, LP samt mp3 är de 
ljudinspelningsformat som nämns. Ljudupptagningar av de verk som studeras är 
ett viktigt källmaterial hos informant 2:s musikanalytiska forskningsämne; genom 
att lyssna till dessa menar informant 2 att denne erhåller en bättre förståelse för de 
noter som studeras men också en möjlighet att jämföra olika framföranden av ett 
och samma verk. Hos informant 6 är ljudinspelningar av central vikt för 
avhandlingen och informantens strävan att söka urskilja förändringar i 
framförandet av den musikform som denne studerar.  

Informant 2 har även använt sig av ljudupptagningar från svensk radio. Det 
rör sig dels om musikinspelningar som ej utgivits utan endast spelats in i radio-
sändningar, dels intervjuer med de tonsättare informant 2 studerar i sin 
avhandling. Källmaterial av det sistnämnda slaget syns här viktigt för informant 
2:s behov av att skapa en förståelse och inblick i de musikaliska idéerna hos de 
tonsättare som studeras:   

För att höra tonsättarnas sätt att tala, att uttrycka sig om musik och om sin musik. Det kan ge 
indikation för hur de själva tänker [kring] sitt tonspråk. (Informant 2) 

                                                 
190 Corkill & Margaret (1978), s. 23 ; Corkill m.fl. (1981), s.11. Se även Baker (1978) ; Brown (2002). 
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Ytterligare ett exempel på hur den klingande musiken utgör och urskiljs som ett 
betydelsefullt material att vända sig till för att nå en insikt i och förståelse av det 
sociala och musikaliska sammanhang som studeras, syns även i informant 1:s 
utsaga om hur denne använder ljudupptagningar i sitt musiketnologiskt inriktade 
avhandlingsarbete: 

För att orientera mig om den ljudande verkligheten i mina fältstudier och för att i efterhand 
kunna studera olika repertoarer och sångsätt i de olika miljöer jag gjort fältarbeten. 
(Informant 1) 

Arkivmaterial 
Olika former av arkivmaterial har i flera studier visat sig spela en betydande roll 
som källmaterial för forskare verksamma inom humanistiska discipliner.191 Även i 
denna studie synes arkivmaterial vara ett viktigt och i vissa fall oumbärligt käll-
material i avhandlingsarbetet. Följande utsaga av informant 3 pekar på den 
avgörande betydelse som arkivmaterial de facto har i det snäva och outforskade 
musikhistoriska ämne som är föremål för informantens avhandling:  

 (…) det finns så gott som ingenting skrivet om den här personen, han nämns i några artiklar. 
Över huvud taget musiklivet i […] kring den här tiden, det finns inte ens fem vetenskapliga 
artiklar om detta. (…) jag kan nästan inte alls förlita mig på litteraturen utan jag måste gå och 
gräva direkt i källorna och dom finns nästan uteslutande på Stadsarkivet i […]. (Informant 3) 

Bland doktoranderna är det framförallt informant 3 och informant 2 som behöver 
och nyttjar arkivmaterial. Sammantaget används arkivmaterial i otryckt, tryckt 
såväl som digitaliserad form. Vad gäller otryckt material begagnar sig framförallt 
informant 3 av brev och annan handskrift (till exempel protokoll från Kungliga 
Musikaliska Akademiens sammanträden). När det gäller tryckta arkivhandlingar 
använder informant 3 sig av uppteckningar över studerande, bouppteckningar, 
skol-, kyrk- och militärregister samt även affischer. Informant 3 nyttjar även 
arkivmaterial i digitaliserad form i den mån det finns tillgängligt. Hos informant 3 
har arkivmaterialet en central användning för att presentera ny kunskap och 
information om informantens musikhistoriska forskningsområde, men även för att 
binda det till sina forskningsmetoder. 

Även informant 2 använder otryckt arkivmaterial i form av brev och hand-
skrift i sitt avhandlingsarbete i syfte att bilda sig en uppfattning om de tonsättare 
som informanten studerar samt hur tonsättarna tänker kring och talar om musik. 
Som nämndes ovan, använder informant 2 även musikhandskrift (se ovan) för att 
studera och jämföra verk av de tonsättare informanten studerar.  

                                                 
191 Wiberley & Jones (1989), s. 639; Case (1991), s. 74; Wiberley & Jones (2000), s. 424; Brown (2002), s. 
90 f. Se även Lönnqvist (1988); Wiberley (1991). 
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Tidskrifter, litterärt material och annat tryckt material 
Utöver de tryckta materialtyper som nämnts ovan, använder doktoranderna även 
andra former av tryckt källmaterial i sina avhandlingar. Tidskrifter, tidningar, 
litteratur och artiklar av skönlitterär och populärvetenskaplig art samt tryckt 
informationsmaterial/broschyrer har förts till denna kategori.  

Exempelvis använder informant 4 källmaterial i form av tidningsartiklar och 
verk av populärvetenskaplig, skönlitterär eller självbiografisk art som behandlar 
den tonsättare informanten studerar. Detta nyttjas främst som bakgrundsmaterial. 
Tidningar är ett källmaterial som informant 5 behöver och använder i sin 
musikpedagogiskt/musiketnologiskt inriktade forskning. Även informant 6 
behöver tidningsmaterial. Informant 6 använder sig då framförallt av recensioner i 
dagstidningar i syfte att förstå äldre tiders reception och bedömning av den musik 
som informanten studerar. Tryckta informationsblad och broschyrer från de 
musikinstitutioner som informant 1 studerar i sin musiketnologiska avhandling 
fyller också en viss funktion som källmaterial.   

Intervjumaterial/observationer 
Hos två av doktoranderna, informant 5 och informant 1, utgör empiriskt material 
som på kvalitativt vis insamlats via intervjuer den primära källmaterialtypen i 
avhandlingsarbetet. Dessa två doktoranders avhandlingsämnen befinner sig helt 
eller delvis inom musiketnologin varför forskningsarbetet till viss del har bedrivits 
ute på fältet. Därav är muntliga källor eller empiri i form av intervjuer och fält-
anteckningar det huvudsakliga källmaterial som de behöver och använder i sin 
forskning, ett empiriskt material som även Brown fann relativt vanligt i sin studie 
av musikforskare.192  

Internet, elektroniska medier, radio och TV. 
Till kategorin internet och andra elektroniska medier har hänförts den del av 
doktorandernas källmaterial som är i elektronisk och/eller digital form men som 
inte låter sig placeras i någon av ovanstående kategorier. När det gäller internet är 
webbsidor och diskussionsfora två former av elektroniskt källmaterial som om-
nämns av doktoranderna.  

Informant 4 begagnar sig ibland av internetbaserade forum som samlar 
människor med intresse för den tonsättare informanten studerar. De används inte 
som regelrätt källmaterial, enligt informant 4 fungerar dessa mer som ett hjälp-
medel för ”källsökning”; exempelvis vänder sig informanten till forumens 
deltagare när informanten sitter med en enskild textrad och behöver veta i vilken 
komposition den finns. Ytterligare exempel på denna indirekta användning av 
elektroniskt källmaterial i mer orienterande och informella syften finns hos 

                                                 
192 Brown (2002), s. 89. 
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informant 5. Informant 5 begagnar sig av webbsidor som ett stöd för att kunna 
förstå och tolka sitt intervjumaterial, exempelvis för att bilda sig en uppfattning 
om vissa för informanten obekanta företeelser och musikgenrer som det refereras 
till i informantens intervjumaterial. I liknande syfte tar informant 5 även del av 
program på TV och i radio.  

Sammanfattning 
Doktoranderna behöver och använder en rad olika typer av källmaterial i sin 
forskning; tryckta (noter, tidningsklipp) otryckta (handskrift, nothandskrift, brev), 
klingande såväl som audiovisuella källor begagnas i doktorandernas avhandlingar. 
I sitt musikvetenskapliga studium av musik i noterad eller klingande form, 
musikens utövare och dess sociala användning och sammanhang, är 
doktoranderna i hög grad behov av olika typer av källmaterial (eller artefakter) 
som bär vittnesbörd om människors musikaliska handlingar. Detta framgår kanske 
tydligast (och föga förvånande) i deras utbredda användning av musikalier och 
ljudupptagningar, en källmaterialtyp vars unika betydelse för musikforskare även 
bekräftats i tidigare undersökningar där musikvetenskapliga forskare ingått.193 
Som synes är doktorandernas användning av källmaterial mycket bred och på 
många håll av avgörande betydelse för doktorandernas forskning, en iakttagelse 
vilken också ligger i linje med Browns studie där källmaterial värderades mycket 
högt av de nordamerikanska musikforskarna.194 

Sammantaget visar spridningen av källmaterialtyper på att doktorandernas 
forskning om musikaliska företeelser och dess mänskliga, sociala och kulturella 
verkningar föranleder doktoranderna att spåra, identifiera och undersöka 
källmaterialtyper från en rad olika håll. I den meningen kan inte källmaterialet 
betraktas som studieobjekt liggandes helt utanför doktoranderna, och ej heller 
endast förstås utifrån dess rent objektiva potential till att lyfta fram ny kunskap. 
Givetvis går det inte att förneka källmaterialets betydelse för blottläggandet av ny 
kunskap. Jag vill dock understryka att doktorandernas behov och användning av 
källmaterialtyperna ovan också kan förstås utifrån den meningsskapande potential 
som doktoranderna med utgångspunkt i sitt avhandlingsämne och sina forsknings-
frågor förefaller urskilja hos dessa källor. Med andra ord menar jag att 
doktorandernas behov och användning av källmaterial här kan tolkas som att de i 
detta material identifierat en potential att uppnå en viss förståelse för och skapa 
mening om det som utforskas.  

                                                 
193 Corkill & Mann (1978), s. 23 f.; Corkill m.fl. (1981), s. 10 f; Brown (2002), s. 82.  
194 Brown (2002), s. 90. 
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6.2.2 Vetenskaplig referenslitteratur 
I detta avsnitt följer en redogörelse för doktorandernas behov och användning av 
vetenskaplig referenslitteratur. Med vetenskaplig referenslitteratur avses här 
vetenskaplig litteratur eller texter som producerats genom vetenskaplig forskning 
och som doktoranderna begagnar för att beskriva, tolka och analysera sina studie-
objekt. Följande redogörelse disponeras utifrån de olika former av vetenskaplig 
referenslitteratur som jag urskiljt i mitt intervjumaterial. Dessa är monografier 
(böcker), vetenskapliga tidskriftsartiklar samt uppslagsverk. Detta avsnitt om 
vetenskaplig referenslitteratur avslutas med en sammanfattning.  

Monografier 
Monografin framhålls ofta som den huvudsakliga publiceringsformen för forsk-
ning inom humanistiska discipliner.195 Som Wiberley påpekat, kan monografins 
position inom humanistiska discipliner i viss mån förstås utifrån att denna 
publikationstyp motsvarar den humanistiska forskningens resonerande och djup-
lodande karaktär och de omfattande texter som den ofta resulterar i.196 Att mono-
grafin även är av vikt inom musikvetenskaplig forskning har visats i Bakers 
citationsstudie samt i Browns studie av nordamerikanska musikforskare.197  

Monografier har en betydande roll vad gäller doktorandernas behov och an-
vändning av vetenskaplig referenslitteratur. Av doktorandernas utsagor att döma 
behöver och begagnar sig doktoranderna av monografier för olika syften och delar 
av sina avhandlingsarbeten. Genom att vända sig till monografier tillgodogör sig 
doktoranderna sig de teoretiska och metodologiska verktyg de behöver för att 
belysa och lösa upp frågor kring de studieobjekt som är föremål för deras avhand-
lingar. Som sådana är tillgripandet av monografier ett viktigt verktyg i tillgodo-
görandet av erforderlig kunskap med vilken informanterna i sin tur kan uppnå och 
skapa kunskap kring sina studieobjekt och tillhörande frågeställningar.  

Ytterligare har monografier betydelse i egenskap av vetenskaplig översikts- 
eller kringlitteratur. Som sådan använder doktoranderna monografier i syfte att 
orientera sig i och kartlägga sitt forskningsområde, konstruera forskningsöversik-
ter och kontextualiserande faktabakgrunder till de studieobjekt som är föremål för 
avhandlingsarbetet. Monografier används också då doktoranderna behöver 
tidigare forskning att relatera till det egna materialet och eventuella tendenser 
däri. Avhandlingar är en form av monografi som uttryckligen lyfts fram av 
informant 4 och framförallt informant 2.  

Doktoranderna använder sig av monografier från ett flertal musik-
vetenskapliga forskningsområden; musikhistorisk litteratur om såväl konstmusik 

                                                 
195 Wiberley (1991), s. 19; Lönnqvist (2003), s. 280. 
196 Wiberley (1991), s. 19. 
197 Brown (2002), s. 82. Se även Baker (1978). 
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som populärmusik, litteratur om musikanalys, musiketnologi, musiksociologi (och 
musikpedagogik). Tydligt är också att referenslitteratur från andra discipliner 
befinns viktig, exempelvis lokalhistorisk forskning, etnologi, sociologi (t ex. 
ungdomskulturforskning) och psykologi. Sammantaget behöver och använder 
doktoranderna monografier ur den egna musikvetenskapliga disciplinen samt ur 
andra humanistiska -, samhällsvetenskapliga- och beteendevetenskapliga 
discipliner.  

Tidskrifter  
Tidskrifter har i tidigare studier givits en framträdande plats i humanistiska 
forskares forskningsarbete, framförallt som en viktig publikationsform för ny 
forskning, litteratur och översikter.198 Artiklar ur vetenskapliga tidskrifter nyttjas 
av samtliga doktorander och man använder såväl svenska som utländska 
tidskrifter. Doktoranderna begagnar både trycka och elektroniska tidskrifter men 
tryckta tidskrifter tycks användas i större utsträckning än elektroniska.  

Doktoranderna vänder sig i huvudsak till musikvetenskapliga tidskrifter. Ett 
exempel på svenska musikvetenskapliga tidskrifter som används är Svensk 
tidskrift för musikforskning (STM) vilken ges ut av Svenska samfundet för musik-
forskning. Därutöver är det främst utländska (framförallt engelska, amerikanska 
och franska) musikvetenskapliga tidskrifter som nämns, vanligen med någon form 
av specialiserad inriktning mot ett visst musikvetenskapligt forskningsområde 
som till exempel musikhistoria (18th century music, 19th century music) och 
musikanalys/musikteori (Journal of music theory, Analyse musicale).   

Merparten av doktoranderna använder sig av tidskrifter för att tillgodogöra sig 
kunskap om och översikt över det egna forskningsområdet, finna metodologiska 
angreppssätt samt referenser till annan vetenskaplig litteratur. Detta tangerar till 
stor del också Lönnqvists och Cavallins iakttagelser om humanistiska forskares 
bruk av denna publikationsform.199 Tidskrifter tycks vara ett betydande verktyg 
för att orientera sig i samt tillgodogöra sig mer specifik kunskap om det egna 
området.  

Monografier vs. tidskrifter 
Traditionellt har humanistiska vetenskaper i huvudsak ansetts vara monografi-
beroende medan tidskrifter getts en underordnad betydelse som publiceringsform. 
Som forskningsöversikten visat har den tidigare forskningen inte uttytt någon en-
tydig bild av monografins och tidskriftens relativa vikt inom humanistisk forsk-
ning.  

                                                 
198 Cavallin (1988), s. 106 f, 125; Lönnqvist (1988), s. 125; Baker (1978), s. 197. 
199 Cavallin (1988), s. 125, 106 f; Lönnqvist (1988), s. 125. 
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I Browns studie av musikforskare intog visserligen tidskrifterna en fram-
skjuten plats i forskarnas forskning, framförallt att hålla sig à jour. Någon djupare 
analys av huruvida forskarna tilldelade monografier speciella 
funktioner/användningar i särskilda delar av sin forskning saknas tyvärr hos 
Brown till följd av dennes ensidiga fokus vid forskarnas rangordning av material-
typer.200 Corkill & Mann har liksom Lönnqvist gjort studier där forskare värderat 
monografier och tidskrifter lika och ansett dem lika behövliga.201 I Bakers 
respektive Cavallins citationsstudie befanns publikationerna ha något skilda 
funktioner; monografin var den publiceringsform som citerades mest medan 
tidskrifter värderades högt som förmedlare av ny forskning.202  

Dessa sistnämnda iakttagelser stämmer också överens med mitt intervju-
material; ingen av doktoranderna värderar den ena publikationsformen högre än 
den andra utan de tillmäts snarare olika funktioner. Framträdande hos 
doktoranderna är att tidskrifter som publikationsform anses mer specifika, kärn-
fulla och aktuella sitt innehåll samt förefaller viktiga för att orientera sig i och 
skaffa kunskap om det egna forskningsområdet. Monografier å sin sida anses mer 
djuplodande till sitt innehåll; i denna publikationsform finns spelrum för forskaren 
att utveckla sina tankegångar och teorier och vilket enligt informant 6 ”ger 
mycket mer omfattande kunskaper” (informant 6).   

Uppslagsverk/lexikon 
Merparten av doktoranderna uppger att de använder sig av uppslagsverk när de 
behöver kontrollera uppgifter de stöter på under forskningens gång. Det är både 
äldre, nyare, svenska och utländska uppslagsverk som används, såväl tryckta som 
elektroniska. Bland svenska musiklexikon nämns Sohlmans musiklexikon och 
Norlinds musiklexikon. När det gäller svenska allmänna uppslagsverk omnämns 
endast Nationalencyklopedin i dess elektroniska version. Engelskspråkiga New 
Grove Online är ett avgiftsbelagt, elektroniskt musiklexikon som nästan samtliga 
doktorander använder sig av och som innehåller artiklar om musik ur ett flertal 
aspekter.203 Ett tyskt musiklexikon/encyklopedi som nämns är Die Musik in 
Geschichte unt Gegenwart. Hos informant 1 är ett mer specialiserat engelskspråk- 
igt uppslagsverk, Catholic Encyclopedia också av vikt. Denna encyklopedi är fritt 
tillgänglig på internet. 204  

Av intervjuerna att döma framgår att uppslagsverk är ett verktyg som 
doktoranderna främst använder i syfte att stämma av uppgifter under forskningens 
                                                 
200 Lönnqvist (1988),s. 125, Brown (2002), s. 82. 
201 Corkill & Mann (1978), s. 56; Lönnqvist (2003), s. 280. 
202 Baker (1978), s. 189, Cavallin (1988) s. 125. 
203 New Grove Onlines webbsida >About Grove Music Online. 
204 Catholic Encyclopedia innehåller artiklar som berör samhälle, kultur, konst, teologi, filosofi och andra 
spörsmål ur ett katolskt perspektiv. Google, den svenska versionen, sökord: catholic encyclopedia [2008-04-
30]  
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gång, exempelvis som hos informant 3 där de används för att kontrollera uppgifter 
om kompositörer och musiker, verk och orter. Informant 1 brukar uppslagsverk 
som ett faktaunderlag med vilket informanten stämmer av uppgifter som 
uppträder i det intervjumaterial informanten arbetar med.  

Uppslagsverken syns inte vara av central betydelse i doktorandernas av-
handlingsarbete. Den relativa vikten av de ovan nämnda uppslagsverken går inte 
att bedöma utifrån intervjusvaren, dock framstår det elektroniska musik-
vetenskapliga uppslagsverket New Grove Online som något mer utbrett bland 
doktoranderna. Måhända tyder den utbredda användningen av uppslagsverk bland 
doktoranderna på att dessa (och specifikt New Grove Online) tycks tillmätas en 
viss grad av kognitiv auktoritet för kontrollerandet av faktauppgifter. 

Sammanfattning 
Av doktorandernas utsagor att döma utgör monografier och tidskrifter två viktiga 
former av vetenskaplig referenslitteratur som de behöver och använder i sin 
forskning. Vad gäller den relativa vikten mellan monografier och tidskrifter syns 
ingen av dessa tillmätas större vikt än den andra. Doktoranderna tycks istället 
finna båda publikationsformerna som lika behövliga i sin forskning samtidigt som 
de kan ses ha olika funktioner i forskningsarbetet. Liknande förhållanden mellan 
de båda publikationsformerna har bland annat observerats av Lönnqvist och 
Cavallin.205  

Doktorandernas användning av monografier tangerar till stor del Browns ob-
servationer om hur musikforskarna i hennes studie nyttjade vetenskaplig 
referenslitteratur i sin forskning.206 Monografier utgör viktiga verktyg i 
doktorandernas avhandlingsarbete; dels för att inhämta nödvändig teoretisk 
kunskap med vilken de kan begripliggöra och kasta ljus över sina studieobjekt och 
tillhörande frågeställningar, dels för att orientera sig i och kartlägga sitt 
forskningsområde.  

Vetenskapliga tidskrifter – såväl svenska som utländska tidskrifter – nyttjas 
av samtliga doktorander. Doktoranderna begagnar sig både av tryckta och 
elektroniska tidskrifter men de senare tycks användas i något mindre utsträckning. 
Tidskrifterna är av vikt i doktorandernas forskningsarbete; de utgör viktiga verk-
tyg vars specifika och kärnfulla innehåll doktoranderna tillgriper för att tillgodo-
göra sig kunskap om och översikt över det egna forskningsområdet – iakttagelser 
som till stor del ligger i linje med Bakers, Lönnqvists respektive Cavallins 
observationer av humanistiska forskares bruk av denna publikationsform.207 

Musikvetenskapens tvärvetenskapliga prägel ger sig också till känna i det att 
doktoranderna begagnar sig av monografier som härrör ur andra discipliner eller 
                                                 
205 Cavallin (1988), s. 106 f., 125; Lönnqvist (1988), s. 125. 
206 Brown (2002), s. 83. 
207 Baker (1978), s. 196 f.; Cavallin (1988), s. 125, 106 f; Lönnqvist (1988), s. 125. 
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är interdisciplinärt till sitt innehåll, ett förhållande som även bekräftats i Browns 
studie av musikvetenskapliga forskare.208 Som visats ovan är vetenskaplig 
referenslitteratur från andra discipliner av betydelse för doktorandernas strävan att 
förstå och begripliggöra de frågeställningar som aktualiseras i deras avhandlingar, 
ett förhållande som kan ses mot bakgrund av de inflytanden från andra discipliner 
som numera gör sig gällande inom musikvetenskapen och så även i 
doktorandernas avhandlingsämnen. 

En del av den referenslitteratur som används utgörs även av lexikon och upp-
slagsverk. Doktoranderna använder både svenska och utländska uppslagsverk 
samt tryckta som elektroniska. Tyngdpunkten ligger på musikvetenskapliga 
lexikon men även allmänna uppslagsverk används. Lexikon och uppslagsverk 
förfaller inte vara av någon större vikt i doktorandernas avhandlingsarbete. 

6.3 Att söka källmaterial   
I detta avsnitt redogörs för hur doktoranderna går tillväga för att söka och inför-
skaffa källmaterial. Presentationen av doktorandernas tillvägagångssätt vid sök-
ning och införskaffning av källmaterial disponeras utifrån de olika institutioner 
och resurser som under intervjuerna framträtt som viktiga i doktorandernas inför-
skaffning av källmaterial. Doktorandernas införskaffning av källmaterial har visat 
sig koncentrerad till arkivinstitutioner, bibliotek, internet, informell 
kommunikation samt kommersiella kanaler av olika slag. I det följande berörs 
dessa institutioner/resurser i separata avsnitt där varje avsnitt avslutas med en 
sammanfattning.  

6.3.1 Arkivorienterad sökning 
Tidigare studier av humanistiska forskares informationsvanor har även berört de 
vägar genom vilka forskarna lokaliserar och införskaffar källmaterial. Bland dessa 
har arkiv visat sig vara en central resurs för humanistiska forskares lokalisering 
och försörjning av källmaterial.209 Att arkivmaterial utgör ett omistligt inslag i 
doktorandernas forskning visades i avsnitt 6.2.1. Bland doktoranderna är det 
framförallt informant 3 och informant 2 samt delvis informant 6 som har störst 
användning av olika typer av arkivmaterial i sina avhandlingar. Forskningsarbetet 
hos informant 3 och informant 2 är i hög grad är beroende av källmaterial i det att 
båda informanterna använder sig av brev och annan handskrift. Informant 2 
begagnar sig också av tryckta och handskrivna musikalier.  

                                                 
208 Brown (2002), s. 92. 
209 Lönnqvist (1988), s. 42; Case (1991), 73 f. Se även Corkill & Mann (1978); Wiberley & Jones (1989); 
Wiberley (1991); Brown (2002). 
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Informanternas sökande efter källmaterial har i stor utsträckning skett i olika 
former av arkiv, dels självständiga arkivinstitutioner, dels arkiv som utgör en del 
av/är inrymda i institutioner vars huvudinriktning på verksamheten är en annan. 
Arkiv som framstår som viktiga i doktorandernas arkivorienterade sökning efter 
källmaterial är framförallt Riksarkivet, Krigsarkivet, Statens ljud- och bildarkiv ( i 
fortsättningen SLBA) Sveriges radios arkiv, Kungliga biblioteket (fortsättningen 
KB), SMB samt STIM.210 

Arkivkataloger – tryckta och elektroniska 
Namn på behandlad person samt ämnesord som berör det egna avhandlingsämnet 
är de nyckelord som doktoranderna vanligen använder i samband med sökningar i 
arkiv. Sökningarna genomförs i såväl tryckta som elektroniska arkivkataloger 
samt med hjälp av arkivförteckningar och register. De elektroniska arkivkataloger 
som finns tillgängliga online/via internet och är sökbara via den egna datorn synes 
också vara ett effektivt och tidsbesparande sökverktyg i vissa avseenden. 

Informant 3 begagnar sig av elektroniska arkivkataloger för att utföra sök-
ningar i arkiv som är belägna långt bort från informantens hemort. I dessa typer av 
onlinekataloger gör informant 3 något som kan liknas vid förberedande sökningar 
i olika arkiv, till exempel Riksarkivet, Krigsarkivet och arkiv inrymda i KB. 
Härmed kan informant 3 se huruvida arkiven rymmer handlingar av intresse och 
när så är fallet sedan bege sig till arkiven och leta fram handlingarna på plats; ett 
tillvägagångssätt som besparar informanten på tid såväl som resor.  

Även informant 6 använder sig av arkivtjänster som är tillgängliga online. 
Detta har skett i syfte att införskaffa källmaterial i form av ljudinspelningar från 
SLBA. I egenskap av forskare har informant 6 utnyttjat en tjänst där informanten 
kan beställa fram inspelningar ur nämnda arkiv och sedan få dem skickade till sig 
som mp3-filer. 

I den utsträckning det finns elektroniska arkivkataloger så nyttjar informant 3 
hellre dessa än tryckta. Men informanten påpekar dock att det finns en viss 
skillnad i att söka i tryckta respektive elektroniska arkivkataloger och att de 
fordrar viss uppmärksamhet från användarens sida i det att de senare inte alltid är 
helt fullständiga. Efter att ha sökt i en elektronisk katalog har informant 3 även 
kontrollerat motsvarande tryckta katalog för att se om där fanns material som 
ännu inte digitaliserats, vilket det i enstaka fall också fanns.  

Ett träget sökande 
Informanternas behov av källmaterial nödvändiggör ett ihärdigt sökande i stora 
mängder material där det inte alltid är enkelt att veta i vilken ände man ska börja 

                                                 
210 STIM är en förkortning för Sveriges tonsättares internationella musikbyrå. I fortsättningen används 
förkortningen STIM. 
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sina sökningar och hur man systematiskt skall gå till väga. Vad som enligt 
informant 2 upplevs som svårt och ”omständligt är just kvantiteten” hos det 
material informanten letar bland. De svårigheter som finns förbundna med sök-
ning efter källmaterial i arkiv tycks inte stå att finna i själva sökandet, utan 
snarare i den stora mängd material som informanterna möter och svårigheten att 
veta var det intressanta materialet kan tänkas ha sin hemvist:  

Inte just i sökningen av materialet, mer än att det här som jag nämnde innan att när man 
kommer till ett stadsarkiv där det finns så oerhört mycket information. Det är inte alltid 
självklart var allt material ligger eller var det ska höra hemma – just att det kan ligga på ett 
par, tre olika ställen. Det kan vara svårt. Det kan också vara svårt naturligtvis ibland och leta 
upp brev. ”Finns det brev kvar efter den här mannen” som jag skriver nu om och i så fall ”var 
kan dom finnas”. (Informant 3) 

Informanternas sökande i arkiv är något av ett detektivarbete, ett enträget arbete 
där förteckningar och register utgör ett hjälpmedel att lokalisera relevant material. 
Att sökandet efter intressant källmaterial i olika arkiv fordrar uppfinningsrikedom, 
förmåga att se kopplingar och sannolika ledtrådar till var man skall bege sig 
härnäst illustreras i följande utsaga av informant 3: 

(…) Vad gäller dom andra källorna så har det ju funnits så oändligt mycket i arkiven så man 
har ju fått gissa sig till dom säkraste träffarna: bouppteckningar, skola, kyrka, militärregister. 
Den typen av register. Där man vet, ”ah han jobbade som militärmusiker, då kan jag åka till 
krigsarkivet och leta”, ”han jobbade som lärare, då kan jag gå in i Stadsarkivet i […] och leta 
på skolan under dom här åren”. Så jag har vetat var jag skulle få gissningsvis säkra träffar. 
(Informant 3) 

Ytterligare en variant på det kedjeliknande söksätt som beskrivs i citatet ovan, 
finns hos informant 2 och informant 6. Informant 2 begagnar sig exempelvis av 
verkförteckningar i avhandlingar och biografier om de tonsättare informanten stu-
derar. I förteckningarna listas verk av de tonsättare informant 2 studerar, och som 
sådana underlättar förteckningarna lokalisering av musikalier men även i sökandet 
efter outgivna ljudupptagningar och radiointervjuer vid exempelvis STIM:s arkiv 
och SLBA.  

Även informant 6 har gått tillväga på liknande vis. Genom läsning av biblio-
grafiska uppgifter i vetenskaplig referenslitteratur, har informant 6 funnit hänvis-
ningar till källmaterial (till exempel ljudinspelningar) som informanten betraktat 
som intressant och sedan sökt fram med hjälp av dessa bibliografiska uppgifter. 
Informant 2 och informant 6:s bruk av bibliografiska uppgifter i vetenskaplig 
referenslitteratur för sökning och lokalisering källmaterial kan liknas vid kedje-
sökning, ett förfaringssätt som även visat sig vara en utbredd sökmetod i tidigare 
studier av humanistiska forskares forskning och informationsvanor.211 Denna sök-
metod behandlas även i avsnitt 6.4.3.  
                                                 
211Lönnqvist (2003), s. 163 f;  Ellis (1993), s. 488; Lönnqvist (1988),s. 64 f. 
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Arkivpersonal  
Utöver de förteckningar och register som ovan visat sig utgöra nyttiga verktyg, 
lyfter informanterna också fram arkivpersonal som mycket behjälplig vid lokalise-
ring av arkivmaterial. Hjälpen inbegriper förstås goda råd från arkivpersonalen 
om var informanterna bör starta sina sökningar i den stora mängd material som de 
möts av samt vid framtagning av raritetsmaterial som musikhandskrift. Det kan 
även handla om att få hjälp med att lokalisera handlingar i svårnavigerade 
personarkiv som byggts upp och ordnats utefter sina upphovsmäns principer. 
Informant 3 har i detta avseende haft mycket god hjälp av arkivpersonal för att 
söka fram handlingar i arkiv som förvaltas av SMB. Här har informanten via e-
post beställt fram material innan sin resa till arkiven, men även efter sina besök 
fått återkoppling från personalen angående materialet:  

De har en lappkatalog där som grundaren till svensk musikvetenskap, Tobias Norlind, har 
skrivit. (…) För den här lappkatalogen är väldigt kryptisk, det är ingen som riktigt hundra-
procentigt känner till den  så (…) personalen där lär sig efterhand. Och det har jag haft 
mycket hjälp av även efteråt, det har kunnat komma e-post tre veckor efter att jag varit där 
”nu tror jag att har knäckt den här koden, det betyder nog detta och detta”. (Informant 3) 

Sammanfattning. 
Av ovan att döma är arkivinstitutioner av avgörande vikt för doktorandernas 
lokalisering och införskaffning av källmaterial, en iakttagelse vilken också ligger i 
linje med tidigare studier av humanistiska forskares informationsvanor.212 
Doktoranderna använder sig av olika former av arkiv, dels renodlade 
arkivinrättningar, dels arkiv som är inrymda i andra institutioner. Ett flertal av de 
institutioner som doktoranderna söker sig till förvarar i varierande utsträckning 
musikrelaterat material, exempelvis SMB, SLBA och STIM. Sökningarna företas 
i såväl elektroniska och tryckta arkivkataloger. De förra uppskattas av informant 3 
men föranleder ibland en extra kontroll i sin trycka motsvarighet eftersom de inte 
alltid är heltäckande. Elektroniska arkivkataloger och forskartjänster som är 
tillgängliga via internet syns mycket uppskattade ur effektivitetssynpunkt och för 
sin goda service, vilket även Palmer iakttog i sin studie av humanistiska 
forskare.213  

Att söka efter källmaterial i arkiv syns var ett enträget detektivarbete där en 
svårighet tycks bestå i att veta var detta arbete skall ta avstamp. Goda hjälpmedel 
står exempelvis att finna i olika arkivförteckningar/register. Hos informant 2 och 
informant 6 har även bibliografiska uppgifter i verkförteckningar använts för att 
lokalisera relevant material till forskningsarbetet, vilket i stort liknar det som ovan 
beskrivits som kedjesökning. Detta antyder att denna sökmetod även förefaller 

                                                 
212 Lönnqvist (1988), s. 42; Case (1991), 73 f. Se även Corkill & Mann (1978); Wiberley & Jones (1989); 
Wiberley (1991); Brown (2002). 
213 Palmer (2005), s. 1144. 
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effektiv för sökning efter källmaterial i arkiv. Slutligen befinns arkivpersonal som 
mycket behjälplig vid arkivorienterad sökning; dels för råd om var sökningar bör 
starta, dels som god hjälp i svårnavigerade arkiv där samlingar organiserats på ett 
unikt sätt. Det senare stöds också av observationer som Wiberley och Lönnqvist 
gjort i tidigare studie av informationsvanor hos humanistiska forskare.214  

6.3.2 Biblioteksorienterad sökning 
Ytterligare en resurs som framstår som betydelsefull för doktorandernas inför-
skaffning av källmaterial till sina avhandlingar är bibliotek. Det rör sig i första 
hand om biblioteksorienterad sökning inriktad mot musikalier, men även 
litteratur, tidningsartiklar och ljudupptagningar hör till det som eftersöks. Bland 
doktoranderna är det informant 4, informant 2 som vänder sig till olika biblioteks-
orienterade sökverktyg för att införskaffa källmaterial till sitt avhandlingsarbete. 
Det är framförallt specialbibliotek som SMB, Sveriges Radios bibliotek som 
nyttjas i dessa syften, men även universitetsbibliotek.   

Bibliotekskataloger – tryckta och elektroniska 
Doktorandernas införskaffning av källmaterial i bibliotek företas genom 
sökningar i såväl tryckta som elektroniska kataloger. Oavsett om sökningarna sker 
i tryckta eller elektroniska kataloger så är det i huvudsak namn på behandlad 
person som är det nyckelord som används i samband med sökningarna.  

Elektroniska sökningar i den nationella söktjänsten Libris samt SMB:s 
onlinekatalog är det huvudsakliga tillvägagångssätt som informant 4 begagnar sig 
av för att finna de noter och den litteratur informanten använder som källmaterial i 
sin avhandling. Här har sökningar och beställningar vanligen utförts från den egna 
datorn i informantens hem, varefter informanten sedan begett sig till det aktuella 
biblioteket. 

Informant 2:s behov av noter i sin avhandling har föranlett informanten att ut-
föra sökningar i såväl tryckta som elektroniska bibliotekskataloger på SMB. I 
regel startade informant 2 med att söka i bibliotekets onlinekatalog och därefter 
gick informanten vidare till bibliotekets kortkatalog, ett tillvägagångssätt som be-
rodde på att delar av bibliotekets bestånd vid tiden för informantens materialin-
samling ännu ej konverterats till datorkatalogen. För att inte gå miste om 
intressant material gjorde informant 2 följaktligen sökningar i båda katalogerna, 
där det mest tidskrävande momentet enligt informant 2 utgjordes av dennes sys-
tematiska genomgång av kortkatalogen.   

Liksom vid sina sökningar i olika arkiv, har verkförteckningar även spelat en 
viss roll som bibliografiskt hjälpmedel i informant 2:s biblioteksorienterade sök-
ningar av källmaterial. Verkförteckningarna har framförallt varit behjälpliga i 
                                                 
214 Lönnqvist (1988), s 43; Wiberley (1991), s. 19. 
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informantens systematiska genomgång av SMB:s tryckta och elektroniska 
katalog. I samband med detta har verkförteckningarna använts som checklistor 
mot vilka informanten gjort avstämningar för att se huruvida verk som finns 
förteckningarna inte finns i katalogen och omvänt. I detta avseende har dessa 
avstämningar uppmärksammat informant 2 på outgivna noter som går att finna på 
annat håll, exempelvis i STIM:s arkiv.  

Doktoranderna omnämner inga direkta problem eller svårigheter när det gäller 
biblioteksorienterad sökning efter källmaterial. Den mer indirekta problematik 
som omtalas beror inte så mycket på problem eller brister i de bibliotekstjänster 
och kataloger som begagnas, utan de är snarare förknippade med karaktären hos 
det material som eftersöks. Detta påpekas framförallt av informant 2 vilken i sin 
avhandling om två svenska tonsättare ägnar sig åt studier av tidiga verk i 
tonsättarnas produktion. Att dessa verk inte framförs särskilt ofta och heller inte 
efterfrågas i stor utsträckning är några faktorer som i viss mening försvårat 
informantens införskaffning av dessa verk. 

Sammanfattning 
Även bibliotek förefaller vara en användbar resurs vid lokalisering och införskaff-
ning av källmaterial. Informant 2 och informant 4 visar ovan att specialbibliotek, i 
detta fall SMB och Sveriges radios bibliotek, identifieras som viktiga resurser i 
det att de tillhandahåller olika former av musikrelaterat källmaterial (noter, 
litteratur, ljudinspelningar) som doktoranderna behöver till sitt forskningsarbete. 
Sökningarna företas i såväl tryckta som elektroniska bibliotekskataloger och även 
via nationella söktjänster. Liksom i föregående avsnitt syns även här exempel på 
att parallell användning av kortkataloger och elektroniska kataloger föranleder 
dubbla kontroller samt att verkförteckningar används som hjälpmedel för att loka-
lisera källmaterial. Några direkta problem tycks inte förknippade med att söka 
källmaterial i bibliotek, dock förefaller ett mer indirekt problem vara att det 
material som doktoranderna använder inte efterfrågas särskilt ofta. Av intervju-
utsagorna att döma går det dock inte att uttyda hur detta upplevs som ett problem.  

6.3.3 Internet  
Den tidigare forskningen antyder att internet har utökat humanistiska forskares 
potentiella informationsresurser.215 Bland doktoranderna är det informant 1, 
informant 4 samt informant 5 som nyttjat internet i syfte att söka källmaterial. I 
det fall doktoranderna använder sökmotorer vid sökning av källmaterial på 
internet så är Google det enda verktyg som nämns.  

Informant 1 har begagnat sig av sökningar via Google i syfte att lokalisera 
”material som inte finns publicerat i bokform” (informant 1) samt för att via olika 
                                                 
215 Ellis & Oldman (2005), s. 32. Se även Palmer (2005).  
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hemsidor söka information om de musikinstitutioner informanten studerar. Det är 
lite oklart vad informant 1 avser med detta men jag tyder det som att det här 
handlar om att tillgå otryckt, elektronisk information av bakgrundskaraktär. 
Huvuddelen av informant 1:s källmaterial baserar sig på andra resurser, främst 
muntliga.   

Att internet och Google kan spela en betydande roll i doktorandernas musik-
vetenskapliga forskning utgör informant 5 ett tydligt exempel på. Informant 5 
understryker den betydelse som internet och specifikt Google haft i de situationer 
där informanten varit i behov av information för att tyda och förstå obekanta 
företeelser och smala musikgenrer som omtalas i det intervjumaterial informanten 
arbetar med i sin avhandling. I den meningen är Google ett viktigt sökverktyg för 
informant 5 när det gäller att söka och finna källmaterial i syfte att förstå och tolka 
sitt intervjumaterial. Informant 5 har således utfört en stor mängd sökningar i 
Google, sökningar vilka framförallt inriktats mot namn på artister, musikgrupper 
och musikgenrer: 

(…) ofta så kommer själva sökbehovet ifrån att jag jobbar med materialet, och så träffar jag 
på t ex en artist, en grupp eller en låt eller någonting som jag då endera aldrig hört talas om, 
eller inte riktigt uppfattar vad dom säger då i en intervjusituation när jag lyssnar på bandet 
sen. Och då kan det här med att söka på Google vara ett sätt att försöka ta reda på ”vem kan 
det här vara”, men i väldigt hög grad handlar det också om att skapa mig en uppfattning och 
skapa mig en bild av ”vad är det här för artister” och ”vad är det för musik det handlar om”. 
Vissa musikgenrer, vissa smala punkgenrer, där har ju internet varit alldeles lysande. 
(Informant 5) 

Vad gäller informant 4 nämner denne inte någon specifik sökmotor, utan när det 
gäller källmaterial begagnar sig informant 4 av internet i mer indirekt mening. Via 
diskussionsfora har sökningar kunnats göra i det källmaterial informanten arbetar 
med i sin forskning – ett exempel på att internet även utgör en resurs där 
elektroniska källor kan fungera som en slags plattform för informella 
informationsutbyten:  

(…) det finns […]-forum och sådant där som jag faktiskt också fått hjälp ifrån. (…) det är ju 
väldigt mycket sådana kalenderbitare som finns där, så dom har ju fakta om vilket år kom den 
och sådant där. På så sätt kan det vara hjälp. (…) Kanske inte med litteratur men dom kan 
hjälpa till när det gäller sådant här som ”den här texten, den här textraden vad finns den i för 
någonting”. Källsökning eller vad man ska säga. (Informant 4) 

 
Internet har dock haft relativt stor betydelse i informant 1: s sökning av källmate-
rial och informanten pekar på fördelarna med internets tillgänglighet och relativa 
snabbhet, men även de nackdelar som följer därpå:  

Svårt att få överblick om man får ett mycket stort antal träffar om man inte vet specifikt vad 
man ska söka efter. Annars enorm fördel med att snabbt och från sin dator kunna få fram så 
mycket information som annars skulle ta betydligt längre tid att få fram. (Informant 1) 
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Sammanfattning 
I enlighet med tidigare studier, tycks internet ha breddat möjligheterna för lokali-
sering av källmaterial. Hälften av doktoranderna nyttjar internet, till övervägande 
del sökmotorn Google. Internet används på olika sätt; dels som ett redskap för att 
finna intressant källmaterial, dels för att leta fram material som inte primärt an-
vänds som källmaterial utan mer har en funktion som kring- eller bakgrunds-
material. Den sistnämnda funktionen kommer speciellt till uttryck hos informant 4 
och informant 5, hos vilka detta kringmaterial används för att tolka källmaterialet. 
I informant 4:s fall kan det diskussionsforum som denne besökt liknas vid en 
elektronisk plattform för informella utbyten.  

6.3.4 Informell kommunikation  
Wiberley & Jones har lyft fram informella kanalers betydelse för humanistiska 
forskares lokalisering och införskaffning av källmaterial.216 Bland doktoranderna 
syns även informella kanaler ha en i vissa fall avgörande betydelse för insamling 
och lokalisering av källmaterial. 4 doktorander nämner att man i olika grad 
erhåller och utbyter nyttiga upplysningar och råd om var intressant källmaterial 
finns att tillgå. Tre av dessa doktorander har avhandlingsämnen där de är starkt 
beroende av källmaterial, och/eller forskar inom relativt snäva och outforskade 
forskningsområden. Möjligen finns här ett samband mellan materialcentrerade 
forskningsområden och vikten av informella kanaler vid lokalisering av 
källmaterial 

Informant 3 har kontakter med andra forskare inom närliggande fält där man 
delar med sig och utbyter tips om källor. Även informant 2 och informant 6 
vittnar om att de i viss utsträckning erhållit tips om källmaterial i bibliotek och 
arkiv från forskare och andra muntliga kanaler i sin omgivning.  

Den som allra tydligast illustrerar den avgörande betydelse som informella 
kanaler kan ha för sökning av källmaterial är informant 1. Informant 1:s 
avhandlingsämne är relativt outforskat och mycket lite har publicerats inom 
området. Det källmaterial som finns går vanligen inte att få tag på i Sverige och 
eftersom det till stor del rör sig om äldre, opublicerat material är detta sällan sök-
bart via databaser och onlinekataloger. I det avseendet har kontakter med forskare 
inom fältet samt med de musikinstitutioner som studeras varit av mycket stor vikt 
för informant 1:s sökning efter källmaterial. Dessa informella kanaler har 
underlättat för informant 1 att lokalisera opublicerat källmaterial, finna 
intervjupersoner samt underlättat för införskaffning av noter och 
ljudupptagningar. 

                                                 
216 Lönnqvist (1988), s. 43; Wiberley & Jones (2000), s. 423. 
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Sammanfattning 
Informella kanaler ses också spela en viss roll i doktorandernas lokalisering av 
källmaterial och framförallt i termer av upplysningar som utbyts med forskare och 
andra muntliga kanaler i deras omgivning, ett förhållande vilket även Wiberley & 
Jones liksom Lönnqvist iakttagit i tidigare studier av humanistiska forskare.217 
Dessa kanaler tycks särskilt viktiga vid avhandlingsämnen där beroendet av käll-
material är starkt, och som i informant 1:s exempel, av stor betydelse när behovet 
avser äldre, opublicerat material som är svårt att få tag på inom Sveriges gränser. 

6.3.5 Privata inköp 
Källmaterialet är inte alltid föremål för sökningar i arkiv, bibliotek, sökmotorer 
eller informella kanaler. Ytterligare ett sätt att införskaffa källmaterial är att helt 
enkelt inhandla det på egen hand genom olika kommersiella kanaler. 

Det källmaterial som informant 4 använder i sin forskning är inget svår-
åtkomligt material. Informantens avhandlingsämne är visserligen smalt men det 
källmaterial – noter och musikinspelningar – som informanten arbetar med ligger 
nära i tiden och i regel finns allt utgivet. En del av källmaterialet har informant 4 
därför haft möjlighet att införskaffa genom att söka i antikvariat, nätbokhandlar 
samt i auktionssajter på internet. Noter och musikinspelningar har bland annat 
inhandlats via näthandelssajten Amazon och auktionssajten Tradera.  

Även informant 1 har inhandlat källmaterial på liknande sätt; noter har 
exempelvis köpts från förlag inriktade på den musikform informanten studerar.  

6.4 Att söka vetenskapligt referensmaterial  
I detta avsnitt följer en redogörelse för hur doktoranderna går tillväga för att söka 
vetenskaplig referenslitteratur samt vilka kanaler doktoranderna vänder sig till 
och använder sig av i sin sökning efter referenslitteratur. Jag redogör dels för den 
del av doktorandernas informationssökning som företas med formella 
institutionaliserade informationsresurser och verktyg, dels den del som företas på 
icke-formaliserad väg, exempelvis genom informella kanaler. I avsnitt 6.4.1 
”Biblioteksorienterad informationssökning” redogör jag för hur doktoranderna 
använder sig av bibliotekets resurser och informationstjänster i sin införskaffning 
av vetenskaplig referenslitteratur. Avsnittet inkluderar användning av 
bibliotekskataloger såväl som licensierade databaser som tillhandahålls av 
bibliotek. Därpå följer avsnitt 6.4.2. om hur doktoranderna använder sig av 
internet för att söka referenslitteratur. I avsnittet 6.4.3 redogörs sedan för 
doktorandernas användning av kedjesökning. Eftersom doktorandernas 
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praktiserande av denna metod kan betraktas som fristående från formellt inrättade 
biblioteks- och informationstjänster har denna tilldelats ett eget avsnitt. Den 
informella kommunikationens betydelse för införskaffningen av referenslitteratur 
behandlas i avsnitt 6.4.4. Varje enskilt avsnitt avslutas med en sammanfattning.   

6.4.1 Biblioteksorienterad informationssökning 
Tidigare studier av humanistiska forskares informationsvanor har visat på att 
bibliotek är av stor vikt för humanistiska forskares sökning och införskaffning av 
forskningsmaterial eftersom deras forskning i regel baseras på en stor mängd 
dokument, monografier, tidskrifter och källmaterial som tillhandahålls av biblio-
tek. 218 

Biblioteksanvändningens omfattning varierar mellan doktoranderna, men det 
allmänna intrycket av deras utsagor gör gällande att bibliotek förfaller betydelse-
fulla för doktorandernas införskaffning av monografier och tidskrifter (både 
tryckta och elektroniska). Informant 6:s utsaga illustrerar den närmast avgörande 
roll som biblioteket har för dennes anskaffning av material: 

Enormt! Enormt mycket! Jag hade varit helt såld utan biblioteket, för att dels så finns det 
väldigt, väldigt mycket att hämta som finns stående där och de plockar fram om jag vill ha 
och det gör ju också att man kan skaffa sig en översikt och ta fram material och se ”jaha, 
tyvärr det här var ingenting för mig men”. Jag är där varenda vecka och sitter där mycket så 
det har jättestor betydelse. (Informant 6) 

Vanligen begagnar sig doktoranderna av ett flertal bibliotek där ett eller två 
används mer än de övriga. Gemensamt för doktoranderna är att de nyttjar de 
universitetsbibliotek som finns på deras studieorter. Som visats tidigare är special-
bibliotek en viktig resurs för införskaffning av källmaterial och det tycks även 
gälla vetenskaplig referenslitteratur. Hälften av doktoranderna har exempelvis 
vänt sig till SMB för att söka referenslitteratur. I informant 2:s fall syns 
biblioteksanvändningen nästan uteslutande koncentrerad till detta 
specialbibliotek. KB har också en framträdande roll; hälften av doktoranderna 
uppger att de använt KB och av dessa har två företagit resor för att införskaffa 
forskningsmaterial på detta bibliotek. Informant 5 och informant 3 har även 
begagnat sig av sina institutionsbibliotek. Informant 1 vars avhandlingsämne 
berör företeelser utanför Sverige, har begagnat sig av ett utländskt bibliotek, 
Bibliothéque Nationale i Paris. 

Ämnessökning 
I Lönnqvists nordiska studie av humanistiska forskare använde sig dessa till över-
vägande del av ämnessökningar i vilka de sökte på författare och behandlad 
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person.219 Vad gäller doktoranderna i denna studie så utgör de inget undantag. För 
att finna referenslitteratur inom det egna forskningsområdet gör doktoranderna i 
regel ämnessökningar på företeelser relaterade till deras avhandlingsämne. Dessa 
sökningar inbegriper vanligen ämnesord samt namn på behandlad person. 
Informant 6 och informant 2 söker även på ämnesordens motsvarighet i andra 
språk som engelska, tyska och franska. Ungefär lika vanligt är sökningar på redan 
kända forskare och titlar. Doktorandernas sökningar på ämnesord och behandlad 
person tycks syfta till att finna intressant litteratur inom det egna ämnesområdet 
men som är obekant.  

När det gäller doktorandernas sökningar på författare eller titel tycks dessa 
sökningar utgå från vissa förkunskaper om författaren/titeln ifråga. När informant 
5 och informant 3 företagit sökningar på författare har dessa vanligen avsett 
författare de redan känner till, exempelvis i syfte att finna en enskild publikation 
av författaren i fråga, alternativt orientera sig i dess övriga publikationer. 
Informant 1 uppger att denne sällan söker på ämnesord. I regel söker informanten 
på författare eller titlar vilka denne förvissat sig om genom att studera referenser i 
litteraturförteckningar i annan referenslitteratur; ett exempel på att kedjesökning 
kan föregå biblioteksorienterade sökningar.  

Bibliotekskataloger 
När doktoranderna söker vetenskaplig referenslitteratur i bibliotekens samlingar 
företas det i regel via onlinekataloger. I enstaka fall görs även sökningar i 
kortkataloger, framförallt för att lokalisera äldre litteratur som inte är sökbar i 
onlinekataloger. Vanligt är att sökningar och beställningar av referenslitteratur 
sker från den egna datorn. Ett sökverktyg som används av i stort sett samtliga 
doktorander är den nationella söktjänsten Libris, vilken framförallt nyttjas för 
litteratursökningar. Användningen av onlinekataloger förefaller utbredd bland 
doktoranderna och de elektroniska söktjänsternas tillgänglighet är något som 
uppskattas av doktoranderna.    

Elektroniska resurser och onlinedatabaser 
Under senare tid har studier av humanistiska forskares förhållningssätt till elektro-
niska informationsresurser pekat på att forskarna gärna använder dessa samt att de 
är positivt inställda till resurser tillhandahållna på elektronisk väg.220 Samtliga 
doktorander begagnar sig av elektroniska informationstjänster och digitala 
resurser, framförallt inom ramen för universitetsbibliotek i doktorandernas närhet 
men även i specialbibliotek. Digitala resurser används till uteslutande del för att 
söka efter tidskriftsartiklar, till exempel fulltextartiklar som finns i universitets-

                                                 
219 Lönnqvist (1988), s. 63. 
220 Ellis & Oldman (2005), s. 34; Palmer (2005), s. 1144 f.  Se även Wiberley & Jones (2000). 
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bibliotekens bestånd av elektroniska tidskrifter eller i licensierade 
fulltextdatabaser. Referensdatabaser används som bibliografiskt hjälpmedel vid 
lokalisering av enskilda artiklar i universitetsbibliotekens eller enskilda special-
biblioteks tidskriftsbestånd.  

Informant 3 använder sig exempelvis av den samlade ingång som dennes 
universitetsbibliotek tillhandahåller för sökningar i bibliotekets digitala 
resurser/elektroniska tidskriftsbestånd. Informant 5 begagnar sig av tidskriftsdata-
baser (oklart vilka) vilka erbjuds vid dennes universitetsbibliotek. Några regel-
bundna, systematiska sökningar har informanten inte gjort i dessa, utan till stor 
del är det tillgängligheten och lyckan att finna artiklar i fulltext som styrt 
informantens användning av dessa databaser.  

Genom sitt universitetsbibliotek nyttjar informant 4 databasen JSTOR (en för-
kortning för Journal Storage) vilken är ett sökbart fulltextarkiv med tidskrifter 
inom en rad ämnesområden, bland annat humaniora.221 Informant 4:s sökningar i 
JSTOR har ofta föregåtts av sökningar på ett visst ämne i sökmotorn Google. I de 
träffar som sedan genererats har informanten funnit hänvisningar till JSTOR. 
Utifrån dessa hänvisningar har informanten sedan genomfört sökningar efter 
tidskriftsartiklar i JSTOR vilka laddats ner och skrivits ut. 

I intervjumaterialet framkom att doktoranderna i viss utsträckning även 
använder specialdatabaser i sin biblioteksorienterade informationssökning. Den 
enda musikvetenskapliga specialdatabas som nämns är Répertoire internationale 
de litterature musicale (RILM), vilken är en referensdatabas med referenser och 
abstrakt till artiklar, monografier, bibliografier, avhandlingar och recensioner från 
musikvetenskaplig forskning i cirka 60 länder.222 Det är endast informant 6 och 
informant 2 som begagnar sig av RILM, i första hand för att finna referenser till 
tidskriftsartiklar. Informant 6 använder RILM via sitt universitetsbibliotek. I RILM 
söker informant 6 på ämnesord relaterade till sitt avhandlingsämne för att finna 
artiklar som tangerar informant 6:s forskningsområde.  

Informant 2 använder RILM för att finna referenser till artiklar i utländska 
tidskrifter. För informant 2, vilken till övervägande del använder tryckta 
tidskrifter, är RILM i regel ett kompletterande bibliografiskt verktyg som 
informanten begagnar för att se huruvida enskilda tidskriftsartiklar finns i SMB:s 
bestånd av i huvudsak tryckta tidskrifter eller i sitt universitetsbiblioteks 
tidskriftsbestånd. Liksom informant 4, integrerar även informant 2 internet i sin 
biblioteksorienterade informationssökning. Vanligen startar informant 2 sina 
sökningar genom att söka på ämnesord eller författare i onlinekataloger. Därefter 
går informant 2 ofta vidare och gör liknande sökningar i sökmotorn Google. 
Dessa genererar många irrelevanta träffar, men i det fall informanten exempelvis 

                                                 
221 JSTOR:s webbsida > About > The Archives. 
222 RILM:s webbsida > Mission. 
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får en träff på en artikel som tycks intressant, går denne vidare till Google Scholar 
för att se i vilken utsträckning artikeln i fråga har citerats och utifrån det bedöma 
tyngden hos den forskare som författat artikeln.223 Därpå går informant 2 vidare 
till RILM för att finna bibliografisk information om artikeln. Med denna 
information kan informanten sedan kontrollera huruvida artikeln kan lokaliseras i 
sitt universitetsbiblioteks eller i SMB:s tidskriftsbestånd. 

Andra bibliografiska hjälpmedel – tryckta och elektroniska 
Ingen av doktoranderna uppger att de begagnar sig av tryckta bibliografier i sin 
informationssökning. Informant 6 har visserligen försökt sig på detta men inte 
funnit tryckta bibliografier särskilt givande ur informationssökningssynpunkt. 
Som visats ovan använder sig doktoranderna av elektroniska bibliografier 
och/eller uppslagsverk, men det förefaller som om att dessa inte används för 
litteratursökningar i någon större utsträckning.  

Endast informant 1 syns använda uppslagsverk i elektronisk form i syfte att 
söka vetenskaplig referenslitteratur. Det elektroniska musikvetenskapliga 
uppslagsverket New Grove Online använder informant 1 för att söka 
referenslitteratur som informanten fått tips om eller funnit via 
litteraturförteckningar.  

Vidare uppger informant 4 att denne i samband med sökningar i Libris gjort 
ett fåtal sökningar direkt i den elektroniska och mot musikrelaterat material 
inriktade bibliografin Svensk musikhistorisk bibliografi (SMHB) som finns 
tillgänglig som deldatabas i Libris. Dock kan informant 4 inte erinra sig i vilket 
syfte SMHB nyttjades. 

Browsing  
Även om en stor del av doktorandernas biblioteksorienterade sökning efter 
referenslitteratur huvudsakligen företas med hjälp av olika elektroniskt tillhanda-
hållna sökverktyg finns även exempel på att besök i biblioteket och dess fysiska 
rum spelar viss roll i doktorandernas informationssökning. Biblioteksorienterad 
sökning företas således inte endast genom elektroniska sökverktyg. I informant 
5:s biblioteksanvändning finns inslag som kan liknas vid så kallad browsing. 
Detta sker vanligen i samband med att informant 5 begett sig till biblioteket för att 
låna en beställd bok. Vid dessa tillfällen händer det enligt informant 5:  

(…) att man går där bland hyllorna och hittar grejer (…) Alltså att gå på den här musikveten-
skaplig hyllan och jag menar, jag rör ju mig både på musikvetenskap, pedagogik, sociologi, 
etnologi och så. (…) om man är på väg och ska hämta upp sin bok där så kollar man ju av, 

                                                 
223 Google Scholar är en söktjänst med vilken användaren kan göra ämnessökningar eller söka efter 
bibliografisk information om vetenskapliga publikationer: monografier, tidskriftsartiklar, abstrakt, 
avhandlingar etc. Rangordningen av sökträffarna sker bland annat utifrån i vilken utsträckning de har citerats 
i andra vetenskapliga publikationer. Google Scholars webbsida > Om Google Scholar  
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och musikvetenskap kollar jag nog mer även vad gäller de andra ämnena på vad just som är 
nyinkommet, de senaste inkomna böckerna där. (Informant 5) 
 

Även informant 3 nämner att denna metod förekommer i dennes biblioteks-
orienterade informationssökning. Detta sätt att söka av eller skanna öppna sam-
lingar eller hyllor i bibliotek kan ses som styrd av slumpen i den mening att den 
sker utan formella bibliografiska verktyg eller avgränsade sökfrågor. Dock 
framstår informant 5:s och informant 3:s browsingvanor som en mer eller mindre 
rutinmässig del av deras biblioteksanvändning.  

Bibliotekarier 
Tidigare studier av humanistiska forskares informationsvanor har ofta gjort 
gällande att denna forskargrupp har ett lågt förtroende för bibliotekarier samt und-
viker att ställa frågor till dem.224 Av intervjumaterialet att döma finns inget som 
antyder att doktoranderna har ett bristande förtroende för bibliotekspersonal. 
Generellt syns de ha ett positiv förhållningssätt till bibliotekarier, även om de inte 
ställer frågor till dem särskilt ofta. De situationer där doktoranderna ber 
bibliotekarier om hjälp är i samband med svårigheter att lokalisera fysisk littera-
tur, exempelvis när de finner sig i bibliotek de inte är vana vid att använda.  

Ingen doktorand har överlämnat sökningar till bibliotekarier, dock har 
informant 6 tagit hjälp av bibliotekarier i samband med svårigheter att använda 
sökoperatorer. Informant 6 framhåller också att bibliotekarier ibland varit mycket 
värdefulla i det att de kommit med goda tips om nyinkommen litteratur. I sin 
helhet tycks doktoranderna tillfreds med den hjälp de fått av bibliotekarier. Därut-
över framstår doktoranderna som självständiga i sin informationssökning; till 
övervägande säger de sig finna det de behöver på egen hand.  

Beträffande bibliotekens service förefaller samtliga doktorander vara tillfreds. 
Informant 5 och informant 6 poängterar särskilt bibliotekens tillgänglighet. De 
uppskattar bibliotekens generösa öppettider samt den utökade tillgänglighet som 
bibliotekens elektroniska tjänster numera möjliggör. 

Sammanfattning 
Bibliotek framstår som en betydande resurs i doktorandernas införskaffning av 
vetenskaplig referenslitteratur som monografier och tidskrifter, en iakttagelse som 
ligger i linje med många andra studier av humanistiska forskares 
informationsvanor.225 Universitetsbibliotek, specialbibliotek, nationalbibliotek 

                                                 
224 Lönnqvist (1988), s. 80 f; Wiberley & Jones (1989), s. 640; Lönnqvist (2003), s. 277 f. Se även Corkill & 
Mann (1978); Wiberley (1991). 
225 Corkill & Mann (1978), s. 55; Lönnqvist (1988), s. 123; Wiberley & Jones (1989), s. 640;  Lönnqvist 
(2003), s. 249. 
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samt till viss del institutionsbibliotek är de bibliotek som doktoranderna begagnar 
sig av för att söka referenslitteratur.  

När det gäller doktorandernas tillvägagångssätt i sin biblioteksorienterade 
sökning efter referenslitteratur tangerar detta i stort de iakttagelser Lönnqvist 
gjorde i sin nordiska studie av humanistiska forskares informationsvanor. 
Lönnqvist fann att ämnessökning på redan kända författare och behandlad person 
var mycket vanlig bland de forskare som ingick i hennes studie.226 Lönnqvists 
observationer tangeras till viss del även av mitt material. Doktorandernas sök-
ningar i bibliotekskataloger och elektroniska resurser utgår vanligen från ämnes-
ord eller behandlad person med koppling till avhandlingsämnet, men nästan lika 
ofta utifrån författare och titlar som doktoranderna är bekanta med sedan tidigare, 
exempelvis genom tips från informella kanaler eller genom kedjesökning. 
Måhända kan utbredningen av ämnesordssökningar mitt material bero på att 
doktoranderna, till skillnad från forskarna i Lönnqvists studie (vilken 
genomfördes 1986), har tillgång till elektroniska sökverktyg som möjliggör 
effektiva sökningar på ämnesord. 

Tidigare studier antyder att humanistiska forskares användning av online-
kataloger och elektroniska informationsresurser för informationssökning är 
relativt utbredd samt att de i regel förhåller sig positivt till dessa verktyg.227  Mitt 
intervjumaterial pekar i samma riktning. Samtliga doktorander använder sig av 
onlinekataloger för att lokalisera referenslitteratur i bibliotek, och i de fall där 
avhandlingsarbetet fordrar äldre litteratur har även kortkataloger använts.  

Samtliga doktorander nyttjar på ett eller annat sätt elektroniska eller digitala 
informationstjänster som tillgängliggörs via universitetsbibliotek eller specialbib-
liotek, framförallt för att söka efter tidskriftsartiklar. Med hjälp av dessa tjänster 
lokaliseras till exempel fulltextartiklar tillgängliga via universitetsbibliotekens 
bestånd av elektroniska tidskrifter eller via licensierade fulltextdatabaser. 
Licensierade referensdatabaser som RILM begagnas för att finna bibliografisk 
information om tidskriftsartiklar, information som sedan används för att lokalisera 
artiklar i universitetsbibliotekens eller enskilda specialbiblioteks bestånd av 
tryckta tidskrifter. Användningen av dessa sökverktyg kompletteras ibland med 
sökningar i sökmotorer på internet, ett tillvägagångssätt som även praktiserades 
av de humanistiska forskarna som ingick i Palmers studie.228  

I likhet med observationer som gjorts i tidigare studier, begagnar sig i stort 
ingen av doktoranderna av tryckta bibliografier.229 Dock har elektroniska musik-
vetenskapliga referensverk samt även elektroniska bibliografier använts i viss ut-
sträckning. Doktorandernas biblioteksorienterade sökning efter referenslitteratur 
                                                 
226 Lönnqvist (1988), s. 63 f. 
227 Wiberley & Jones (2000), s. 426; Ellis & Oldman (2005), s. 34; Palmer (2005), s. 1144.  
228 Palmer (2005),  s. 1144. 
229 Wiberley (1991), s. 19. 
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sker inte endast via elektroniska verktyg, även det fysiska biblioteket och framför-
allt dess öppna samlingar inbjuder till så kallad browsing. 

Vidare uppvisar ingen av doktorander något tecken på bristande förtroende 
för bibliotekspersonal, en iakttagelse som annars varit återkommande i tidigare 
studier av humanistiska forskare.230 De situationer där doktoranderna använder sig 
av bibliotekarier är framförallt vid svårigheter att finna fysisk litteratur samt vid 
sökningar. Generellt syns doktoranderna vara mycket självständiga i sin biblio-
teksorienterade informationssökning, vilket också ligger i linje med iakttagelser i 
tidigare forskning.231 Vad gäller bibliotekens service förefaller samtliga 
doktorander vara tillfreds. Informant 5 och informant 6 poängterar dess generösa 
öppettider samt den ökade tillgänglighet som bibliotekens elektroniska tjänster 
möjliggör.  

6.4.2 Internet  
Ellis & Oldman har liksom Palmer visat att även internet numera ingår i den 
arsenal av sökverktyg som humanistiska forskare nyttjar i sin forskning.232 
Samtliga doktorander har i olika utsträckning använt internet för att söka 
vetenskaplig referenslitteratur till sin forskning och Google är den sökmotor som 
dominerar. 

I föregående avsnitt illustrerade informant 4:s och informant 2:s exempel att 
sökmotorer som Google nyttjas som ett slags komplement till biblioteksorienterad 
informationssökning i onlinedatabaser, i detta fall i samband med efterforskningar 
av tidskriftsartiklar. Även informant 6 och informant 1 nämner att de bland annat 
använder Google i sina efterforskningar av referenslitteratur. Hos informant 2 
tycks även Google Scholar utgöra ett förhållandevis viktigt verktyg för att söka 
referenslitteratur (företrädelsevis tidskriftsartiklar) samt för värdering av denna. 
En liknande användning av Google syns hos informant 5; denne begagnar sig 
ibland av Google för att söka på en viss bok eller forskare i syfte att skapa sig en 
uppfattning om forskaren och dennes publiceringsverksamhet. 

Internet erbjuder även andra verktyg än Google; informant 1 begagnar sig 
exempelvis av den tidigare nämnda fria encyklopedin, Catholic Encyclopedia, 
vilken informanten använder som ett hjälpmedel för att finna intressant litteratur.  

Informant 3 anser sig inte ha haft någon större nytta av internet för att söka 
vetenskaplig referenslitteratur. Då dennes musikhistoriska avhandlingsämne är 
snävt och relativt outforskat, påpekar informant 3 att de enstaka sökningar denne 
gjort via internet inte varit särskilt givande för att söka referenslitteratur.  

                                                 
230 Lönnqvist (1988), s. 80 f; Wiberley & Jones (1989), s. 640; Wiberley (1991); Lönnqvist (2003), s. 277 f. 
Se även Corkill & Mann (1978). 
231 Lönnqvist (1988), s. 80 f. 
232 Ellis & Oldman (2005), s. 32. f.; Palmer (2005), s. 1144. 
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Enligt informant 1 har Google sina för- och nackdelar; sökmotorn genererar 
visserligen en stor mängd sökträffar på kort tid samtidigt som dessa är mycket 
svåra att överblicka. Som informant 2 också påpekar är inte sällan många träffar 
irrelevanta.  

Sammanfattning 
Samtliga doktorander har i olika utsträckning och syfte använt internet för att söka 
efter vetenskaplig referenslitteratur. När det gäller sökning efter referenslitteratur 
på internet intar sökmotorn Google en framskjuten plats. Intervjumaterialet visar 
att Google används på olika sätt och i olika syften; dels används Google som ett 
komplement till biblioteksorienterade sökverktyg, dels för värdering av 
referenslitteratur, dels som ett enskilt verktyg för generella ämnessökningar. 
Google nyttjas även för orientering i enskilda forskare och dess publikationer. 
Utöver Google, finns exempel på att sökning efter vetenskaplig referenslitteratur 
på internet även kan ske i fritt tillgängliga, specialiserade informationsresurser. 

Ovan uppmärksammade informant 1 att Google är behäftad med både för- och 
nackdelar. Den genererar mycket information på kort tid, men dock är denna ofta 
svår att överblicka. Även forskarna i Palmers respektive Ellis & Oldmans studier 
lyfte fram internets snabbhet och tillgänglighet som fördelaktig, dock ansåg fors-
karna att det var svårt att värdera och få en översikt över de dokument de sökte 
fram.233 Informant 3:s exempel visar på litteratursökning via internet kan vara av 
begränsad nytta vid forskning inom musikhistoriskt inriktad forskning där mycket 
lite finns publicerat. 

Den bild som förmedlas av det empiriska materialet gör gällande att internet 
är ett utbrett komplement, men inte en dominerade resurs i doktorandernas sök-
ning efter vetenskaplig referenslitteratur. I det avseendet motsäger mina 
iakttagelser till viss del de observationer som Brown gjorde i sin studie av 
musikforskare. Musikforskarna i Browns studie ansåg att internet var av sekundär 
betydelse för deras informationssökning.234 Någon jämförelse med Browns 
observationer är dock svåra att göra eftersom hon inte redovisar hur 
musikforskarna i studien begagnade sig av internet. 

6.4.3 Kedjesökning 
Samtliga doktorander använder sig av en sökmetod som kan identifieras som den 
metod som vanligen benämns kedjesökning och som i tidigare forskning visat sig 
vara ett vanligt inslag i forskares informationsvanor.235 I Ellis studie av brittiska 
litteraturforskares forskningsprocesser visade sig informationssökning via 
                                                 
233 Ellis & Oldman (2005), s. 34; Palmer (2005), s. 1144. 
234 Brown (2002), s. 82. 
235 Lönnqvist (1988), s. 78; Ellis (1993), s. 483; Lönnqvist (2003), s. 163. Se även Wiberley & Jones (1989); 
Wiberley (1991). 
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referenser, så kallad chaining, vara en vanligt förekommande sökmetod bland 
forskarna.236 Även Lönnqvist har visat att denna referensbaserade sökmetod är 
mycket vanlig i humanistiska forskares informationsvanor.237  

I doktorandernas kedjesökningspraktik syns litteraturhänvisningar/referenser 
ha en integrerad funktion som informationsresurs och bibliografiskt hjälpmedel 
med vilket doktoranderna söker sig vidare till nya referenser varvid informations-
sökningen antar formen av en kedja:  

(…) det har ju i flera fall gått från fotnot till fotnot och litteraturhänvisning till litteratur-
hänvisning. (Informant 3) 

 
Denna kedjeliknande informationssökning kan inte hänföras till någon specifik 
form av vetenskaplig referenslitteratur, sökningar sker utifrån bibliografiska 
uppgifter i såväl monografier som tidskriftsartiklar: 

Och sen naturligtvis när man läser så får man, träffar man på ny litteratur som man tänker 
”den där verkar ju spännande”. Ja, vad ska man kalla det för… ”ringar på vattnet”, att man 
söker sig vidare från de fysiska böcker eller artiklar man håller i sin hand. (Informant 5) 

Kedjeliknande söksätt via referenser används också av informant 2 där de 
vanligen leder vidare till såväl enskilda tidskrifter som upptäckter av intressanta 
författare:  

Plus mycket referenser som jag läser i artiklar. Att jag läser en artikel och sedan så märker 
jag att det finns en referens till den tidskriften eller till den författaren ”ah men vad 
spännande”.  Så går man så småningom vidare på det sättet. (Informant 2) 

 
Kedjesökningen sker inte utan urskiljning; söksättet kan exempelvis ta sin ut-
gångspunkt i litteratur som bedöms som kvalitativt värdefull för den egna forsk-
ningen:  

Mycket hittar jag med om jag hittar någon bra bok i ämnet och så ser man ”var har han hittat 
de källorna”. Och sen läser man det och sen går man vidare och så tittar man ”jaha där han 
har läst den”. (Informant 6) 

 
Den vetenskapliga referenslitteraturens relevans för det egna forskningsområdet 
är en faktor som spelar in i kedjesökningen och gör den mer fokuserad och 
kvalitativt inriktad. Ytterligare en faktor som tycks inverka i detta kedjeliknande 
sökbeteende är doktorandens kännedom om och värdering av författaren till den 
referenslitteratur från vilken kedjesökningen utgår:  

                                                 
236 Ellis (1993), s. 482 f.  
237 Lönnqvist (1988), s. 64 f. , Lönnqvist (2003), s. 163 f.  
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Ja, det kan ju vara svårt alltså. Man vill ju veta, gärna känna till författaren kanske. Det är ju 
ofta via att man har läst en annan, någon annans bok och så ser man i litteraturförteckningen 
och så får man tips via den så att det är, det finns ju någon slags… Någon som har gått i god 
för att det kan vara relevant litteratur. Så att det är också via andras litteratur som man hittar 
mer litteratur. (Íinformant 4)  

 
Av informant 4:s resonemang att döma har författaren en värdemätande funktion 
inte bara vid relevansbedömning av litteratur, utan även vid antaganden huruvida 
dennes referenser leder vidare till ytterligare relevant litteratur. Ytterligare 
exempel på att informationssökning via referenser är en medveten strategi för att 
utföra effektiva, kvalitativa sökningar efter relevant referenslitteratur ges hos 
informant 1:  

Jag använder mig av de bibliografier som återfinns som källförteckning i litteratur för att 
söka mer specialiserad kunskap inom vissa ämnesområden. (Informant 1) 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis förefaller läsning och användning av referenser för att söka 
sig vidare till ytterligare referenser vara en gängse informationssökningsstrategi 
bland doktoranderna. Denna iakttagelse stöds också av observationer som gjorts i 
en rad andra studier av humanistiska forskare.238   

Det finns inget i mitt material som pekar på att doktorandernas ämnesinrikt-
ning, specialisering eller användning av källmaterial etc. tycks ha någon inverkan 
i huruvida de praktiserar kedjesökning eller inte. Denna kedjeliknande 
informationssökning från referens till referens praktiseras av samtliga doktorander 
och även om själva upptäckten av intressanta referenser delvis tycks behäftade 
med viss slumpmässighet, används detta söksätt inte utan urskiljning.  

Ovan syns exempel på att denna form av sökning är en strategi vars tillämp-
ning sker mer eller mindre medvetet och som doktoranderna tycks uppleva som 
ändamålsenlig och effektiv ur kvalitativ synpunkt. Genom att studera referenser i 
vetenskaplig referenslitteratur inom det egna forskningsområdet eller i 
referenslitteratur som producerats av en forskare som tillerkänns en viss grad av 
anseende inom sitt fält, konstrueras här ett sammanhang inom vilket referenserna 
kan värderas. Dessa observationer stöds också av tidigare studier utförda av 
Lönnqvist respektive Wiberley, där de har visat att humanistiska forskare 
använder sig av kedjesökning eftersom den bereder forskarna möjligheter att 
kontextualisera och värdera referenser.239 Enligt Wiberley föredrar därför 
humanistiska forskare ofta kedjesökning framför andra formella, bibliografiska 
hjälpmedel.240  

                                                 
238 Lönnqvist (1988), s. 78; Ellis (1993), s. 483; Lönnqvist (2003), s. 163. Se även Wiberley & Jones (1989); 
Wiberley (1991). 
239 Lönnqvist (1988), s. 64 f. ; Wiberley (1991), s. 19; Lönnqvist (2003), s. 163 f. 
240 Wiberley (1991), s. 19. 
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6.4.4 Informell kommunikation och information 
Tidigare forskning har visat att humanistiskt forskningsarbete ofta är ett ensamar-
bete där forskningen bedrivs på egen hand.241 Samtidigt är informella 
informationskanaler och kontakter med andra forskare något som av humanistiska 
forskare betraktas som värdefullt för att utväxla och införskaffa information i 
forskningsarbetet.242 Kontakt med informella kanaler av olika slag förekommer 
hos merparten av doktoranderna. Handledare, andra forskare och doktorander 
samt elektronisk kommunikation är de informella informationskanaler vilka 
doktoranderna begagnar sig av i sin forskning. 

Handledare, kollegor och forskare 
I tidigare studier har handledaren lyfts fram som en viktig informell kanal i 
humanistiska doktoranders informationssökning.243 Även i mitt material syns 
handledare, liksom kollegor, utgöra en viktig informell kanal i doktorandernas 
informationssökning. Deras funktion som informell kanal består framförallt i att 
visa på och leda doktoranderna till olika informationskällor/resurser - såväl till 
bibliotek som till konkret, specifik vetenskaplig referenslitteratur. Ett exempel på 
det förra illustreras i följande utsaga av informant 2, där handledare och kollegor 
hänvisat informanten till SMB: 

Det är mina kollegor, det är min handledare, delvis doktoranderna också som man diskuterar 
med, men främst handledaren och dom andra forskarna. Det är mest dom på institutionen som 
man diskuterar med ”ja men på SMB kan du få det och det” och sedan så forskar man själv 
väldigt mycket, man utforskar väldigt mycket. (Informant 2) 

Handledarens roll som muntlig kanal i doktorandernas informationssökning kan 
även handla om att leda doktoranden till mer specifik referenslitteratur i form av 
monografier och tidskriftsartiklar. Informant 6:s utsaga exemplifierar hur 
konsultation av handledare utgjort en strategi som informanten aktivt använt sig 
av i situationer där arbetet stannat upp och ytterligare referenslitteratur behövts 
för att gå vidare:  

Ja men det spelar jättestor roll också. För ibland så står man still och sen ”nu ska jag skriva 
någonting om det här men vad finns det, finns det några källor jag kan hämta där?” Och då så 
mejlar jag min handledare så kommer han med en trave böcker. (Informant 6) 

Vid sidan av de biblioteksorienterade informationstjänster och den kedjesökning 
som informant 5 använt sig av i sin informationssökning, har informella kanaler 
som kollegor och handledare haft betydelse för införskaffning av vetenskaplig 

                                                 
241 Corkill & Mann (1978), s. 56; Wiberley & Jones (2000), s. 423. 
242 Wiberley & Jones (1989), s. 638; Wiberley (1991), s. 19. Se även Corkill & Mann (1978); Corkill m.fl. 
(1981); Lönnqvist (1988); Wiberley & Jones (2000); Brown (2002); Palmer (2005). 
243 Corkill & Mann (1978), s. 40 f.; Corkill m.fl. (1981), s. 32; Svahn och Zetterling (2002), s. 59 f. 
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referenslitteratur. Exempelvis har en bihandledare bistått och väglett informant 5 
till tidskriftsartiklar som bihandledaren funnit relevanta för informantens 
avhandling:  

Dels har jag ju använt det här, förslag som kommer in ifrån kollegor, handledare och så. (…) 
Av min bihandledare, den bihandledare som jag hade tidigt, tidigare i processen, han har varit 
väldigt duktig med det här med artiklar och lotsat mig till vissa artiklar som han tyckte var 
lämpliga för mig att titta närmare på, både elektroniskt och pappers, eller sådana vanliga, 
traditionella. Papperstidskrifter. (Informant 5) 

Handledare och kollegor har spelat viss roll som informell, muntlig informations-
kanal även i informant 3: s informationssökning, framförallt i dess initiala delar. 
Innan informant 3 beträdde sin doktorandtjänst hade denne läst på inom sitt ämne 
och var därför relativt medveten om var referenslitteraturen kunde sökas. Därtill 
tilldelades informant 3 en handledare vilken bedrivit forskning inom det område 
som informant 3 är verksam inom, och via sin handledare erhöll informant 3 god 
vägledning om var denne skulle inleda sin informationssökning:  

Sedan har jag också förmånen att ha en handledare som var väldigt behjälplig, som kunde 
mycket om det här. (…) Min handledare har ju egentligen gjort… väldigt mycket, skrivit 
väldigt mycket om […] musikhistoria fram till den perioden där jag började. Så jag fick 
mycket… mycket god information från min handledare och tips var jag skulle börja leta och 
det visade sig att det var ju rätt naturligtvis. (Informant 3) 

Bland doktoranderna är det nog informant 1 som allra tydligast illustrerar den be-
tydelse som informella kanaler som handledare och kontakter med andra forskare 
kan tänkas ha när man är verksam i ett snävt musikvetenskapligt forskningsfält 
där den vetenskapliga referenslitteraturen både är begränsad och svårtillgänglig. 
Eftersom informant 1:s forskningsområde ”inte har någon självklar 
’litteraturkanon’ att tillgå” (informant 1) och den begränsade mängd litteratur som 
finns är äldre och sällan sökbar i bibliotekskataloger och databaser, är muntliga 
kanaler som handledare och andra forskare är en nödvändig strategi och självklar 
beståndsdel i informant 1:s informationssökning.  

Även intervjuer som informant 1 genomfört har i flera fall innehållit tips om 
vetenskapliga tidskrifter av relevans för informantens avhandling. Följaktligen har 
informant 1 aktivt knutit kontakter med forskare verksamma inom det fält 
informanten forskar inom, bland annat genom att vistats fem månader vid ett ut-
ländskt universitet. Värt att notera är att informant 1:s avhandlingsämne studerar 
förhållanden i ett flertal europeiska länder, varför informella forskarkontakter 
utanför Sveriges gränser synes viktiga.  

Andra doktorander, såväl från den egna som andra institutioner, förefaller 
också ha viss betydelse som muntlig, informell kanal. Informant 5 utväxlar exem-
pelvis tips om vetenskaplig referenslitteratur med andra doktorander på den 
institution där informanten är verksam. Utbytena sker framförallt i samband med 
seminarier och med doktorandkollegor vars ämnen tangerar informant 5:s 
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avhandling. Informant 2 har haft visst informationsutbyte med en doktorand (utan 
för informantens institution) vilken disputerat på ett ämne som ligger mycket nära 
informant 2:s avhandlingsämne.   

Elektronisk kommunikation 
Merparten av doktoranderna uppger att de deltar i olika former av e-postlistor och 
diskussionsfora. Samtliga använder sig förstås även av e-post. Dock är det endast 
informant 2 som uttryckligen säger sig ha haft nytta av elektronisk 
kommunikation med avseende på sin informationssökning. Informant 2 deltar i ett 
internationellt musikvetenskapligt diskussionsforum som samlar cirka 400 
forskare i musikvetenskap och där dessa diskuterar äldre och nutida 
musikvetenskaplig forskning, ställer frågor, utbyter tips samt påannonserar 
konferenser och publikationer. Via diskussioner som informant 2 iakttagit i 
forumet har informanten fått kännedom om monografier som denne ansåg 
relevanta för sin avhandling. Informant 2 menar att denne utan detta forum, 
kanske aldrig hade fått vetskap om dessa monografier. 

Informant 5 uppger att denne är medlem i en e-postlista eller ett slags 
diskussionsforum vilket är tänkt att fungera som informationskanal för forskare i 
musikvetenskap, men att denna för tillfället är relativt inaktiv. Därav tycks 
informant 5 inte ha några nämnvärda utbyten av dessa informella kanaler i sin 
informationssökning.  

Merparten av doktoranderna uppger att de har deltagit i vetenskapliga 
konferenser. Värdet av att delta i konferenser framhålls speciellt av informant 2, 
informant 5 samt informant 3; konferenser ses som ett värdefullt tillfälle att 
erhålla en kännedom om fältet, att träffa andra doktorander och seniora forskare 
samt för att hålla sig à jour om närliggande forskning.  

Sammanfattning 
Sammantaget har samtliga doktorander i olika utsträckning nyttjat informella 
informationskanaler i sin informationssökning; en strategi som tycks vara ett 
vanligt förekommande – och i vissa fall avgörande – inslag i doktorandernas 
informationssökning. Måhända är det ett komplement till det humanistiska 
forskningsarbetes enskildhet. I det avseendet skiljer sig doktoranderna inte 
nämnvärt från de humanistiska forskare som studerats i den tidigare forsk-
ningen.244 Muntliga kanaler som handledare och forskarkollegor är de informella 
kanaler som konsulteras mest, därefter ses även doktorander samt elektronisk 
kommunikation via diskussionsfora spela en viss roll för doktorandernas infor-
mella informationssökning.  

                                                 
244 Wiberley & Jones (1989), s. 638; Wiberley (1991), s. 19. Se även Corkill & Mann (1978); Corkill m.fl. 
(1981); Lönnqvist (1988); Wiberley & Jones (2000); Brown (2002); Palmer (2005). 
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Av utsagorna ovan att döma förefaller handledare (och även bihandledare) 
spela en betydande roll i de tidigare delarna av avhandlingsarbetet och den 
informationssökning som detta nödvändiggör. Dessa iakttagelser korresponderar 
också med resultat som framkommit i tidigare studier.245 I Svahns och Zetterlings 
studie av doktorander i fysik spelade handledare och andra forskare en viktig roll i 
att vägleda doktoranderna till relevant vetenskaplig referenslitteratur och 
relevanta forskare under avhandlingsarbetet.246 Informant 1:s exempel ovan tyder 
också på att informella informationskanaler är av stor betydelse vid 
avhandlingsämnen inom specialiserade musikvetenskapliga forskningsområden 
där litteraturen är begränsad och svårtillgänglig. Med dessa förutsättningar är det 
tydligt att kontakter med erfarna forskare som har kännedom om fältet utgör en 
viktig informell informationskanal att gå via för att kunna orientera och söka sig 
fram till erforderlig referenslitteratur. Vidare kan informant 1:s beroende av 
informella kontakter även sättas i relation till att denne studerar fenomen utanför 
Sveriges gränser. Detta förhållande stöds av Lönnqvist, vilken visat att forskare 
inom specialiserade forskningsområden som sträcker sig utanför sitt lands gränser 
i hög grad använder sig av informella kontakter med andra forskare för sökning 
och utbyte av forskningsmaterial. 247   

Doktoranderna har också ett visst utbyte av information med andra 
doktorander som bedriver eller bedrivit studier inom närliggande musikveten-
skapliga forskningsområden. Intervjumaterialet ger dock intrycket av att dessa 
utbyten inte är lika viktiga som handledaren.  

I tidigare studier av humanistiska forskares informationsvanor har e-post, e-
postlistor och diskussionsfora framhållits som plattformar för informell kommu-
nikation.248 E-post är föga förvånande utbrett bland doktoranderna och används för 
kommunikation med andra forskare/doktorander. Det är dock oklart i vilken mån 
e-post bidragit till doktorandernas informationssökning i samband med 
avhandlingsarbetet. Vidare är deltagande i diskussionsfora och e-postlistor spritt 
bland doktoranderna, dock uppger endast en doktorand att diskussionsfora i viss 
mening inverkat i dennes informationssökning. Här kan noteras att även musik-
forskarna i Browns studie ansåg e-post och diskussionsfora vara av marginell 
betydelse för sitt forskningsarbete.249 Merparten av doktoranderna uppger att de 
har deltagit i konferenser. Dessa syns vara uppskattade och värdesätts högs för 
bland annat fältkännedom och kontakter med andra forskare. Att konferenser ut-
gör en betydelsefull plattform för informella kontakter hos forskarstuderande och 

                                                 
245 Corkill & Mann (1978), s. 40 f.; Corkill m.fl. (1981), s. 32; Svahn och Zetterling (2002) s. 59 f.. 
246 Svahn och Zetterling (2002), s. 59 f.  
247 Lönnqvist (1988), s. 53 f.  
248 Brown (2001), s. 1 f. Se även Wiberley & Jones (2000); Ellis & Oldman (2005); Palmer (2005).  
249 Brown (2001), s. 18. 
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musikforskare i allmänhet har också framhållits i Corkills m.fl. och Browns 
respektive studier. 250 

6.5 Relevansbedömning  
Hur humanistiska forskare bedömer och värderar sitt forskningsmaterial har inte 
behandlats särskilt ingående i tidigare studier. I sin modell för brittiska litteratur-
forskares informationsökning identifierade Ellis dock ett steg (”selecting and 
sifting”) som skulle kunna liknas vid relevansbedömning.251 Även Wiberley har 
gjort vissa observationer om humanistiska forskares värdering av referenser vid 
kedjesökning.252 En av frågeställningarna i denna studie har ambitionen att belysa 
hur doktoranderna går tillväga när de bedömer relevansen hos det 
forskningsmaterial de kommer i kontakt med. I det följande berörs i vilka 
situationer i doktorandernas informationsinförskaffning som relevansbedömning 
aktualiseras, vilka kriterier de grundar sina bedömningar på samt huruvida de 
iakttagit några förändringar över tid gällande sin förmåga att avgöra relevansen 
hos forskningsmaterial.  

6.5.1 Vilka situationer?  
Av doktorandernas utsagor att döma är det framförallt i samband med sökning av 
vetenskaplig referenslitteratur och i urvalet av denna som det blir aktuellt med 
relevansbedömningar, men även kedjesökning ses aktualisera detta. Informant 2 
påpekar exempelvis det mödosamma arbete som följer på sökningar vilka 
resulterat i en lång lista med tidskriftsartiklar som skall läsas. Även om alla 
artiklar på listan inte är relevanta för avhandlingsarbetet är det genom läsning av 
alla dessa som informant 2 menar att denne skaffar sig bredare kunskaper om sitt 
fält, kunskaper vilka sedan nyttjas och underlättar framtida relevansbedömning.  

Informant 5 vittnar om liknande situationer. Informant 5:s avhandlingsämne 
spänner över fler discipliner än musikvetenskap, varför det ofta är svårt för 
informanten att göra avgränsade, systematiska ämnesökningar efter referens-
litteratur; inte sällan har informantens sökningar genererat en stor mängd träffar 
vilka föranlett sållning och urval.  

6.5.2 Kriterier 
Framträdande är att yttre aspekter som exempelvis en enskild forskares anseende 
och kunskaper inom ett fält utgör ett betydande kriterium för huruvida en publika-

                                                 
250 Corkill m.fl. (1981), s. 19 f; Brown (2002), s. 92. 
251 Ellis (1993), s. 483. 
252 Wiberley (1991), s. 19. 

 83



tion bedöms som värdefull eller ej, ett kriterium som såväl Wilson som Limberg 
funnit vara centralt vid bedömning av texters relevans och trovärdig-
het.253 Verktygen för detta varierar. Informant 2 använder sig exempelvis av 
Google Scholar för att bedöma värdet hos framförallt tidskriftsartiklar. Efter att ha 
sökt fram en viss artikel, kontrollerar informant 2 sedan i vilken utsträckning 
artikeln citerats i syfte att söka bedöma det anseende eller den auktoritet som 
forskaren i fråga åtnjuter och tillerkänns av andra aktörer inom det aktuella 
forskningsfältet. 

Ett annat exempel där författarens anseende utgör det huvudsakliga kriteriet 
för relevansbedömning återfinns hos informant 4, vilken i samband med kedje-
sökning bland annat bedömer litteraturhänvisningars relevans utifrån anseendet 
hos den forskare som citerat den aktuella publikationen.  

Även informant 1:s relevansbedömningar utgår delvis från kriterier som 
grundar sig på författaren och hur pass kunnig denne är inom det aktuella fältet. 
Ofta handlar det om en författare som informanten redan känner till eftersom 
dennes forskningsfält är så pass litet. Samtidigt pekar informant 1 även på att en 
publikations innehållsliga kvalitéer kan utgöra ett kriterium; en egentlig 
bedömning av en viss text fordrar enligt informant 1 även en genomläsning och 
bedömning av den utifrån de egna ämneskunskaperna.  

Relevansbedömning kan även ske utifrån en kombination av kriterier. Även 
informant 5 utgår från författaren, hur pass känd författaren är och huruvida den 
tidigare har publicerat forskning som informanten funnit intressant för sitt av-
handlingsarbete. Detta kombineras sedan med ett flertal kriterier utifrån vilka 
informant 5 söker bedöma relevansen hos de träffar som genereras i samband med 
informantens ämnessökningar. Aktualitet, titelinnehåll, textens innehåll samt för-
fattares anseende är de grunder som kombineras i informant 5:s relevansbedöm-
ningar av vetenskaplig referenslitteratur: 

I vissa fall så har jag gått igenom och tittat på titlar och försökt att utifrån titlarna göra en 
bedömning av relevans (…) alltså man tittar på det som är gjort nyligen, det betraktar man 
som lite mer intressant kanske, det som ligger 10, 15, 20 år tillbaka i tiden. (…) Jag tittar på 
titeln och försöker göra en slags bedömning om ”vad kan det här handla om” men även 
författare naturligtvis ”är det här ett känt namn” och ”oj, det här är någon jag har träffat på 
tidigare som har skrivit väldigt intressanta saker, nu måste jag kolla vad det här är för 
någonting”. (…) kanske har man tittat på inledningen eller innehållsförteckningen (…) så har 
man gjort den bedömningen att ”jo, men den här boken ska jag läsa, eller den här åker 
tillbaka ganska omgående”. (Informant 5) 
 

Texter och dess innehåll samt på vilket sätt de motsvarar det område eller de 
frågor doktoranderna föresatt sig att undersöka är också ett relevanskriterium som 
åberopas. Ytterligare ett relevanskriterium hos informant 2 är således i vilken 
utsträckning en publikations innehåll motsvarar informantens frågeställningar och 
                                                 
253 Wilson (1983), s. 166 f; Limberg (1998), s. 153. 
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perspektiv på den musik som studeras. Informant 6 lyfter å sin sida fram hur 
viktigt det är att en publikation kan relateras till avhandlingens syfte, att det kan 
tillämpas i analyser etc. samt att informanten i publikationen kan se att dennes 
”egna tankar blir klart uttryckta” (informant 6). Informant 6 pekar även på att 
intuition spelar in vid relevansbedömning av vetenskaplig referenslitteratur.  

6.5.3 Handledare och kollegor  
I tidigare studier där forskarstuderandes informationsvanor studerats har hand-
ledaren ofta befunnits inta en vägledande roll för de förras relevansbedömning av 
texter och forskares anseende.254 Detta förhållande framgår tydligast hos 
informant 6 vilken befinner sig i början av sitt avhandlingsarbete. Informanten 
framhåller att framförallt handledaren men även kollegor är av stor betydelse för 
relevansbedömning av vetenskaplig referenslitteratur eftersom de senare både har 
erfarenhet och fältkännedom att ge rekommendationer:  

Handledaren är ju A och O skulle jag vilja säga, jätteviktig. (…) Därför att som doktorand 
kan man omöjligen ha överblick över hela förloppet, utan där måste man förlita sig på någon 
som har större erfarenhet. (…) där påverkar ju lärare och handledare, kollegor. För att man 
måste gå också på rekommendationer, man kan ju inte läsa allting själv. (Informant 6) 

Informant 5 uppger att denne i de tidiga delarna av sina forskarstudier fått visst 
stöd av sin bihandledare vilken väglett informanten till tidskriftsartiklar som 
denne ansåg som ”lämpliga” (informant 5) för informanten att läsa. Informant 5 
kan dock inte erinra sig något konkret situation där doktorander eller andra fors-
karkollegor skulle ha varit behjälpliga i informantens relevansbedömningar. De 
har varit behjälpliga på ett mer indirekt vis, exempelvis via generella diskussioner 
om referenslitteratur. Informant 1 ser inte att kollegor eller handledare haft någon 
stor betydelse för dennes relevansbedömning. Slutligen uppger även informant 3 
att handledare och kollegor varit av viss betydelse för att resonera om värdet hos 
det källmaterial som denne insamlat.  

6.5.4 Tidsperspektiv 
När doktoranderna reflekterar över huruvida deras förmåga eller tillvägagångssätt 
för att värdera och bedöma relevans hos forskningsmaterial har förändrats över 
tid, blir det tydligt att ämneskunskaper och större fältkännedom tillmäts stor 
betydelse.  
Tidsperspektivet berörs av informant 5, vars resonemang kring detta liknar 
Lönnqvists tanke om informationssökning och forskning som en integrerad och 
lång process där forskaren ständigt fyller på sin ”kunskapsväska”.255 Genom 
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enträgen läsning och forskning uppnås efterhand en allt bredare förståelse för det 
egna fältet vilket i sin tur underlättar relevansbedömning:  

I början av processen är man ju väldigt oerfaren och det är jättesvårt att göra [relevans-
bedömningar]. Så att det är ju, det är nog kanske en av de största läroprocesserna man på ett 
sätt genomgår. För i början så läser man ju också väldigt mycket (…) väldigt noggrant för 
man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det. Så ju längre i processen man kommer 
desto mer översiktligt kan man ju också läsa. (…) man har mycket bredare förståelse för 
ämnet och för fältet som gör att det är mycket lättare (…) man relaterar till den förståelse för 
fältet som man har. (Informant 5) 

Vad gäller relevansbedömning ur ett tidsperspektiv framhåller informant 1 hur 
den fältkännedom som informanten erövrat med tiden förbättrat informantens 
förmåga att bedöma relevans hos referenslitteratur, framförallt med avseende på 
dess vetenskapliga och innehållsmässiga kvalité: 

Eftersom min kunskap om mitt forskningsfält ökat så kan jag idag i betydligt bättre 
omfattning bedöma relevansen i mitt material, tex om författaren har verklig kunskap i ämnet 
eller enbart stödjer sig på andrahandsuppgifter. (Informant 1)  

All den fältkännedom och kunskap som förvärvas under denna sammanvävda och 
långa process tycks sedermera bilda en mer sammanhängande förståelse för det 
egna fältet vilken i sin tur kan användas som grund för relevansbedömningar. 
Informant 3 vilken är en av de mer erfarna doktoranderna, menar att denne blivit 
bättre med tiden att bedöma relevans. Det kriterium denne använder sig av kan 
närmast beskrivas som grundat i informantens samlade förståelse av och 
erfarenheter från sitt fält:  

Erfarenhet skulle jag vilja säga är det viktigaste. Alltså i och med att man får fler och fler 
pusselbitar. Och när man lägger ihop några pusselbitar och träffar på någonting så kan man 
förstå sammanhanget mycket bättre idag än när jag började. I många fall kan man se 
”kommer jag ha nytta av det här? Nä”. Medan jag i början samlade på mig jättemängder som 
jag inte kommer använda mer än en liten del av. (Informant 3)  

6.5.5 Sammanfattning  
Liksom de litteraturforskare som ingick i Ellis studie tycks även urval och värde-
ring av forskningsmaterial vara en betydande del i doktorandernas informations-
införskaffning.256 I mitt material aktualiseras relevansbedömning och värdering av 
forskningsmaterial framförallt i kölvattnet av biblioteksorienterade sökningar 
efter vetenskaplig referenslitteratur samt kedjesökning. En rimligt antagande är att 
relevansbedömning är ständigt närvarande i forskningsprocessen och dess 
ständiga bearbetning och skapande av kunskap.   

                                                 
256 Ellis (1993), s. 483. 
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Ett centralt kriterium för hur texter bedöms och värderas är enligt Wilson och 
Limberg det anseende – eller med Wilsons terminologi – den kognitiva auktoritet 
som författaren till texten i fråga tillerkänns inom sitt fält.257 Av mitt material att 
döma är detta en bedömningsgrund som används av flertalet doktorander när de 
värderar och bedömer relevans hos de publikationer de kommer i kontakt med i 
sin forskning. Informant 2:s sökningar i Google Scholar kan ses som ett explicit 
uttryck för hur viktigt det syns vara att känna till forskarens anseende inom sitt 
fält vid bedömning av referenslitteratur. Detta relevanskriterium åberopas även av 
informant 4:s vars bedömning av referenser vid kedjesökning exempelvis grundas 
i huruvida den forskare som citerat den aktuella publikationen är ett etablerat och 
känt namn, ett tillvägagångssätt som för övrigt också observerats av Wiberley.258  

I materialet visar informant 5:s exempel att relevansbedömning och värdering 
av referenslitteratur även kan utgå från en kombination av kriterier, varav författa-
rens anseende eller auktoritativa ställning är ett. Till detta lägger informanten 
även andra kriterier: publikationens aktualitet, titel och innehåll. Att aktualitet 
ofta åberopas vid relevansbedömning har konstaterats av såväl Wilson som i 
Limbergs studie av gymnasieelever.259 

Ett relevanskriterium som framhölls av gymnasieeleverna i Limbergs studie 
avsåg texters förmåga att täcka frågeställningar.260 Exempel på detta relevans-
kriterium förekommer även i mitt material, främst hos informant 2 och informant 
6. Dessa informanter gör även bedömningar utifrån hur pass väl texter och dess 
innehåll motsvarar det område eller de frågor doktoranderna föresatt sig att 
undersöka. Ett liknande relevanskriterium som åberopades av informant 6 var 
även materialets förmåga att uttrycka de egna tankarna.  

Handledares och kollegors roll för relevansbedömning tycks variera, men i 
mitt material finns exempel som överensstämmer med tidigare studiers 
iakttagelser angående detta spörsmål.261 Drygt hälften av doktoranderna uppger att 
handledare eller kollegor har varit behjälpliga för vägledning till och värdering av 
relevans hos forskningsmaterial, vilket bland annat framträder i informant 6:s och 
informant 5:s exempel ovan.  

Tydligast är detta hos informant 6 vilken påpekar att denne i egenskap av 
doktorand ännu saknar överblick över sitt fält varför informanten måste förlita sig 
på handledarens och andra forskares erfarenhet och bedömningar för att värdera 
relevans hos forskningslitteratur inom sitt forskningsområde. Att handledare på 
detta vis ses inta en auktoritativ ställning vid bedömning av och vägledning till 
relevant litteratur har också visats i Corkills m.fl. studie av forskarstuderande 

                                                 
257 Wilson (1983), s. 166 f. Se även Limberg (1998). 
258 Wiberley (1991), s. 19. 
259 Wilson (1983), s. 166 f; Limberg (1998), s. 146 f. 
260 Limberg (1998), s. 143 f. 
261 Corkill m.fl. (1981), s. 32.; Svahn & Zetterling (2002), s. 59 f; Seldén (2004), s. 230. 
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samt i Svahn & Zetterlings studie av doktorander i fysik.262 Hos doktoranderna i 
Svahn & Zetterlings studie var handledaren i flera fall en mycket viktig 
informationsförmedlare och vägledare till relevant litteratur, vilket författarna 
tolkade som att handledaren intog en ställning som kognitiv auktoritet.263 En 
liknande tillämpning av Patrick Wilsons begrepp kognitiv auktoritet kan mycket 
väl belysa även informant 6:s exempel.  

Förmågan att bedöma relevans uppges vara något som doktoranderna 
upplever sig bli bättre på över tid i och med att kunskaperna om det egna fältet 
ökar. Som informant 3:s och informant 1:s utsagor antyder, tycks grunderna för 
relevansbedömning förskjutas allt eftersom doktoranderna genom sin forskning 
erhåller en bättre kännedom om sitt fält. I takt med att förståelsen för det egna 
fältet växer, förefaller den egna erfarenheten öka i betydelse vid 
relevansbedömning av forskningsmaterial, en rörelse i doktorandernas 
informationsvanor för vilken Lönnqvists metafor om ”kunskapsväskan” befinns 
mycket tillämplig.  

6.6  Doktorandernas tankar kring förbättringar av 
informationstjänster 
Under intervjuerna tillfrågades doktoranderna huruvida de under sin forskning 
upplevt eller funderat över hur befintliga informationstjänster alternativt nya 
informationstjänster skulle kunna förändras eller utvecklas för att bättre motsvara 
doktorandernas behov i egenskap av musikforskare. De funderingar kring detta 
som uttrycktes av doktoranderna berörde framförallt önskemål om utökad digitali-
sering av otryckt material/handskrift samt idéer om förändrad ämnesords-
indexering. Ökad tillgänglighet till ljudinspelningar av musikvetenskapens 
centrala objekt – musik – var ytterligare en idé som framfördes.  

Informant 3 vars musikhistoriskt inriktade avhandling inneburit många besök 
och träget letande i ett flertal arkivinstitutioner, understryker det värdefulla i det 
arbete som dessa hittills åstadkommit i termer av digitalisering av samlingar och 
tillgängliggörandet av dessa via internet. Att vissa samlingar på detta sätt blivit 
tillgängliga från den egna datorn ser informant 3 som ”ovärderligt”, inte bara ur 
bekvämlighetssynpunkt utan även av miljömässiga skäl. Informant 3 menar att 
mer digitaliserat material skulle vara till stor hjälp, till exempel genom ett utökat 
arbete med att skanna in och digitalisera brevsamlingar och liknande handskrifts-
material.  

                                                 
262 Corkill m.fl. (1981), s. 32.; Svahn & Zetterling (2002), s. 59 f. Se även Seldén (2004). 
263 Svahn & Zetterling (2002), s. 60. 
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Utvecklingen av en samlad informationstjänst för musikinspelningar var 
ytterligare en idé om förbättringar som framfördes av informant 3. Även om 
informant 3 inte använt musikinspelningar i någon större utsträckning under sitt 
avhandlingsarbete, menar informanten att denne i egenskap av musikforskare 
gärna ser att (den legala) tillgängligheten till ljudinspelningar i digitalt format un-
derlättas, exempelvis via skapandet av en centraliserad utlåningstjänst:  

Men just vad det gäller musiken i sig så vore det ju fantastiskt om man kunde ha något 
centralt bibliotek som man som forskare kunde gå till och låna musiken digitalt, inte köpa 
nödvändigtvis. Det vore ju bra, tycker jag. (Informant 3) 

En förändrad ämnesordsindexering i Svenska ämnesord (SAO) gällande musik-
stilar/genrer var ett av de önskemål som uttrycktes under intervjuerna. Detta öns-
kemål framfördes av informant 4 vilken i samband med sina litteratursökningar i 
den nationella söktjänsten Libris ibland upplevt att SAO:s underindelningar av 
musikgenrer är ”lite felaktiga” och att dessa indelningar skulle kunna göras 
annorlunda. Informant 4 menade att det vore fördelaktigt om det fanns fler och 
finare underindelningar av ämnesord för den musikgenre som ligger inom ramen 
för denna informants forskningsområde. Utöver detta påpekade dock informant 4 
att Libris genomgått en rad förbättringar, bland annat efter dess nya, omarbetade 
version. 

6.7 Sammanfattning 
Ovan har redogjorts för intervjuer som genomförts med 6 doktorander i musik-
vetenskap med avseende på olika aspekter av deras informationsvanor under sitt 
avhandlingsarbete. Redovisningen av intervjuerna har berört doktorandernas 
behov och användning av källmaterial respektive vetenskaplig referenslitteratur 
samt införskaffning av dessa två materialtyper. Även doktorandernas tillväga-
gångssätt för relevansbedömning och värdering av det forskningsmaterial de 
kommer i kontakt med i samband med sitt avhandlingsarbete har berörts. Härnäst 
följer ett avslutande kapitel där resultaten angående dessa aspekter tas upp för 
diskussion.  
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7 Analys 

I detta kapitel diskuteras och analyseras de resultat som framkommit i denna 
undersökning vars övergripande syfte var att undersöka informationsvanor hos 
doktorander som bedriver forskarstudier i musikvetenskap. Mot bakgrund av den 
övergripande teoretiska förståelseram som presenterades i kapitel 3 avser jag i det 
följande att resonera kring de iakttagelser som framkommit i det empiriska inter-
vjumaterialet och återknyta dessa till de frågeställningar som ställdes upp i kapitel 
1. Följande analys har således disponerats utifrån frågeställningarna i kapitel 1.  

En grundbult i de metateoretiska antaganden Dervin samlar i sin Sense-
makingteori är tanken att kunskap om människors lokalisering, införskaffning och 
användning av information och informationssystem kan uppnås genom att studera 
och förstå detta som handlingar genom vilka människor söker skapa mening och 
begripliggöra sin omvärld.264 Detta antagande bildar också en viktig utgångspunkt 
för min analys av de iakttagelser som gjorts angående doktorandernas behov, 
användning och lokalisering av forskningsmaterial till sitt avhandlingsarbete.  

7.1 Doktorandernas forskningssituation 
I denna analys ansluter jag mig bland annat till Sense-makingteorins antagande 
om att de informationsbehov som individen upplever skall förstås i relation till 
den situation individen befinner sig i.265 Om doktorandernas forskningssituation 
kan sägas att samtliga är mycket specialiserade inom ramen för sina respektive 
musikvetenskapliga forskningsområden vilka spänner över en rad olika 
forskningsfält: uppförandepraxis, musikanalytiska och stilistiska jämförelser av 
tonsättares verk, tonsättares liv och verk i historiska, urbana sammanhang samt 
musikens och musikutövandets pedagogiska aspekter, sociala användning och 
funktioner. Här finns såväl musikanalytiska, musikhistoriska, musiketnologiska 
och musikpedagogiska perspektiv företrädda. Som också framkommit är 
inflytanden från andra, i huvudsak humanistiska men även samhällsvetenskapliga 
discipliner vanligt i doktorandernas forskning. 

                                                 
264 Dervin (1992), s. 95. 
265 Dervin (1992), s. 66. 
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Med utgångspunkt i Dervins begrepp Situation och dess hänsynstagande till 
kontextens betydelse för hur individens informationsbehov uppstår, menar jag att 
det i mitt empiriska material finns tydliga indikationer på hur doktorandernas 
forskningssituation och verksamhet inom den musikvetenskapliga disciplinen 
inverkar i deras informationsbehov samt i strategierna för hur dessa tillfredställs.  

7.2 Behov och användning av information  
En av de frågor som denna studie syftade till att belysa var doktorandernas behov 
och användning av information i sitt avhandlingsarbete. I det empiriska materialet 
framgår att doktorandernas behov och användning av information hänför sig till 
två kategorier: källmaterial och vetenskaplig referenslitteratur.  

Doktoranderna förenas i att samtliga är mycket beroende källmaterial av olika 
slag och i det avseendet uppvisar de stora likheter med musikforskare och huma-
nistiska forskare som studerats i den tidigare forskningen.266 Utmärkande för 
doktorandernas musikvetenskapliga studium är att de i hög grad fordrar artefakter, 
dokument och utsagor som bär vittnesbörd om människors musikaliska gärningar; 
en disciplinär särprägel som särskilt återspeglas i en utbredd användning av 
musikalier (såväl tryckta som i handskrift) och ljudupptagningar. Källmaterialets 
centrala betydelse i doktorandernas musikvetenskapliga studium kan förstås 
utifrån att det utgör en viktig förmedlare av primär kunskap om och närhet till de 
musikaliska företeelser som utforskas. Det gäller inte bara doktorandernas unika 
användning av musikalier och ljudupptagningar, utan även material som 
handskrift, tryckt material och muntliga utsagor.  

Vetenskaplig referenslitteratur – monografier, tidskrifter och delvis 
referensverk – motsvarar doktorandernas behov av teoretiska och metodologiska 
verktyg för att kontextualisera och belysa de musikaliska fenomen som de 
studerar. Av doktorandernas utsagor att döma har monografier och tidskrifter 
något skilda funktioner i avhandlingsarbetet. Föga förvånande använder 
doktoranderna framförallt musikvetenskaplig referenslitteratur, men det empiriska 
materialet gör också gällande att de utomdisciplinära beröringspunkter som 
präglar flertalet doktoranders avhandlingsämnen inte sällan föranleder dem att 
nyttja litteratur som är interdisciplinär till sitt innehåll eller härrör ur andra 
discipliner, såväl humanistiska -, samhällsvetenskapliga- som 
beteendevetenskapliga. En intressant iakttagelse är således att de inflytanden från 
andra discipliner som syns prägla den musikvetenskapliga disciplinen såväl som 
doktorandernas avhandlingsämnen, också återspeglas i den litteratur de begagnar 
                                                 
266 Corkill & Mann (1978), s. 55; Corkill m.fl. (1981), s. 30; Brown (2002), s. 90 f. Se även Lönnqvist 
(1988); Wiberley & Jones (1989); Case, Donald O. (1991); Wiberley (1991); Wiberley & Jones (2000); 
Lönnqvist (2003). 
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sig av i sin forskning. Detta förhållande stöds också av Browns studie av 
musikforskare.267  

Av det empiriska materialet att döma framgår det således att doktorandernas 
avhandlingsarbete och de företeelser de föresatt sig att undersöka är intimt för-
bundet med ett starkt behov av forskningsmaterial, ett behov som artikuleras i den 
åtskillnad som doktoranderna gör mellan å ena sidan sitt starka behov av käll-
material, å andra sidan sitt behov av vetenskaplig referenslitteratur. Det är i 
huvudsak med dessa kategorier som doktoranderna begreppsliggör sina behov av 
information, eller annorlunda uttryckt, sin kognitiva klyfta eller Gap.268 Utifrån 
Sense-makingteorins metaforiska term Use/help går det att relatera till 
doktorandernas behov och användning av källmaterial och vetenskaplig referens-
litteratur i termer av den potential eller användbarhet doktoranderna identifierar 
att dessa materialtyper har i deras kunskapssträvanden. Hos doktoranderna är det 
också uppenbart att deras disciplinära hemvist återspeglas i den övervägande 
delen av deras forskningsmaterial. 

7.3 Doktorandernas informationssökning – kanaler och 
tillvägagångssätt 
Ytterligare en frågeställning i denna studie avsåg att belysa hur doktoranderna går 
tillväga i sin informationssökning samt vilka kanaler de vänder sig till. Det 
empiriska materialet visar att doktoranderna identifierar och nyttjar olika kanaler 
och tillvägagångssätt för att lokalisera och införskaffa källmaterial respektive 
vetenskaplig referenslitteratur till sitt avhandlingsarbete. I besvarandet av denna 
fråga har jag valt att behålla uppdelningen mellan källmaterial och vetenskaplig 
referenslitteratur. 

7.3.1 Källmaterial 
Utöver de fall där intervjumaterial utgör avhandlingsämnets huvudsakliga käll-
material, lokaliserar och införskaffar doktoranderna sitt källmaterial genom arkiv-
institutioner, bibliotek, informella kanaler, internet samt privata inköp av noter 
och ljudinspelningar. I enlighet med tidigare studier utgör framförallt arkiv –
självständiga eller inrymda i bibliotek eller privata organisationer – men även 
bibliotek en viktig resurs för flera av doktoranderna.269 Vid sidan av Riksarkivet, 
Krigsarkivet och KB, vänder sig flera doktorander till inrättningar med musik-

                                                 
267 Brown (2002), s. 92. 
268 Dervin & Nilan (1986), s. 21. 
269 Lönnqvist (1988), s. 42; Case (1991), 73 f. Se även Corkill & Mann (1978); Wiberley & Jones (1989); 
Wiberley (1991); Brown (2002). 
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anknytning – SMB, SLBA, Sveriges radios arkiv, STIM – för att lokalisera och 
införskaffa handskrift, tryckta musikalier, nothandskrift, litteratur och ljudinspel-
ningar.  

En viktig informell kanal varigenom doktoranderna får vetskap om var 
intressant källmaterial finns att tillgå är forskare inom det egna fältet. Därutöver 
företas det systematiska detektivarbetet med att söka källmaterial med hjälp av ett 
flertal verktyg. Onlinekataloger och kortkataloger är ett exempel, men även 
arkivförteckningar, register och bibliografiska uppgifter i avhandlingars 
verkförteckningar och diskografier används vid sökning av källmaterial. Tydligt 
är att arkivpersonal upplevs som mycket behjälplig för råd om var material kan 
lokaliseras samt vid svårigheter att navigera i arkiv som organiserats efter unika 
principer, vilket överensstämmer med observationer som Wiberley och Lönnqvist 
gjort i tidigare studier av informationsvanor hos humanistiska forskare.270 Internet 
förefaller ha utökat de potentiella sökvägarna till källmaterial; framförallt 
begagnas sökmotorn Google för att finna elektroniskt källmaterial av 
bakgrundskaraktär samt för att tolka och utreda oklarheter i det egna källmate-
rialet. 

Sammantaget syns flertalet doktorander framförallt hänvända sig till arkivin-
rättningar, bibliotek och andra informationsbärande institutioner med musik-
anknytning. Utifrån Sense-makingteorins perspektiv kan även detta förstås i 
termer av Dervins begrepp Use/help; det vill säga att doktoranderna identifierat 
dessa informationsbärande institutioner som potentiella källor genom vilka 
erforderligt – och specifikt musikrelaterat – källmaterial kan lokaliseras och 
införskaffas till avhandlingsarbetet.  

7.3.2 Vetenskaplig referenslitteratur 
När det gäller doktorandernas sökning av vetenskaplig referenslitteratur uppvisar 
det empiriska materialet fyra huvudsakliga tillvägagångssätt som tillämpliga för 
att få kännedom om, lokalisera och införskaffa vetenskaplig referenslitteratur: 
biblioteksorienterad informationssökning, kedjesökning, informell 
kommunikation samt internet. Dessa tar sig olika uttryck i doktorandernas 
informationssökning men en generell tendens är att kedjesökning, internet och i 
viss mån informell kommunikation tycks komplettera formell, 
biblioteksorienterad informationsökning.  

I det empiriska materialet framgår att biblioteksorienterad sökning är ett 
centralt tillvägagångssätt vid doktorandernas sökning, lokalisering och införskaff-
ning av tryckt såväl som elektronisk referenslitteratur. Universitetsbibliotek nytt-
jas mest av doktoranderna. Biblioteksanvändningen återspeglar i mångt och 
mycket doktorandernas disciplinära hemvist; bland annat i den relativt utbredda 
                                                 
270 Lönnqvist (1988), s 43; Wiberley (1991), s. 19. 
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användningen av specialbiblioteket SMB samt att användningen av online-
databaser är tydligt koncentrerad till ämnesspecifika resurser med inriktning mot 
musikvetenskap och humaniora. I motsats till iakttagelser i tidigare studier 
uppvisar doktoranderna inget bristande förtroende för bibliotekarier, utan tycks 
väl tillfreds med bibliotekariernas service. Dock är doktoranderna i likhet med 
andra humanistiska forskare mycket självständiga i sin biblioteksanvändning.271 

Doktorandernas sökning av referenslitteratur går i första hand via olika biblio-
grafiska verktyg som onlinekataloger, onlinedatabaser, öppna samlingar och i 
andra hand med hjälp av bibliotekspersonal. Samtidigt antyder doktorandernas 
utsagor även att den biblioteksorienterade sökprocessen integreras och komplet-
teras med informella tillvägagångssätt. Exempelvis har vissa doktoranders biblio-
teksorienterade sökningar utgått från författare vilka de förvissat sig om genom 
kedjesökning. I den meningen förefaller denna bland doktoranderna mycket 
utbredda, referensbaserade sökmetod inte endast ändamålsenlig som enskild 
informationsresurs och bibliografiskt hjälpmedel; den tycks även ses som en 
kvalitativt effektiv metod för att söka fram bibliografisk information med vilken 
biblioteksorienterade sökningar kan förberedas och preciseras. Även internet, och 
framförallt sökningar i sökmotorn Google tycks ha en liknande funktion; sök-
ningar i Google ses exempelvis föregå men även integreras i sökningar i 
onlinedatabaser.  

En intressant iakttagelse i materialet som ligger i linje med tidigare studier av 
forskarstuderande inom såväl humanistiska som andra discipliner, är den 
betydelse som informell kommunikation med handledare men även med kollegor 
syns ha eller har haft hos merparten av doktoranderna.272 I dessa sammanhang har 
doktoranderna – kanske på grund av att de ännu inte är fullt insatta i sitt fält – 
identifierat handledaren som en viktig förmedlare av information och vägledare 
till såväl bibliotek som till konkret, specifik referenslitteratur. Utifrån Wilsons 
resonemang kan detta förhållande också förstås som att handledaren fungerar som 
en kognitiv auktoritet och vägledare till information.273 

För flertalet av doktoranderna syns biblioteksorienterad informationssökning, 
kedjesökning, internet samt informell kommunikation i mångt och mycket 
komplettera varandra. Med utgångspunkt i Sense-makingteorins betoning vid 
informationssökning som avhängig den situation (Situation) individen befinner 
sig i kan doktorandernas kombination av dessa tillvägagångssätt förstås i relation 
till deras forskningssituation. Att de informella tillvägagångssätten företas 
parallellt med biblioteksorienterad sökning kan tolkas som att de flesta av 
doktoranderna ännu inte har skapat det informella, sociala kontaktnät som tidigare 
studier visat utgöra grunden för mer etablerade forskares 
                                                 
271 Wiberley (1991), s. 18; Wiberley & Jones (1989), s. 640. Se även Lönnqvist (1988); Lönnqvist (2003). 
272 Corkill & Mann (1978), s. 40 f.; Corkill m.fl. (1981), s. 32; Svahn och Zetterling (2002), s. 59 f. 
273 Wilson (1983), s. 18. 
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informationssökning.274 Biblioteks- orienterad sökning erbjuder visserligen en 
mängd formella sökverktyg, men för att dessa sökningar ska bli effektiva fordras 
också viss förkunskap om det som eftersöks. I det avseendet förefaller det som om 
att doktorandernas identifierar kedjesökning, informella kanaler och delvis 
internet som goda verktyg för att bereda väg för en mer informerad 
biblioteksorienterad sökning. 

7.4 Relevansbedömning 
En fråga som ställdes upp inledningsvis var hur doktoranderna värderar och 
bedömer relevansen hos det forskningsmaterial de kommer i kontakt med i 
samband med sitt avhandlingsarbete. För att belysa denna fråga har jag tillämpat 
Patrick Wilsons resonemang om begreppet kognitiv auktoritet och texters 
kognitiva auktoritet som ett analysredskap för att förstå och belysa hur 
doktoranderna går tillväga i sin relevansbedömning. Av det empiriska materialet 
att döma kan jag ansluta mig till att relevansbedömning och värdering av 
forskningsmaterial är ett genomgående moment hos i stort sett samtliga 
doktorander, i första hand i deras kontakter med vetenskaplig 
referenslitteratur. Under doktorandernas avhandlingsarbete aktualiseras relevans- 
bedömning speciellt i kölvattnet av biblioteksorienterade litteratursökningar eller 
kedjesökning. I det empiriska materialet syns doktorandernas 
relevansbedömningar i huvudsak åberopa följande kriterier: författarens anseende 
eller kognitiva auktoritet, texters aktualitet, hur pass väl texters innehåll svarar 
mot avhandlingsarbetes syfte eller frågeställningar samt tankar om det som 
studeras. Slutligen var ett kriterium andra personers bedömningar. 

Av dessa kriterier syns framförallt det förstnämnda kriteriet väga tungt. Med 
utgångspunkt i Wilsons resonemang om kognitiv auktoritet indikerar detta att det 
anseende, eller den kognitiva auktoritet som författaren tillerkänns inom sitt fält 
syns utgöra en central måttstock i doktorandernas bedömning av publikationer. 
Enligt Wilsons synsätt bildar författares kognitiva auktoritet på detta vis en 
central grund för bedömning av huruvida publikationers innehåll kan tillmätas 
seriositet och tyngd, eller annorlunda uttryckt, huruvida de kan tillerkännas 
kognitiv auktoritet.275 Av mina iakttagelser att döma vill jag mena att denna 
bedömningsgrund även syns operera i mitt material. Ett explicit uttryck för detta 
är informant 2:s studier av författares citeringar i Google Scholar.  

Ett annat kriterium som såväl Wilson som Limberg framhållit som betydande 
vid relevansbedömning är publikationens aktualitet.276 Det förekommer exempel 
                                                 
274 Lönnqvist (1988), s. 85; Seldén (2004), s. 268.S e även Corkill & Mann (1978). 
275 Wilson (1983), s. 166 f.    
276 Wilson (1983), s. 166 f; Limberg (1998), s. 146 f. 
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på det i mitt material men i övrigt förefaller det inte utbrett. Även det tredje, in-
nehållsrelaterade kriteriet åberopas av ett flertal doktorander. Detta pekar på att 
publikationers relevans även bedöms utifrån innehållets kvalité och anknytning 
till avhandlingsämnet. 

Ovan har handledare synts ha viss betydelse som kognitiv auktoritet i 
doktorandernas informella informationssökning. Mitt material rymmer ett fåtal 
om än talande exempel på att andra personer och specifikt handledare tycks 
fungera som kognitiva auktoriteter vid relevansbedömning. I informant 6:s 
exempel ses en av Wilsons legitimeringsgrunder för hur personer tillerkänns 
kognitiv auktoritet – erfarenhet och kunnighet – bilda den bas på vilken 
handledaren tillerkänns kognitiv auktoritet.277 Handledarens förmodat 
auktoritativa ställning bildar i sin tur grunden för den tillit som informanten sätter 
till sin handledares förmåga att bedöma vilken referenslitteratur som kan betraktas 
som relevant – eller tillmätas kognitiv auktoritet. Detta kan utifrån Wilsons 
synsätt mycket väl ses som ett exempel på att även mitt material rymmer exempel 
på hur kognitiva auktoriteter – här handledare – i egenskap av sin ställning 
konsulteras för råd om hur olika uppfattningar eller spörsmål bör betraktas.278 

                                                

Sammantaget tycks relevansbedömning och informationssökning i allmänhet 
vara tätt sammanflätade med doktorandernas forskningsprocess. Materialet 
uppvisar en generell tendens som antyder att den ökade kunskap och förståelse för 
det egna fältet som avhandlingsarbetet för med sig, så småningom bildar en viktig 
grund för relevansbedömning, en rörelse för vilken Lönnqvists metafor om 
”kunskapsväskan” befinns mycket belysande.279  

7.5 Doktorandernas tankar om eventuella förbättringar 
En sista fråga som jag ämnat belysa i denna studie är huruvida doktoranderna har 
eventuella idéer om hur informationstjänster skulle kunna förändras eller ut-
vecklas för att på ett bättre sätt möta doktorandernas behov som musikforskare. 
Generellt är doktoranderna tillfreds med de informationsresurser – såväl formella 
som informella – som de använder i sin forskning. Två doktorander gav exempel 
på förbättringar av befintliga informationstjänster alternativt nya informations-
tjänster som de menar skulle underlätta deras lokalisering och införskaffning av 
forskningsmaterial till sin forskning.  

Det digitaliserade material som informant 3 använt sig av har hittills varit 
mycket uppskattat, framförallt med avseende på dess tillgänglighet. Informant 3 
uttryckte att en utökad retrospektiv digitalisering av brevsamlingar och liknande 

 
277 Wilson (1983), s 21. 
278 Wilson (1983), s 21, 17. 
279 Lönnqvist (1988), s. 124. 
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skulle underlätta dennes forskningsarbete. I redovisningen av intervjumaterialet 
sågs denne föredra digitaliserade tjänster och elektroniska arkivkataloger vid sök-
ningar i arkiv, dock föranledde dessa ibland dubbla kontroller av såväl den elek-
troniska som den tryckta katalogen eftersom den förra inte alltid var heltäckande 
(vilket kan jämföras med redogörelsen för informant 2:s biblioteksrelaterade sök-
ning efter källmaterial i avsnitt 6.3.2). Sådana problem skulle särskilt kunna över-
bryggas med en utökad digitalisering. Utöver ekonomiska faktorer kan det, som 
Wiberley & Jones påpekat, kanske förhålla sig så att retrospektiv digitalisering av 
det källmaterial som informant 3 använder bromsas av att detta material sällan 
efterfrågas.280  

Informant 3 föreställde sig ytterligare en tjänst som i allmänhet skulle under-
lätta för denne i egenskap av musikforskare. Ett centralt bibliotek – offentligt in-
rättat tolkar jag det som – med (en legal) utlåningstjänst där det vore möjligt att 
låna digitala musikfiler skulle vara fördelaktigt ur tillgänglighetssynpunkt.  

Informant 4 hade idéer om att ämnesordindexeringen av musikgenrer/stilar i 
Svenska ämnesord (SAO) skulle kunna förändras då denne i samband med sina 
sökningar i den nationella söktjänsten Libris upplevt att dessa skulle kunna göras 
annorlunda. Enligt informanten vore det exempelvis fördelaktigt om SAO hade 
fler och finare underindelningar av ämnesord för den genre som berör 
informantens avhandling. 

7.6 Slutligen 
Sammantaget har denna studie visat att doktorandernas informationsvanor inom 
ramen för sitt musikvetenskapliga forskningsarbete är förhållandevis variations-
rika i vissa hänseenden, och förhållandevis homogena i andra. En märkbar varia-
tion består framförallt i att doktorandernas musikvetenskapliga forsknings-
områden är mycket differentierade varför varje enskild doktorands kunskaps-
strävanden fordrar en alldeles särskild sammansättning av källmaterialtyper och 
vetenskaplig referenslitteratur, inte sällan från fler discipliner än den egna. 
Musikvetenskapens tvärvetenskapliga karaktär gör sig inte endast gällande i 
doktorandernas forskningsområden, utan även i deras skilda behov av 
interdisciplinär referenslitteratur.  

Doktoranderna förenas i att deras musikvetenskapliga studium gör dem starkt 
beroende av dokument, artefakter och utsagor som vittnar om människors 
musikaliska handlingar och dess kulturella och sociala verkningar, vilket i sin tur 
ofta leder doktoranderna till arkivinrättningar, bibliotek och andra 
informationsbärande institutioner som har någon form av musikanknytning. 

                                                 
280 Wiberley & Jones (2000), s. 429. 
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Doktorandernas musikvetenskapliga studium gör också att ämnesspecifika 
resurser – såväl bibliotek som onlinedatabaser – används i relativt stor 
utsträckning av samtliga doktorander. Tydligt är också att flertalet av 
doktoranderna ser informella tillvägagångssätt för att lokalisera och införskaffa 
information som ett effektivt komplement till formell biblioteksorienterad 
sökning.  

För flertalet doktorander syns kognitiva auktoriteter spela in i deras relevans-
bedömningar och värdering av vetenskaplig referenslitteratur, även om andra 
grunder också ses som betydande. Slutligen gav spörsmålet om 
relevansbedömning också en god illustration av doktorandernas forskningsarbete 
som en lång process där informationsvanor och forskning ömsesidigt formar och 
påverkar den ”kunskapsväska” som doktoranderna kommer att bära med sig i sitt 
framtida forskarliv. 

Vidare forskning 
I denna studie har informationsvanor hos 6 doktorander i musikvetenskap stått i 
fokus. Studien har genererat en variationsrik och mångfacetterad bild av deras 
behov, användning och införskaffning av forskningsmaterial inom ramen för deras 
situation som doktorander i musikvetenskap. Intressant inför framtiden vore 
exempelvis att rikta in studiet på någon specifik aspekt av deras informations-
sökning för att få en djupare kunskap om sådant som denna studies avgränsade 
urval inte förmått belysa. Det skulle exempelvis vara angeläget att genomföra en 
jämförande studie där doktorander i musikvetenskap studeras parallellt med mer 
etablerade forskare i ämnet. Sannolikt torde en sådan jämförande studie förmå att 
kasta mer ljus över de iakttagelser som jag har gjort angående doktorandernas 
integrering av informella tillvägagångssätt i sin biblioteksorienterade sökning 
samt huruvida denna sammansättning även förekommer i mer etablerade forskares 
informationssökning.  
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8 Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna uppsats var att studera informationsvanor hos 
doktorander i musikvetenskap och hur de söker information till sitt avhandlings-
arbete. Studien avsåg att besvara hur behov och användning av information ser ut 
hos doktoranderna, hur de går tillväga i sin informationssökning och vilka 
informationskanaler de vänder sig till. Studien avsåg även att belysa hur 
doktoranderna går tillväga för att bedöma relevans och kvalitet hos det 
forskningsmaterial de kommer i kontakt med i sitt avhandlingsarbete. Ytterligare 
en frågeställning var huruvida doktoranderna har eventuella idéer om hur 
informationstjänster skulle kunna förändras eller utvecklas för att på ett bättre sätt 
möta doktorandernas behov som musikforskare. 

 
Uppsatsen baserade sig på kvalitativa intervjuer med 6 doktorander i musik-
vetenskap från tre musikvetenskapliga institutioner i Sverige. Det empiriska mate-
rialet har redovisats mot bakgrund av tidigare studier av humanistiska forskares 
informationsvanor och sedan analyserats utifrån Brenda Dervins Sense-
makingteori samt Patrick Wilsons begrepp kognitiv auktoritet. 
  
I studien framgår att doktoranderna behöver och använder å ena sidan källmate-
rial, å andra sidan vetenskaplig referenslitteratur i sin forskning. Doktoranderna 
använder en rad olika typer av källmaterial, vari deras disciplinära hemvist tydligt 
reflekteras i användningen av exempelvis musikalier och ljudinspelningar. I sin 
mycket specialiserade och vanligen tvärvetenskapliga forskning fordrar och 
använder doktoranderna vetenskaplig referenslitteratur inom det musik-
vetenskapliga området såväl som från andra discipliner. 

Bibliotek, arkivinrättningar och andra informationsbärande institutioner med 
någon form av musikanknytning utgör viktiga kanaler i doktorandernas sökning 
efter källmaterial respektive vetenskaplig referenslitteratur. Lokalisering och 
införskaffning av källmaterial och vetenskaplig referenslitteratur sker i huvudsak 
genom formella sökverktyg i arkiv och bibliotek, men även genom kedjesökning, 
informell kommunikation och internet. Vid relevansbedömning av 
forskningsmaterial åberopas ofta författares kognitiva auktoritet, men även 
innehåll, aktualitet och handledares kognitiva auktoritet utgör kriterier för 
relevansbedömning. Utökad retrospektiv digitalisering av arkivmaterial, en 
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central utlåningstjänst för digitala musikfiler samt förändrad ämnesordsindexering 
av musikgenrer i SAO var de önskemål som doktoranderna uttryckte angående 
hur nya eller befintliga informationstjänster skulle kunna utvecklas för att bättre 
motsvara doktorandernas behov.   
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Bilaga 1: Frågeguide 

Intervjupersonen  
Hur länge har du varit doktorand? 
Hur är din institution organiserad? Uppgifter på institutionen? (Undervisning etc.) 
Anställningsform/ finansiering? 
Innan du började din forskarutbildning? (Gjort annat/Direkt från grundutbildning/ 
Ämne) 
Hur kom det sig att du sökte till/började doktorera? (Intresse? Plan? Tillfällighet?) 
Att gå från grundutbildning till forskarutbildning? (Förändring/Innebörd för 
ansvar/frihet?)  
I vilken fas befinner sig ditt avhandlingsarbete? (Ämne/ Publicerat ngt?) 

 
Orientering i ämnet 
Hur skulle du beskriva musikvetenskap som vetenskaplig disciplin? 
Grunder/paradigm?) 
Finns forskningstraditioner? Grad av tvärvetenskaplighet? Centrala forsknings-
metoder? 
 
Avhandlingsprojektet 
Hur skulle du beskriva ditt avhandlingsämne? (Syfte /Tvärvetenskapligt/ 
Specialiserat/)  
Valet av ämne (hur gick det till/fritt/ styrt)  
Vilken typ av källmaterial arbetar du med? (arkivmaterial, tryckt/ otryckt/ 
musikalier/ljudinsp) 
Olika stadier i arbetet? I vilken fas befinner du dig i nu? 
Hur avgränsar du ditt ämne i relation till det musikvetenskapliga fältet? (& andra 
discipliner) 
Hur du gick tillväga för att få en överblick i ditt forskningsområde? (inläsning, 
hur prioritera?)  
Att hålla sig à jour med forskning som sker inom ditt område (hur gör du? Varför 
är det viktigt? Stress?) 

 
Att införskaffa information/material till forskningsuppgiften 
Vilket material behöver du för din forskning? (litteratur, ej källmaterial)  
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Hur använder du det du hittar i din forskning?  
Hur går du vanligtvis tillväga då du söker material/litteratur till din forskning?  
Dina vanligaste informationskanaler? (muntliga, skriftliga, elektroniska?)  
Vilka olika typer av hjälpmedel har du tillgång till vid sökning? Hur använder du 
dessa? 
(tryckta: standardverk, ämnesbibliografier, tidskrifter)  
(elektroniska: ämnesdatabaser, bibliotekskatalog, sökmotorer på internet, 
arkivförteckningar, e-postlistor annat) 
(egna samlingar) 
Muntliga kanalers betydelse för anskaffningen av material? (handledare, kollegor, 
andra doktorander, på vilket sätt kan de vara till hjälp) 

 
Hur söker du fram det källmaterial du behöver för din forskningsuppgift?  
(hjälpmedel/ institutioner?) 
Kan du berätta om någon situation/fas i din forskning där du stött på 
problem/svårigheter i att söka? Ja, hur gjorde du då?    Nej, allmänna svårigheter 
förknippade med sökning? 
Hur har ditt sätt att söka material förändrats? (sedan din grundutbildning/under tid 
som doktorand) 
 
Biblioteksanvändning 
Vilken roll spelar bibliotek för anskaffning av material till din forskning? (söka 
litteratur och källor) Om nej, varför inte? 
Hur använder du bibliotek för att söka litteratur/källmaterial till din forskning? 
(hur ofta/olika bibliotek) 
Vilka informationskällor/tjänster använder du? Hur? 
(Tryckta: litteratur, referenslitteratur, tidskrifter, ämnesbibliografier) 
(Elektroniska: ämnesdatabaser, fulltext, referens, elektroniska tidskrifter)  
(Annat: brevsamlingar el liknande.)  
Bibliotekets samlingar och förvärv i relation till ditt ämne? 
Hur fungerar bibliotekets service? (Svårigheter/tillgänglighet/förbättringar?) 
Undervisning/utbildning i informationssökning? Ja, hur och när? Behov? 
Bibliotekarier – händer det att du tar hjälp av bibliotekarier? Ja – berätta. Nej – 
varför inte?  

 
Arkiv /Museer  
(hur använt dessa och vilka?/ dina erfarenheter?/ typ av material?) 
Problem? Hjälpmedel för lokalisera material? 
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Värdering och urval av material 
Hur bedömer du relevans och kvalitet? Litteratur/källmaterial (kriterier/kollegors/  
andras bedömningar/bättre med tiden?) 

 
Förhållande till andra doktorander/forskare inom fältet 
Andra forskare inom ditt ämnesområde?Känner till/konkurrens/informationsutbyt
e? 
Kommunikationen med andra forskare. (Beskriv/konferensers och andra mötens 
betydelse? 

 
Exempel på informationstjänster som skulle bättre passa dina behov?   
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