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Abstract: In this bachelor thesis the aim is to explore how university libraries 
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I will do this through interviews with phd students and examine 

how they reason on the use of libraries and other resources 

available in campus and witch other methods they use to gather 

information.  

The graduate students differ in where they are with their research 

process, but all of them work in the field of social sciences.  

To help me in my analysis I have adopted Wilsons model of 

information behaviour and modify this to better suit my purpose. 

My findings show that they mainly use the library to access 

materials and avoid use of the librarians, due to perception of low 

usefulness. Also they rely on their own knowledge of information 

gathering.  
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1. Inledning 
 

På alla universitet och högskolor finns det resurser för forskare att använda sig av när de vill 

söka och inhämta information. Det finns även kompetens i hur man använder sig av dessa 

resurser och man tillhandahåller utbildning kring hur man utvecklar sin 

informationskompetens. Huvuddelen av dessa resurser, tjänster och kompetenser finner man 

på biblioteket, som blir en av forskarnas informationskällor. Hur forskarna använder 

resurserna och hur det fungerar ihop, är ett intressant område att studera. Aspekter av ämnet 

kan fångas i frågan: Hur fungerar undervisningen i informationskompetens, hur används 

bibliotekens resurser och hur fungerar bibliotekarien i denna process? 

 

Mitt eget intresse, att undersöka hur doktorander använder sig av bibliotek, kommer ifrån 

erfarenheter som student och från mina tidigare jobb på bibliotek. Mina egna erfarenheter som 

student utgör underlaget för frågan om hur mina kunskaper nu och mitt sätt att använda 

biblioteket som student utvecklas om jag skulle fortsätta min utbildning på högre nivå. De 

erfarenheterna jag har får att arbeta på bibliotek, vilket är två olika forskningsbibliotek, visar 

på att det är fler som utnyttjar biblioteken i samband med grundnivå. Det är sällan jag direkt 

eller indirekt i mitt arbete har kommit i kontakt med forskare som vill ha hjälp med sökning 

och användande av bibliotekets resurser. Eftersom jag arbetat i informationsdisken är min 

misstänker att jag missat de funktionerna som forskarna använder och de vägar de väljer att 

använda för att samla in information. Jag vill därför fördjupa mig i hur forskarna använder sig 

av biblioteken och om biblioteket kan stödja dem i deras arbete. Även om mina egna 

uppfattningar av hur forskare och bibliotek fungerar inte ger mig en hel bild, så finns det 

undersökt om hur högskolelagens krav på informationskompetens och hur det ser ut i 

praktiken. Rimsten & Hansson har undersökt hur detta fungerar och visar på att det inte bara 

är mina erfarenheter som frågar sig hur informationskompetens fungerar inom forskningen. 

(Rimsten & Hansson, 2005) 

Med dessa reflektioner och kunskaper har jag därför valt att studera ett område dit mina 

erfarenheter lett mig och fördjupar mig i denna uppsats med utgångspunkt i 

informationsvetenskap för att studera användarna, dvs. forskaren. 

 

Min personliga uppfattning innan jag begav mig in arbetet med denna uppsats var att det 

kunde göras på området. Kunskapen om hur forskningsbibliotek fungerar behöver utökas hos 

forskaren för att bibliotekets resurser och tjänster skulle användas på ett effektivt sätt. Detta 

skulle då främst utvecklas av en ökad kommunikation mellan forskare och bibliotekarie. En 

ökad kommunikation skulle också leda till att biblioteken blev mer medvetet om vilka 

resurser som forskarna använder och vilka resurser som man bör fokusera och erbjuda.  

2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur forskare använder sig av bibliotek och 

bibliotekarier när det kommer till informationsinsamling. Syftet är att genomföra en studie för 

att kunna ge exempel på hur forskare resonerar utan att göra anspråk på att dra generella 

slutsatser om hur forskare resonerar i allmänhet. Min förhoppning är att resultatet i uppsatsen 

ska bidrar till fördjupning kunskap i ämnet och bidra till att kunskapen om hur forskare ser till 

att få fram information når biblioteken så att dessa erbjuder resurser som motsvarar forskarnas 

behov. 

 

Uppsatsen har två övergripande frågeställningar: 



3 

 

 Hur använder sig doktorander av biblioteket och bibliotekarier? 

 Hur söker doktoranderna information till sin forskning? 

 

De är två frågor som undersöker ungefär samma process, men syftet och därmed resultatet av 

de två ställda frågorna ger olika svar. Den första frågan är riktad till att undersöka 

användandet och deras beteende, medan den andra är avsedd att separera biblioteket och 

bibliotekarierna från deras sätt att söka information. Skillnaden blir att deras 

informationssökning kan ta sig andra former än att använda sig av bibliotek och 

bibliotekarier. 

Som urvalsgrupp för forskare har jag valt att studera doktorander. Doktoranderna är de inom 

den akademiska världen som nyligen blivet forskare och som tagit steget från att vara 

studenter på grundutbildningen till att börja bedriva egen forskning. Doktoranderna har oftast 

inte hunnit skaffat sig ett informellt kontaktnät för sökandet av information som kan finnas 

mellan kollegor. Doktoranderna är också intressanta då de under sin doktorandtid bygger upp 

sin egen informationskompetens inför sin framtida roll som forskare. Detta är ett resonemang 

jag själv har fört och även stöds av Lars Seldéns text om forskares informella 

informationsvägar. (Seldén, 2004, s.51ff) 

 

Jag har valt att avgränsa mig till doktorander inom samhällsvetenskapliga fältet på Göteborgs 

universitet. Jag väljer att också lägga vikt vid den frivillighetsbasis som kommer med 

uppsatsens omfång. Vilket jag anser ökar chanserna att komma närmare doktoranderna. 

 

För att undersöka gruppen har jag besökt eller haft telefonkontakt med doktoranderna och 

genomfört semistrukturerade intervjuer. Sedan har jag tagit det insamlade materialet, 

strukturerat, och sedan analyserat resultatet. Till min hjälp har jag tagit Wilsons modell kring 

informationsbeteende. 

 

3. Begreppsdefinition 
Det finns inom området några begrepp i uppsatsens ämnesområde som jag vill definiera för 

att skapa en förståelse för uppsatsen och skapa en förståelse hos mottagaren för hur jag 

resonerar. 

3.1 Information 

I uppsatsen används begreppet ”information” vilket är ett mycket brett begrepp begrepp och 

är svårt att definiera, då det kan ha många olika betydelser. Ett grundläggande problem är att 

begreppet används olika i olika discipliner och i olika kontexter (Lester & Koehler Jr., 2007, 

s.18). 

 

Vid intervjuerna med doktoranderna och i uppsatsen använder jag begreppet ”information” 

för att beteckna det som doktoranderna intresserade av att använda, dvs. material till deras 

forskning, och inte någon specifik informationsbärare. I en av mina intervjuer stötte jag på ett 

problem av denna typ. Eftersom mitt sätt att använda ”information” inte var samma som 

intervjupersonens fick jag klargöra vad jag menade med ”information”. På en fråga där jag 

undrade hur den intervjuade sökte information, så fick jag svaret att han inte sökte 

information, utan sökte artiklar. Det gjorde mig uppmärksam på att begreppet kunde leda till 

problem och att jag var tvungen att ha detta i tankarna under de fortsatta intervjuerna. För att 
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förebygga liknande problem från att repeteras, hos läsaren, för vad jag avser med begreppet 

information, nämner jag därför här vad jag avser när ordet används. 

 

När det kommer till information på bibliotek och det som jag vill undersöka finns det flera 

olika typer av medier som innehåller information. Informationsbärarna på biblioteket är det 

som tillhandahålls och finns i flera olika former; fysiska böcker, e-böcker, artiklar, tidningar, 

etc. Dessa olika informationsbärare är inte centrala i vad jag studerar och jag ser inte till något 

specifikt av dessa medier för att besvara min frågeställning. Istället har jag därför lagt in 

begreppet ”information” för att representera vad forskarna söker för att få material och 

underlag för sin forskning, det vill säga kunskap eller förståelse i form av information.  

 

3.2 Informationskompetens 

Informationskompetens, i sig själv kommer inte direkt att diskuteras i min uppsats, men det 

kommer att vara närvarande och stor del av området tillhör detta begrepp. Eftersom 

informationskompetens förekommer i texten vill jag därför definiera vad begreppet betyder 

för läsarens övergripande förståelse av uppsatsen. 

 

Informationskompetens är förmågan att veta när man behöver information, varifrån man kan 

hämta information och hur man går till väga för att inhämta information. Detta handlar också 

om kunskapen att effektivt söka informationen och att vara kritisk till information. (Rodman, 

2001) Informationskompetens är en kompetens som innebär att kunna hantera och använda 

sig av den information som finns i informationssamhället. Forskare behöver kunskap i vilka 

sökmöjligheter som finns och hur man använder sig av dem för att på ett så effektivt sätt som 

möjligt skaffa information kring det område de studerar. 

 

Det brukar också talas om att informationskompetensen är den fjärde basfärdigheten, vid 

sidan av de andra tre basfärdigheterna som vi behöver; läsa, skriva, räkna. (Koskinens, 2001) 

Lika viktigt som att kunna läsa en text, är det att hitta texter och värdera dem för att veta vad 

det är vi läser. 

 

Det är en viktig kompetens i allmänheten, men särskilt viktig för forskaren som använder 

informationskompetens för att stödja sina empiriska resultat. Forskare ska vara kompetenta 

informationssökare för att säkerställa att deras forskningsresultat stämmer. Vikten av denna 

kunskap återfinns därför i Högskolelagen där det åläggs krav på kunskap i 

informationskompetens. Där poängteras också vikten av att studenter, och forskare, på alla 

nivåer ska utveckla sin informationskompetens för att hjälpa dem i deras vetenskapliga arbete. 
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4. Bakgrund: 
För att ge en förståelse till uppsatsen finns det vissa begrepp och även tidigare forskning som 

tillför förståelse och kunskap till studien och uppsatsen innehåll. Dessa är dels grundläggande 

delar av hur forskningsbibliotek fungerar, och där är det högskolelagen som skapar ett 

ramverk för bibliotekens funktion, sedan är det också kunskap om hur mitt studieområde, där 

jag presenterar hur det ser ut på högsätet och dess biblioteksstruktur. Jag ser även på vilken 

roll bibliotekarien har i strukturen och vad biblioteken har för funktion. Google scholar har 

varit närvarande i många av intervjuerna och jag vill ta upp detta för att skapa en förståelse 

vad fördelar och nackdelar med denna tjänst innebär. Sist kommer den största biten i att 

skaffa sig en förförståelse för ämnet, nämligen relaterad forskning som bedrivits och ger en 

insyn hur uppsatsen kan tolkas. 

4.1. Högskolelagen  

 

Informationskompetens är en viktig egenskap hos forskare och ska genomsyra hela 

utbildningen på alla stadier; grund-, avancerad- och forskarnivå. De olika nivåerna ska 

förbereda studenten till olika grad av kunskaper inom informationskompetens. (Nya 

högskolelagen, 1994) 

 

Ett tecken på att detta är en grundläggande färdighet för forskning understryks av det faktum 

att det är inskrivet i högskolelagen och därmed en obligatorisk del av alla kurser och 

utbildningars innehåll. (Nya högskolelagen, 1994) 

 

En kort introduktion till i vilka kunskaper en forskare ska besitta är relevant att ta upp för att 

visa vilken tidigare kunskaper de ska besitta efter att de genomgått grund- och avanceradnivå 

i sin utbildning. 

 

På grundutbildningen ska studenter lära sig att självständigt söka och inhämta information, 

men också hur man kritiskt granskar källor av information. Informationskompetensen på 

avancerad nivå ska sedan bygga på tidigare utbildning och utveckla kunskaper och hjälpa till 

efterhand som ny krav kommer. (Ibid.)  

 

Det har genomförts en undersökning om hur väl dessa mål har realiserats och man har funnit 

intressanta resultat, där man ser att det finns problem med att implementera lagens delar kring 

informationskompetens (Hansson & Rimsten, 2005). Informationskompetensen blir ett ansvar 

som läggs på biblioteken, och ofta frivilligt, men ibland ett litet stöd från lärarna på 

universiteten och högskolorna. (Ibid. s.8) Detta leder enligt undersökningen till en dålig 

integration av informationskompetensen i kontexten av högre utbildning, vilket inte gynnar 

verksamhetens resultat. Ansvaret för informationskompetensen läggs utanför 

ämneskompetensen och läggs istället på stödverksamheten. 

 

4.2. Bibliotekets och bibliotekariens roll 

 

Bibliotekarien är inte en person med alla svar, en expert på alla ämnen som bibliotekets 

verksamhetsområde omfattar och de kan inte allt som står i alla böcker. Bibliotekarien är 



6 

 

enkelt sagt inte en expert på något, utan är en expert på att hitta och förmedla information 

(Stover, 2004, s.280). Istället är det en  

 

Men en professionell bibliotekarie visar ofta en attityd av att vara expert, något som kan vara 

grundat i att de inte vill framstå som icke-experter. Genom att om de inte visar sig vara expert 

kommer man att betraktas som en icke-expert. (Ibid.s.280f) 

 

Den största barriären och det största hindret att hjälpa en användare, genom att vara en expert 

på att söka fram information, är barriärer som kan uppstå mellan användaren och 

bibliotekarien. Detta kan man enklast se genom den vanligt nämnda ”half right reference”, 

som visar att 50-60 % av användare går från ett samtal med en bibliotekarie utan att fullt ut 

fått den hjälp de kunde ha behövt. (Ross, 2002,) 

 

Men det effektivaste sättet för en bibliotekarie att hjälpa en användare, enligt Stover, är att 

inta en ställning som icke-expert. Det kommer då att föra bibliotekarien tillbaka till 

funktionen av serviceorienterad hjälp och inte teknologiorienterad expert. (Stover, 2004, 

s.273) 

 

Bibliotekets roll har utvecklats till att vara den institution som tillhandahåller 

informationskompetens. Detta grundas i behovet av informationskompetens, utifrån 

formuleringen i högskolelagen, utan klara direktiv från lärosätens ledning (Hansson & 

Rimsten, 2005, s.8). Detta kan vara en av de vanliga anledningarna till separationen som finns 

mellan institutioner och bibliotek. 

 

Rollen som biblioteket har är att stödja forskningen genom tjänster och resurser, vilket 

omfattar en del av det som är informationskompetens, men det innebär även 

access/tillgänglighet till olika medier.  

 

Det finns forskningsresultat i en nya zeeländsk studie som visar att bibliotek har stor potential 

att vara till forskarnas hjälp om man för fram vad man kan erbjuda och i utbyte få information 

kring vilka tjänster man ska erbjuda. (Brown, 2010, s.65) Kommunikationen mellan forskare 

och bibliotek blir därför avgörande när det kommer till vad biblioteket ska och kan erbjuda 

lärosätet i from av undervisning och tjänster. 

 

I en brittisk studie summeras ett av problemen mellan forskare och bibliotek. Det visar sig att 

det finns en tendens till att forskares behov utvecklas snabbare än vad biblioteken kan 

leverera vad de behöver och att biblioteket arbetar med resurser som de väntar på att forskare 

ska använda sig av. (Brown & Swan, 2007, s.5) 

 

4.3. Kontexten av Göteborgs universitet och universitetsbibliotek  

 

Göteborgs universitet är Sveriges största och, enligt deras beskrivning, bredaste universitet. 

Universitetet har 38000 studenter, 2600 lärare och doktorander och 490 professorer. 

(Informationsenheten, 2012) 

 

De har även tio bibliotek, utsprida precis som resterande delar av universitetet, på olika håll i 

centrala Göteborg. Där har de 178 anställda och av dessa är 126 bibliotekarier. Biblioteket 

undervisar omkring 12 800 studenter per år. (Webmaster på GUB, 2011) 

Bibliotekens verksamhetsuppdrag är: 
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Biblioteket skall vara en viktig resurs för att universitetet skall kunna uppfylla 

Högskolelagens krav att grundutbildningen skall ge studenten förmåga att ”söka 

och värdera kunskap på vetenskaplig nivå”. 

Biblioteket skall erbjuda undervisning för att öka informationskompetensen hos 

universitetets lärare och studenter och har ett ansvar för att fortlöpande 

uppdatera användarna i de snabba tekniska förändringarna inom den 

vetenskapliga kommunikationen. (Verksamhetsplan, 2011, s.1) 

 

Deras kurser erbjuds av fyra bibliotek, där de ansvarar för olika användargrupper. Kurserna 

hålls efter behov och beställs av lärare på GU. Kurserna anpassas efter de olika utbildningarna 

och ämnesnivåerna. Biblioteken erbjuder olika kurser som kan beställas och de vanligaste 

grupperna att erbjudas kurser är studenter, doktorander/forskare och lärare/personal, samt i 

kurser kring referensprogrammet EndNote. Studenterna kan också vara uppdelade efter 

grund- respektive avancerad nivå. (Webmaster på GUB, 2011) 

 

Bibliotekets resurser består av tillgång till tidskrifter, databaser och GUNDA –bibliotekets 

egen katalog; dessa kommer man vanligen åt via tjänsten SUMMON, där flera av resurserna 

knyts ihop. 

 

Flera tjänster som biblioteket tillhandahåller är ”Fråga biblioteket”, ”Boka en bibliotekarie”, 

beställa material och fjärrlån. När man beställer material är det antingen att biblioteket som 

hämtar upp dem ur sina magasin eller så beställer man ett verk från ett bibliotek till ett annat. 

 

Fjärrlåna är en (inter-)nationell tjänst där biblioteket försöker göra det tillgängligt genom att 

låna in material från andra bibliotek. Att fjärrlåna kan medföra en avgift för låntagaren om det 

innebär att man gör en kopia eller om man beställer avlägset material, från övriga Europa. 

Sedan finns också ”inköpsförslag”, där man lämnar in ett förslag till biblioteket om inköp av 

material, vilket är ett vanligt komplement till fjärrlån om boken är intressant för biblioteken 

att ha i sitt bestånd. 

 

4.4. Google scholar och akademia 

 

I min studie upptäcker jag att Google scholar var ett populärt sätt att söka information och i 

det avseendet vill jag tillföra en bakgrund till vad detta är för en söktjänst och vad det har för 

implikationer inom forskarvärlden. 

 

När det kommer till att söka information blir elektroniska källor allt vanligare och även på GU 

har material blivit tillgängligt elektroniskt. Att använda universitetets resurser, via biblioteket, 

för att komma åt material är ett av sätten man kan gå tillväga, men sedan finns det också 

möjligheten att gå via den externa sökmotorn Google scholar. 

 

Google, ett stort företag och söktjänstleverantör, har sedan några år skapat tjänsten Google 

scholar för att hantera vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Även om den funnit några år, 

så är den fortfarande en beta-version och på utvecklingsstadiet. (Hamid & Saeid, 2010, s.291) 

Det är viktigt att ha kännedom att detta fortfarande är en beta-version eftersom den 

fortfarande är under utveckling och fortfarande kan innehålla många problem. 

 

Vad Google scholar är bra på är att söka efter enskilda artiklar, vet du vilken artikel du vill ha, 

är det med enkelhet man söker i Google scholar och hittar den. (ibid.) Men det är också en av 

de få saker som talar till dess fördel. För problemet med Google scholar är att den är suverän 
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på att söka på ”problemspecifika” sökningar, men har svårigheter när det kommer till att göra 

utökade sökningar och sortera sökningar på mer än relevans. (Péter, 2008, s.102) 

 

När det kommer till Göteborgs universitetsbibliotek och andra forskningsbibliotek, så uppstår 

ett samarbete mellan söktjänsten och biblioteket. Sitter man på campus och söker, via Google 

scholar, identifierar artikelns källa att du sitter med skolans proxyserver och låter dig utan 

ytterligare inloggning komma åt materialet. (Thorell, 2007, s.329) 

4.5. Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen visar på många vanliga problem när det gäller förhållandet mellan 

forskningsbibliotek och forskare. Forskningen handlar också om hur biblioteken kan vara en 

resurs för att ge effektiv hjälp och överbygga informationsbarriärerna som kan finnas mellan 

forskare och bibliotek. Vad den visar är att gehör för användarnas behov är centralt för att 

kunna bedriva en fungerande biblioteksverksamhet. 

 

I min sökning har jag valt att begränsa mig i så att det handlar om forskning inom mitt 

undersökningsområde i motsats till att söka efter övergripande tidigare forskning som riktat in 

sig på att undersöka samma område men i andra urvalsgrupper. Med andra urvalsgrupper 

avser jag här folkbibliotek och skolbibliotek. Min motivering är att snarlik forskning inom 

informationskompetens och informationsprocesser inte används i samma omfattning eller med 

samma syfte som på forskningsbibliotek. Sökningen har därför avgränsats till 

universitet/högskolor och forskningsbibliotek. I forskningen har jag också valt att prioritera 

forskning som rör utbildning på avancerad nivå; dvs. vad som motsvarar ”graduate students” 

och ”PhD students”. Den tidigare forskningen som presenteras är inte en komplett översyn av 

forskningsfältet. Istället för att fördjupa mig i den tidigare forskningen har jag valt att se vad 

min direkta sökning har gett för resultat. En fortsatt fördjupning av forskningen hade i första 

hand varit att utöka sökningen till att studera deras källor och att på ett förenklat bibliometrisk 

sätt få en överblick av området. Det internationella forskningsområdet har jag täck i min 

sökning genom att använda mig av högskolebiblioteket i Borås databaser, där det främst är tre 

databaser som använts, genom klienten EBSCO; Academic Search Premier, Library, 

Information Science & Technology Abstracts och Library Literature & Information Science 

Full Text (H.W. Wilson).  

 

Den svenska forskningen har inte i samma omfattning återgett material som varit inom samma 

forskningsområde som uppsatsens fokus. Den svenska forskningen har inte framkommit i 

sökningen i de tidigare databaserna, så för att vara säker på att jag även omfattar den 

forskning som publicerats på svenska har jag genomfört samma sökning i de lokala 

databaserna på Lunds universitet, Linné universitetet, Uppsala universitet och Umeå 

universitet. Dessa databaser har jag valt av anledningen av att det bedrivs forskning inom 

biblioteks- och informationsvetenskap. Men jag har även i huvudsak förlitat mig på katalogen 

på Borås Högskola, där jag sökt fram information till övriga delar av min studie. 

 

En artikel som undersöker doktoranders informationsbeteende är ”Academic library services 

support for research in information seeking” (Du & Evans, 2011,). Där redovisas resultatet 

från Du och Evans studie om hur tio doktorander, från olika discipliner, använde sig av 

biblioteket som informationskälla i sin forskning. Vad de undersökning har till stora delar en 

liknande frågeställning som görs i denna uppsats även om det finns vissa olikheter i fokus och 

urval. Resultatet visar att doktoranderna i stor utsträckning använde sig av bibliotekets 

digitala resurser, men även bibliotekets fysiska bestånd av litteratur. Endast en av de 
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undersökta doktoranderna använde sig inte av den digitala katalogen för att söka efter material 

(Du & Evans, 2011, s.109). Den vanligaste anledningen för doktoranderna att besöka 

biblioteket var att söka, låna och återlämna artiklar och böcker. Deras användning av 

bibliotekets digitala resurser och även användandet av det fysiska beståndet var inte något 

som doktoranderna använde i biblioteket, utan det skedde utanför biblioteket. 

Undersökningen visar också att en tredjedel av besöken på biblioteket var relaterade till 

kontakt med personalen; då i fråga om att få assistans eller gå på en workshop. (Ibid.) 

Förutom användandet av det digitala arkivet, var fjärrlån och materialleverens de vanligast 

använda funktionerna på biblioteket. Sju av de tio doktorander använde sig av tjänsten fjärrlån 

och såg det som ett bra sätt att få tag i material, som annars inte hade varit tillgängligt. (Ibid., 

s.111) Du och Evans undersökte också vad den största anledningen till att inte använda 

bibliotekets funktioner. Den mest framträdande förklaringen som doktoranderna förde fram 

var säkerheten i att hitta information själva och okunskap eller ovilja till att använda sig av en 

specifik tjänst. (Ibid. s.111f) 

 

Användningen av bibliotekets digitala resurser är något som återkommer i flera av den 

tidigare forskningens resultat och detta även när undersökningarna inte specifikt var inriktade 

på att omfatta digitala källor. Det finns dock med i stor del av resultaten och visar på hur stor 

användningen av digitala källor är i forskares informationssökning. I min tidigare forskning 

har jag även sett, förutom i Du & Evans resultat, att Harrington (2009) och Rasul & Singh 

(2010) har i sin forskning kommit fram till att digitala källor är något som prioriteras bland 

doktorander när det handlar om att söka information till sin forskning. 

 

I den tidigare forskningen inom området finns också betoning på samarbetet mellan 

bibliotekets personal och institutionens forskare. I en fortlöpande studie av Jayshree Mamtora 

(2011) där det undersöks hur bibliotekens informationsförsörjning och samarbete med 

forskare är resultatet att man genom bibliotekets arbete kan påverka vilken kvalitet på 

forskningen som universitetet producerar. Kvaliteten på vilken hjälp forskarna behöver 

uppkommer genom kommunikation med institutionerna där biblioteken får kunskap om vad 

forskarna är i behov av i sin informationssökning. (Mamtora, 2011, s.101) Hur denna 

kommunikation kan fungera och hur även informationskompetensen om bibliotek kan 

förbättras har Erin Watson (2010) beskrivit i sin studie där hon har ser hur besökande 

bibliotekarier påverkar forskningen hos forskare. Resultatet visar hur kontakten mellan 

bibliotekarier och forskare är värdefull av två anledningar. Den första är att forskare blir 

medvetna om vilka resurser som finns att använda på biblioteken och leder till ett större 

användande. Den andra anledningen är att det även skapas en ökad kontakt mellan 

bibliotekarien och forskaren, vilket i sin tur leder till potentiellt fortsatt kommunikation 

mellan bibliotek och institution. (Watson, 2010, s.154) 

 

Rasul och Singh (2010) visar i sin studie att biblioteken ger rätt hjälp i sitt arbete till forskare. 

De har fått detta resultat genom att de vänt sig till doktoranderna på fyra 

forskningsuniversitet. De distribuerade 437 frågeformulär till doktoranderna där och fick in 

375 svar. Resultatet visade på att användarna hade uppfattningen om hur viktig 

informationskälla digitala källor var. Biblioteket blev då en portal till denna informationskälla 

och en viktig del av att få tillgång till information. Dock kommer också Rasul och Singhs i sin 

forskning fram till. Deras resultat visar på att det finns ytterligare tjänster på biblioteken som 

kan förbättras och att biblioteken kan erbjuda mer hjälp. Undersökningens respondenter 

berättar att de gärna skulle få mer stöd när det gäller informationshantering. Detta kan handla 

om hur de citerar, plagiering och publicering av sina egna forskningsresultat. I 
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undersökningen framkom även att bibliotekets tillgänglighet var viktig, där de gärna såg att 

biblioteken skulle utöka sina öppettider. (Rasul & Singh, 2010, s.82f) 

 

Forskarens tidigare erfarenheter och kunskaper har en stor inverkan på deras förmåga och 

frekvens att använda sig av digitala medier. Utbildning på bibliotek har inte samma inverkan 

på sökandet av information via elektroniska medier. (Malliari, Korobili , & Zapounidou, 

2011) Kunskapen om detta är viktigt att känna till när man håller en utbildning i 

informationskompetens, men också något att ha i åtanke när man utformar program och 

kurser på universitetet för att hålla ett fokus på att e-resurser ska ges centralt och vara med i 

praktiska moment när studenter utvecklas till att bedriva forskning. 

 

Chu, S, & Law (2007) har publicerat en studie om hur, över tid, användningen förändras och 

en initial okunskap leder över tid till insikt om hur man använder sig av okända materialtyper. 

Slutsatsen av studien drogs till att man ska se till vad användargruppen behöver för stöd för 

att kunna effektivt använda sig av bibliotek. Utbildningen skulle också inbegripa att man 

betonade mindre använda medier, för att när de resurserna behövdes skulle sökaren inneha de 

nödvändiga kunskaperna.  

 

När det kommer till den svenska forskningen har jag hittat snarlika undersökningar, snarare 

än liknande undersökningar. Som exempel på detta har jag inte direkt hittat någon 

undersökning som rör mitt område av doktoranders informationsbeteende och bibliotek. Men 

det finns undersökningar som ser på olika typer av informationsbeteende i snarlika kontexter. 

Remsaho och Svantesson undersöker, i sin magisteruppsats från 2009, vad det är som gör att 

en informationsresurs blir attraktiv att använda. De använder sig av samma teorietiska modell, 

av Tom Wilson som används i denna uppsats, och detta är något som jag ser att även kunna 

överföras till andra fält, än studenter och studentkåren i Borås. Slutsatsen de gör är att för man 

ska använda något som en informationskälla behöver den vara aktuell för att både användare 

och icke-användare ska nå den och att materialet är lättillgänglighet och aktuellt. (Remsaho & 

Svantesson, 2009, s.61) Resultaten kan man även se spår av i Rasul & Singhs resulat, där de 

lyfter fram vikten av tillgänglighet till materialet. 

 

Utanför universitet och högskolor gör Sofi Andén (2008) en undersökning som rör forskares 

informationsanvändning och informationsbeteende när det kommer till Forskningsbolaget. 

Forskningsbolaget är ett företag som samarbetar med högsäten kring forskning inom massa-, 

pappers-, tryck- och förpackningsforskning. (Andén, 2008, s.25) Resultatet av 

undersökningen visar vikten av att synliggörandet av utbud och tjänster. Resultatet till detta 

kom från att ett informationsglapp blev synligt där forskarna efterfrågade resurser som fanns 

erbjudna, men inte tillräckligt synliggjorda. Detsamma gällde efterfrågan på resurser som 

informationscentret inte var medvetna om. (Andén, 2008, s.61f) 

 

I konklusion av vad den tidigare forskningen säger finns det tydliga drag av betoningen av 

kommunikation som den viktigaste faktorn. Den tidigare forskningen visar att biblioteket inte 

är någon enskild del av universitet och högskola. Istället är det en stödfunktion för att vara till 

hjälp när det kommer till forskningen som bedrivs. Biblioteket hjälper därför sig själv och 

användarna med att se till att kommunikationen mellan bibliotek och institution är väl 

fungerande och att en kontakt mellan bibliotekarie och forskare hjälper båda att prestera bättre 

i sina olika roller. I uppsatsen blir detta intressant att ha i tankarna den integration som finns 

mellan bibliotek/bibliotekarie och institution/forskare.  Hansson & Rimsten, som nämns i 4.1., 

blir centrala när det kommer till att se på kommunikationen. Enligt deras undersökning kan 

man diskutera om det inte är situation som finns på Sveriges högsäten som inte främjar god 
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kommunikation, eftersom styrning och syftet hos informationskompetens är oklart och själv 

påtaget. (Hansson & Rimsten, 2005)
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5. Metod 

 

Den grupp jag valt att använda mig av för att besvara frågan om hur forskning fungerar ihop 

med forskningsbiblioteket är doktorander inom samhällsvetenskap. Ifrån 

samhällsvetenskapliga ämnen har jag plockat ut tre institutioner som jag anser kunna 

representera fältet. Dessa tre fält är pedagogik, sociologi och statsvetenskap och dessa 

institutioner förekommer på de flesta större lärosäten i Sverige, vilket är mitt huvudsakliga 

kriterie för varför just dessa institutioner tas med. Vill man utöka undersökningen är detta 

därför ett bra sätt att se om mitt resultat går att replikera i geografisk eller demografiskt större 

sammanhang. 

 

Metoden jag valt att använda mig av är genom att genomföra semistrukturerade intervjuer 

med doktorander. Initialt var min tanke att genomföra en kvantitativ enkätstudie, där jag 

nådde en större representerad demografi genom att sprida en enkäten på fler högskolor och få 

ett större kvantitativt material. Men i ett tidigt resonemang insåg jag att denna metod inte vara 

lämplig att använda sig av för att besvara min frågeställning eftersom frågorna som jag ville 

ställa skulle vara öppna och då skulle en enkät vara för begränsande. Istället kom en 

semistrukturerad intervju att fungera bättre när det kom till vilken typ av frågor jag ville 

ställa. Det skulle även ge mig möjligheten att fördjupa mig i svaren genom att klargöra svaren 

och ställa följdfrågor. (Wildemuth, 2009, 232) 

 

När det kommer till att ta mig till respondenten eller genomföra intervjun via telefon har jag 

under de första tillfällena sett vilken typ av svar jag har fått. De erfarenheter jag gjorde när de 

kom till de två olika formerna var att det inte var någon större skillnad mellan vilka svar jag 

fick, de tar båda ungefär samma tid att genomföra och det är samma frågor som ställs. Så jag 

valde att låta respondenten välja det mest bekväma intervjusättet för dem. 

 

Redan i inledningen kommenterade jag att detta var något som jag anser behöver ytterliggare 

undersökning. För att detta skulle vara till störst gagn i att förstå fältet behövs en stor 

undersökning göras. Detta är svårt att realisera i en enkel kandidatuppsats, vilket gör att min 

strävan av validitet kommer att vara svår att få till stånd. Min validitet kommer jag främst att 

grunda utifrån den tidigare forskningen. Detta kommer att ge en förförståelse kring området 

och där ytterliggare genomförd forskning kommer att visa om forskningen jag genomfört är i 

samma linje som vad man i andra undersökningar kommer fram till. (Bryman, 2002, s.43) 

Sedan kommer jag utifrån den teoretiska utgångspunkten resonera kring vad mitt resultat kan 

visar och avsluta det med att dra slutsatser om hur doktoranderna använder sig av bibliotek 

och hur de går till väga för att införskaffa information.  

 

När det gäller reliabiliteten i uppsatsen har jag inte för avsikt att göra den överförbar på andra 

grupper. Detta beror främst på att i en mindre uppsats kommer jag inte få tillräckligt med 

material för att kunna dra några större slutsatser som går att överföra på andra grupper än den 

jag har studerat. (Ibid.) Men i mitt upplägg ser jag inga problem med att uppsatsen skulle ge 

ett annat resultat om den skulle genomföras ytterligare en gång. Jag har valt att göra ett 

nedslag inom området för att få en bild och förhoppningen är att med ytterliggare forskning, 

av mig eller andra, kunna öka kunskapen om doktoranders informationskompetens och hur 

biblioteken är en del av denna process. 

 

När det kommer till etiska övervägande i min undersökning har jag försökt att hålla mig till 

goda etiska forskningsmetoder. Det är dock begränsat i vilka problem jag stött på i mitt 

arbete. Undersökningen har i hög grad varit frivillig och jag ser enda problemet jag funnit har 
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varit att bibehålla intervjupersonernas integritet genom att inte göra det möjligt att identifiera 

dem. Jag har därför resonerat i att jag bytt ut namn och istället kallat dem intervjuperson och 

den ordning som de intervjuats. 

5.1. Intervjuer 

 

För att samla in mitt empiriska material har jag valt att genomföra intervjuer med den 

användargrupp jag valt att studera; doktorander. Doktoranderna som jag intervjuade var sju 

stycken som tillfrågats genom att jag skickade ett e-postmeddelande där jag hörde med 

doktoranderna på institutionen om de var intresserade av att delta. 

 

De intervjuer jag valt att genomföra är semistrukturerade, med avsikt att vara löst 

konstruerade, eftersom jag på förhand vet vilka frågor jag vill ställa, men sedan tillräckligt 

flexibla för att fånga upp skillnader i deras åsikter och erfarenheter. (Se bilaga 1) 

 

För att intervjuerna ska vara effektiva, så har jag studerat hur gått intervjuerna och sedan 

värderat om jag bör revidera dem på något sätt eller om någon fråga bör ändras. Detta är för 

att se hur materialet blir och om den skulle besvara frågeställningen. Förhoppningarna var att 

intervjuerna inte behövde omfattande revidering, utan kommer att fungera bra i sin 

ursprungliga form, med endast någon mindre revidering. I slutändan blev det väldigt få 

ändringar av frågorna och den ursprungliga mallen fungerade i sin ursprungliga form. 

 

Bakgrunden till utfrågningen kom från kunskaper i hur deras bibliotek är strukturerat, med 

tjänster och resurser. I detta fall mycket baserad på en auskultation jag genomförde på 

Göteborgs universitetsbibliotek under våren 2012. 

 

Intervjuernas struktur har jag delat upp i tre områden; ”orienterade”, ”användande av 

bibliotek” och ”kunskap om bibliotek”. Dessa generella teman är till hjälp i strukturerandet av 

intervjuerna och för att hjälpa mig i min översikt i resultatet. 

 

I möjlig mån har jag att försöka spela in intervjuerna och sedan kompletterat med 

anteckningar. Det hela ledde sedan till att jag sammanställde intervjuerna och sorterade dem 

efter tendenser, tankar och erfarenheter i hur de, som grupp, resonerade kring 

informationskompetens, informationsinhämtning och informationsinförskaffning. 

 

Frågorna som jag ställde i intervjuerna kom främst från en tidigare pilotstudie som jag 

genomförde i utbildningen. Pilotstudien var en tidigare del av utbildningen för att 

orienterande sig inför den begynnande kandidatuppsatsen och jag valde att se på hur forskare 

använder sig av biblioteket genom att studera själva biblioteket. Därifrån har jag kännedom 

om biblioteket och vad det finns i form av resurser och tjänster, vilka som också är avsedda 

för forskare och som ska vara dem till hjälp. 

5.2. Urval 

 

Jag har valt att rikta in mig på doktorander inom det samhällsvetenskapliga fältet. Valet av 

flera olika institutioner i samma ämne är för att få en bredare bas i materialet, men också för 

att göra ett större urval tillgängligt i min undersökning.  

 

Mitt val av samhällsvetenskapliga institutioner är utifrån min tidigare förförståelse av dem 

och kunskaper om hur de arbetar. De valda institutionerna är därför tre vanligt förekommande 
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institutionen inom det samhällsvetenskapliga fältet. De tre institutioner, som jag har valt att 

studera är statsvetenskapliga, pedagogiska och sociologiska institutionen. Dessa ser jag inte 

som att tillhörande samma i fråga om vilket specifikt material- och informationsanvändning 

de använder sig av i sin utövning, men jag ser att det använder sig av samma inställning till 

bibliotek och informationssökning och av samma källvägar till information. 

 

Jag började genom att tillfråga de doktorander inom samhällsvetenskap, som fanns angivna på 

respektive institutions hemsida, genom att först skicka ett e-postmeddelande, med ett bifogat 

dokument, där jag frågade om intresse för att delta i och genomföra en kort intervju. För att se 

till att få en hög svarsfrekvens följde jag upp, efter en vecka, e-postmeddelandet med en 

påminnelse för att se om de mottagit mitt tidigare meddelande. Genom mitt meddelande fick 

jag ett ganska lågt antal svar. Det var trettien som inte svarade på mina kontaktförsök. 

Tjugoen av de tillfrågade svarade, men tackade nej och en föll bort, genom att inte längre vara 

doktorand på institutionen. En del av angivna svaren var för att de inte kunde delta eller att 

det fanns en: brist på tid; föräldraledig, utomlands och helt enkelt att de inte var aktiva som 

doktorander just nu. I min inställning till de kontaktade doktoranderna och med hur vida de 

vill vara med på att genomföra en kort intervju, så har jag varit ganska passiv till att skicka 

mer än en påminnelse. 

 

Jag har därför genomfört sju intervjuer på de tre institutionerna. Fördelningen mellan 

institutionerna är: fyra från sociologi och arbetsvetenskapliga institutionen, tre från 

pedagogiska institutionen och en från statsvetenskapliga institutionen. 
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6. Teori 
Teorin jag använder kommer att hjälpa till att strukturera och demonstrera de 

informationsbarriärer och beteenden som finns i informationssökningsprocessen. Strukturen 

kommer sedan att leda till slutsatser kring hur doktorander söker och skaffar information.  

Teorin jag valt att använda för att analysera resultatet är hämtad från T.D. Wilson, som 

utvecklat en interdisciplinär modell för att se på olika discipliners informationsbeteende. 

(Wilson, 1997, s.551) Wilson har reviderat modellen som han tog fram tidigt 80-tal, till den 

som presenteras i hans modell från 1995, som jag använt mig av genom en artikel från 1997. 

 

 
 

Modellen är avsedd att förklara hur individen skapar ett informationsbehov och sedan vad 

som påverkar det informationsbeteendet när individen söker. Vad som påverkar 

informationsbeteendet är vissa mekaniker, i form av stress och belöning. Individerna har 

också vissa barriärer, som kommer emellan eller integrerar med att deras informationsbehov 

blir uppfyllt. Barriärerna är olika förutsättningar och hinder i att de söka information. (ibid.) 

 

Wilsons modell, upptäcker jag att den, har utvecklats på ett sådant sätt att jag känner mig 

tvungen att revidera den till att bättre kunna sättas in i kontexten av min undersökning. Jag 

börjar med att precisera doktoranderna som ”person of context” i Wilsons modell; individen 

som har ett informationsbehov. Vad det behovet utgörs av är vad som i modellen kallar 

”context of information need”. Deras informationsbehov definierar jag som behovet av 

material till sin doktorsavhandling. Vilket jag kommer att studera genom att se på hur de 

använder sig av de tillgängliga informationsresurserna.  

 

De aktiva mekanismerna i modellen hör inte till vad jag avser att studera och blir därför något 

som jag väljer att inte använda mig av. Stressfaktorerna hör till den omgivning som omger 

individerna och miljöerna som doktoranderna arbetar i skiljer sig inte från hur de individuellt 

arbetar, istället väljer jag att se på vilka förutsättningar miljön ger doktoranderna, när jag 

arbetar med de mellanliggande variablerna. Vad jag har kvar i modellen är de mellanliggande 

barriärerna och informationssökningsbeteendet, vilket jag fokuserar på för att besvara hur 

doktoranderna använder biblioteket i sin forskning. När det kommer de mellanliggande 

barriärerna väljer jag att använda mig av personliga; sociala och mellanpersonliga barriärer; 
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och miljömässiga barriärer. Detta kommer ifrån att Wilsons modell har ändrats från dessa 

barriärer till dem som man ser i modellen från 1995. Tidigare låg, vad som heter ”source 

charasteristics” inom miljömässiga barriärer, men jag finner det lämpligare att använda mig 

av dem på sin tidigare position. (Wilson, 1997,s.551ff) Den reviderade modellen kommer 

kommer därför se ut på detta sättet: 

 

 

6.1. Mellanliggande barriärer 

 

Behovet av information leder inte alltid till ett sökande efter information. Istället finns det 

flera barriärer som individen möter på vägen för att tillägna sig sitt behov av information. 

(Wilson, 1997, s.556) Wilson i sin modell kallar dessa barriärer för ”Interviening variables” 

vilket jag fritt översättas som mellanliggande variabler. Dessa barriärer ligger mellan 

individen och dennas behov och själva sökandet. Wilson identifierar dessa till tre områden; 

Personliga (personal), sociala/rollrelaterade (social/role-related) och miljömässiga 

(Enviromental). Tankarna kring dessa barriärer utvecklar han ytterliggare och det tillkommer 

senare flera underliggande variabler. (Wilson, 1997, s.556f) Dessa barriärer presenteras i den 

slutgiltiga modellen som psykologiska, demografiska, rollrelaterade/interpersonella, 

miljömässiga och källrelaterade variabler. (Wilson, 1997, s.569) 

6.1.1. Personligabarriärer 

 

Psykologiska och känslomässiga variabler 

Övergripande så omfattar de psykologiska faktorerna vanor och bekvämlighet, men också 

osäkerhet när det kommer till hur forskare väljer att förhålla sig till vilken information man 

hittar. Cognitive Dissonance är ett psykologiskt koncept där en individ vill lösa en kognitiv 

konflikt genom att besvara denna på något sätt. Det finns två föreslagna sätt man kan lösa 

denna konflikt. Först genom att man söker kunskap för att styrka den kunskap man redan har 

eller så kan man söka kunskap för att hitta tillräcklig anledning att ändra på sin uppfattning. 

(Wilson, 1997, s.557) Detta är ett bra koncept för att gå tillväga för att ständigt utmana sina 

kunskaper och se om den behöver omvärderas. Wilson tar även upp hur de psykologiska 

faktorerna kan påverka hur man väljer att se på den information man finner. Här hänvisar 

Wilson till begreppen ”Cognitive expoture” och ”Cognitive Avoidance”. Dessa begrepp talar 

om att individer gärna söker efter information som är i deras intresse och undviker sådan 

information som skapar konflikt i deras kunskap. (Wilson, 1997, s.557) 
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Bildningsvariabler 

När det kommer till utbildning, som barriär, i informationsökning, tar Wilson upp exempel 

från olika forskningsresultat som visar på hur utbildningen påverka våra förutsättningar och 

våra val att söka information. Först hänvisar han till Bettman och Park, som framlade ”att en 

hög kunskapsbas leder till en mindre känsla av att behöva söka information”. (Wilson. 1997, 

s.558) Därefter fortsätter Wilson och hänvisar till MacInnni och Jaworski som föreslår att en 

hög kunskapsbas leder till en ökad kompetens att tillägna sig mer information och då blir det 

enklare att ta till sig ny information. Det sista beteendet som Wilson lägger fram kommer från 

Radecki och Jacard som talar om den uppfattade kunskapen hos en individ. Om individen har 

en större kunskap än de omgivande individernas, så kan det leda till en känsla av att inte 

behöva söka ytterliggare information. Sedan kan individer som anser sig ha en sämre 

kunskapsbas ofta söka mer information. Studien avslutas med att den uppfattade kunskapen 

kan vara centralare att studera än individers faktiska kunskap. Utbildningsnivån är därför 

mycket avgörande när det kommer till att söka information. Utbildning och erfarenheter av att 

söka information gör att vi blir säkrare på detta arbete. Därför är målen som är satta i 

högskolelagen, om att informationskompetensen skall vara något som genomgående ökas 

under utbildningens gång en viktig del av både bibliotekets och institutionernas arbete. 

 

Demografiska 

För att se till forskaren som individ och vilka grundförutsättningar som finns i att söka och 

införskaffa information kommer de demografiska och ekonomiska faktorerna i centrum. Det 

kan gälla grundförutsättningar som kön, ålder och kostnader för tjänster eller transporter. 

Ålder, kön, härkomst och pengar är de faktorerna som tydligast förknippas med demografi 

och ekonomi. Men sedan finns det också andra aspekter, som är mer relevanta för min 

undersökning. Ålder, kön och härkomst är centrala aspekter för att förstå vårt samhälle och 

kunna hitta underliggande mönster. Alla dessa demografier finns, i olika grad, representerade 

inom forskarvärlden. Dock är det inte en aspekt som jag, i min undersökning, finner central 

att använda mig av. Istället är erfarenheter och tidigare utbildning som avslöjar hur forskaren 

skaffar information. För att verkligen kunna använda sig av de demografiska aspekterna för 

att se till vad som ligger bakom doktorandernas tillvägagångssätt och vanor behöver jag ett 

omfattande material som i olika konstellationer representerar populationen. Mitt material 

kommer dock inte att innehålla denna mångfald och jag kommer inte att kunna säga något 

kring vad som påverkar tillvägagångssätt och vanor, men jag tänker ändå ta upp vad jag finner 

som kan höra till erfarenheter och tidigare utbildning. 

 

6.1.2. Sociala och mellanpersonliga barriärer 

 

När en individ kommer i kontakt med samhället och andra individer, på vägen till att finna 

information, kommer det naturligt att komma barriärer till informationssökning. Institutionen, 

biblioteket, kollegor m.m., kan vara exempel på dessa barriärer när doktorander ska söka 

information för sin forskning. Barriärerna kan skapa problem när det gäller att komma åt 

informationen och skapa frustration hos informationssökaren när det inte fungerar. Detta 

kommer att främst visas på i doktorandens inställning till dessa barriärer, eftersom det oftast 

är de uppfattade barriärerna som de ser och förmedlar i intervjuer. 
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6.1.3. Miljöorienteradebarriärer 

 

Ekonomiska variabler 

När det kommer till aspekten kring ekonomi så blir frågan om tid en viktigare sdpekt att 

förhålla sig till, än ekonomi. Wilson talar inte specifikt om vad ”ekonomi” innefattar men jag 

har valt att se på det genom tanken ”tid är pengar” utifrån resonemanget att tid är mer 

värdefullt än den monetäre aspekten av ”ekonomi”. Hur mycket tid som behöver läggas för att 

insamla information och var går gränsen där man inte längre har tid att söka information? 

 

Källorienteradevariabler 

Källan har olika aspekter som man vill se till när man söker. Dessa aspekter är tillgänglighet, 

trovärdighet och sist källbäraren. 

 

Tillgången till en källa är avgörande för dess användbarhet. Man kan ta ”Google books” som 

ett exempel på en källa med låg tillgång. I en sökning kan man finna en bok som finns 

registrerad och som skulle vara attraktiv att använda, men tillgången av boken är sådan att 

man inte får tillgång till källan i sig, utan endast kunskapen om dess existens. Ställer man upp 

två källor för att se vilken som är mest attraktiv att använda kan den som är lättast att få 

tillgång till blir den som föredras. 

 

Källans trovärdighet är också avgörande för om den är användbar eller inte. Wikipedia är en 

källa som inte har särskilt hög trovärdighet, men är oftast mer givande i fråga om vad man får 

för resultat än en mer trovärdig källa som Nationalencyklopedin. Även hur man finner källan 

kan ifrågasättas när det kommer till trovärdigheten. Att söka en artikel genom en av de, av 

biblioteket, tillhandahållna databaserna är mer trovärdigt än att göra en enkel sökning via 

Google scholar, även om man får fram samma artikel på båda platser. Källkritik är därför en 

fundamental del i undervisningen av informationskompetensen. 

 

Sist kommer man till ett område som, Wilson kritiskt säger, inte tillhör hur information 

förmedlas men som är tillräckligt nära knuten till informationskanalen, är vad som bär 

informationen. I detta avses inte källans ursprung utan istället hur den har förmedlats. 

 

Information förmedlat indirekt, via massmedia eller liknande offentliga förmedlare är enklare 

att ignorera och förbise än närmare källbärare, som andra individer; exempelvis 

arbetskamrater, lärare etc.. 

 

Alla dessa kan man lägga in i bibliotekets funktion som professionell informationsförmedlare, 

en institution med avsikt att vara tillgänglig för att svara till ett kunskapsbehov. 

 

6.2. Informationsbeteende 

 

Wilson identifierar fyra olika sätt som informationsbeteendet kan ta form när man söker efter 

information. Av dessa tre är den aktiva sökningen det primära sättet som man tillägnar sig ny 

information. Men förutom den aktiva sökningen finns det tre ytterliggare sätt som man kan få 

ny kunskap. (Wilson, 1997, s.562) 
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En del av helheten för att se på hur forskares informationsinhämtning ser ut är då hur de väljer 

att utföra sökningarna och sedan om de får information på något mer sätt än det primära 

aktiva sökandet. 

6.2.1. Passiv uppmärksamhet 

Passiv uppmärksamhet är inte egentligen en form av informationssökning, Individen gör 

ingen aktiv eller passiv ansats till att besvara ett informationsbehov. Istället är resultatet av 

den passiva uppmärksamheten när informationsbehovet besvaras av en händelse eller slump. 

Informationen kan komma ifrån en passiv uppmärksamhet genom tv, radio, dagstidningar 

eller affischer/anslag. (Wilson, 1997, s.562) Den passiva uppmärksamheten blir snarare en 

kontrast till hur tillfälligheter eller allmänbildning kan spela in på att informationsbehover 

besvaras. Dock är det svårt att se hur en forskares informationsbehov besvaras genom en 

händelse.  

6.2.2. Passiv sökning 

 

Passiv sökning kan förklara som ett övergripande bra fungerande informationsmiljö. Det är en 

typ av sökning där man inte aktivt söker efter information till sitt informationsbehov, men 

genom informationsmiljön man befinner sig i kommer man i kontakt med källor. (Wilson, 

1997, s.562) Kollegor och handledare är ett bra exempel på hur jag ser på den passiva 

sökningen. Man får tips eller råd om att man kan använda den källan eller se efter om man 

inte kan få några relevanta träffa när det kommer till sökning. 

6.2.3. Aktiv sökning 

Den aktiva sökningen är den huvudsakliga och vanliga metoden för att men besvarar sitt 

informationsbehov. I Wilsons modell har individen ett informationsbehov och väljer att 

besvara detta genom aktivt handlande försöka hitta information som hjälper till att besvara 

informationsbehovet. De aktiva mekanismerna och de mellanliggande barriärerna påverkar 

hur informationssökningen fungerar. (Wilson, 1997, 562)  

6.2.4. Fortlöpande sökning 

 

Den fortlöpande sökningen är en förlängning på den aktiva sökningen. Den aktiva sökningen 

blir kontinuerlig för man fortsätta att besvara sitt informationsbehov. Man repeterar därför 

sökningen. När den aktiva sökningen har besvarat informationsbehovet fortsätter man att 

genomföra sökningen för att se om det dyker upp ny forskning eller ytterligare material görs 

tillgängligt. Wilson tillägger att enligt Bloch, et alt., (1986), så kan syftet vara att en 

fortlöpande sökning kan ha avsikten att bygga fundament för ett framtida behov och inte bara 

en fortsättning på ett nuvarande informationsbehov. 

 

Man kan som exempel på hur fortlöpande sökning fungerar använda sig av en automatisk 

tjänst för att få information skickad till sig eller så repeterar man manuella sökningar där man 

använder sig av en tidigare sökning för att se om det kommit några nya relevanta resultat. Det 

kan därför diskuteras vara både en aktiv och en passiv sökningsbeteendet. 



20 

 

 

7. Resultat & Analys 
 

I mitt resultat presenterar jag de svar som doktoranderna har gett mig i de sju intervjuerna. Jag 

kommer att identifiera dem genom att sätta siffrorna 1 till 7på de olika intervjupersonerna, 

vilket representerar den ordningen som jag genomförde intervjuerna. Jag har valt att 

presentera vilket år de är inne på och ifall jag har besökt dem eller fört en telefonintervju med 

dem. Intervjupersonerna 1 och 4 är inne på sitt första år, intervjuperson 6 är den enda som är 

inne på sitt andra år och intervjuperson 5 är ensam att vara inne på sitt tredje år, 

intervjuperson 2, 3 och sju är inne på sitt fjärde år och på väg att lämna in sin avhandling. Av 

intervjupersonerna genomförde jag telefonintervju med 1, 2, 4, 6 och 7, medan jag besökte 

intervjupersonerna 3 och 5 på deras arbetsplatser. För att klargöra anledning till olika 

pronomen i texten är intervjupersonerna 2, 3, 4, 5 och 6 kvinnor, medan intervjuperson 1 och 

7 män. 

 

Resultatet kommer att redovisas tematisk efter först de barriärer som finns, enligt Wilsons 

teori och sedan vilken typ av informationssökningsbeteende de använder sig av, även den är 

tagen ifrån Wilsons modell över informationsbeteende. Analysen kommer att följa efter 

presentationen av resultatet, för att skapa en tydligare relation mellan resultat och analys. 

7.1. Doktorander och mellanpersonliga barriärer 

7.1.1. Personliga barriärer 

 

Resultat: 

De personliga barriärerna, dvs. de faktorer som visar på hur de tänker kring att hitta 

information och vad som ligger till grund för det tänkandet, ser jag som den kunskapen man 

har om att söka och vilken undervisning man får. Jag har valt att se om de själva tycker sig 

behöva mer kunskap eller om de känner sig kompetenta på det området.  

 

Jag har hittat två olika teman. Det första är huruvida de har fått någon form av utbildning, på 

doktorandnivå, i informationssökning och informationskompetens, sedan det andra temat är 

deras inställning till utbildning i informationssökning eller informations kompetens. 

 

Ibland har doktoranderna berättat att de deltagit i utbildning, fast inte som doktorander, utan 

på en tidigare nivå. Ibland doktoranderna är det skiftande i vilken utsträckning de fått 

utbildning i informationskompetens. Endast två av de sju har, som doktorander, gått någon 

form av kurs kring informationskompetens. De fem som inte har gått någon kurs är 

intervjupersoner 1, 2, 5, 6 och 7.  Majoriteten av dessa, vilket är alla utom person 1 och 7, har 

inte haft kunskap eller blivit erbjuden någon sådan kurs. När det kommer till det andra temat 

var det få som direkt svarade till om de behövde utbildning eller inte, men intervjuperson 6 

svarade att det var behövligt. De fortsatte också med ”att det borde vara obligatoriskt” att 

genomgå någon form av utbildning inom informationssökning eller informationskompetens. 

Men även om det var få som svarade direkt att det var viktigt med utbildning på 

doktorandnivå, så uttrycktes indirekt ett behov av ökad kunskap.  Det indirekta behovet 

uttrycker sig som en begränsning i sättet de väljer att söka information. Uppenbart i alla 

intervjuerna var att det var svårt att alltid vara säker på att man hittade vad man behövde. De 

väljer gärna en källa och går vidare när de stöter på problem, snarare än gör en större ansats 
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till att skapa en bredare bas i sin sökning. Här väljer jag att se deras svar till att de kunde 

behöva mer kunskap i någon form, gärna ytterligare utbildning och medvetenhet om 

tillgängliga resurser och tjänster. 

 

När det kom till motsatsen, en uppfattning om att man inte behövde mer utbildning, var det 

betydligt färre som uttryckte att det inte var önskvärt med mer utbildning. Detta var då endast 

en av intervjupersonerna, nummer 3, som svarade att hon kände att någon kurs i 

informationssökning och de delade inte bakgrunden med att inte ha fått utbildning på 

området. Svaren på frågan om nödvändighet av kurser var tydligare och de sa att ”han har 

tillräckligt med kunskap för att, utan hjälp, söka fram information” och efter att ha gått en 

”informationskurs” och ”känner inga problem med att söka den information [som hon] 

behöver”. Intervjuperson 3 uttrycker att man ska ha nått en nivå som doktorand, där man inte 

behöver lika mycket hjälp med att göra sökningar.  

 

Intervjupersonerna känner att de hittar vad de behöver, men intervjuperson 2 utrycker det som 

”att informationssökning är en djungel” hon säger också ” att man får sätta på skygglappar när 

man fått in tillräckligt material och hoppas på att man har en tillräckligt god översikt”. 

 

Analys: 

Bildningsvariabeln, i den personliga barriären, verkar vara skiftande och uppfattas olika när 

det kommer till hur de olika doktoranderna ser på kurser i informationskompetens. Det verkar 

enligt doktoranderna finnas en brist i hur informaitionskompetensutbildningen hålls. 

Biblioteken uppfattas som där man får sin utbildning i informationskompetens och sedan får 

man, genom sitt arbete, erfarenheter i att söka information. 

 

Bristen verka enligt doktoranderna ligga i att det är något som man inte ser behövs 

konsekvent eller kontinuerligt. Denna uppfattning är då riktad till institutionens vilja snarare 

än doktorandernas intresse. Istället verkar det finns en brist, i kommunikationen eller 

samarbetet, mellan institutioner och bibliotek. Något som man har funnit även när man har 

utvärderat hur väl bibliotekslagens mål om kravet på utbildning inom informationskompetens. 

(Hansson, 2005, s.8) 

 

Med eller utan utbildningen finns det en uppfattad kunskap bland doktoranderna att de har 

kompetenser inom informationsökningar och att de hittar vad de behöver. Även om det är en 

djungel, som intervjuperson 2 uttrycker det, och som de stöter på när de gör en sökning och 

att man får blunda när man tror man har tillräckligt med information. 

 

7.1.2. Sociala och mellanpersonliga barriärer 

 

Resultat: 

Ingen av intervjupersonerna säger att de har någon närmare kontakt med bibliotekarien i 

samband i deras informationsinhämtning, men samtidigt säger de att de använder sig av 

bibliotekets resurser, vilket kan argumenteras vara en förlängning av en kontakt med 

bibliotekarien, eftersom de tillhandahåller resurser och tjänster. Det finns också en 

uppfattning om att bibliotekarierna inte skulle vara till hjälp när det kommer till deras 

informationsinhämtning. Deras gemensamma meningar har varit att bibliotekarien inte har 

den kunskap som behövs när det kommer till att se till deras behov av vad de behöver hämta 
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och att detta är genom att inte ha kunskap inom deras forskningsämne. Intervjupersonerna 1 

och 3 uttrycker detta så att bibliotekarierna ”inte har någon kompetens i [deras] specialiserade 

ämne” och att ”bibliotekarierna är för allmänna i sina kunskaper” och att de inte skulle vara 

till hjälp när det kommer till deras informationssökningar. 

 

Intervjuperson 2, 5 och 6 talar om en kompetens som de ser att bibliotekarierna besitter. Det 

är inte kompetensen som bibliotekarierna kan hjälpa dem med i deras sökande av information 

i deras område, men kompetensen till att hjälpa dem att strukturera informationssökningarna. 

Både personerna 2 och 6 uttrycker samma uppfattning med ”att de har mycket kunskap som 

skulle vara användbar när de söker information” och att de uppfattar att ”bibliotekarierna har 

kunskap om hur man söker, men att det kan vara svår att förmedla den kunskapen”. 

Intervjuperson 6 uttrycker också saknaden av kompetensen, men att ”de inte har kompetens, 

men att de kompetenserna att hjälpa till i tankar kring sökning”. 

Intervjuperson 5 kommer också med en intressant anekdot när det kommer till funktionen av 

biblioteket och hur biblioteken fungerar i andra länder. Hon berättar att en kollega kom till 

henne och berättade hur kollegan varit i samtal med andra forskare, på en konferens, och att 

kollegan och forskarna beslutat att det kunde ha varit en bra idé att göra en ämnesöversikt. 

Forskarna sa att de skulle kontakta biblioteket när de kom hem och se hur det såg ut, medan 

kollegans tanke var ”det är väl inte riktigt så våra bibliotek fungerar”. Vilket visar på hur 

kontexten hur bibliotek och bibliotekarier arbetar utanför Sverige. 

 

Min avslutande fråga på intervjun var ifall en bibliotekarie med en större kompetens skulle 

vara till större hjälp för doktoranderna, men även för resterande institutionen. En bibliotekarie 

som kunde jobba mer för institutionen än för ett bibliotek. Responsen till detta var mixad och 

man resonerade kring om det var något man ville ha eller om det var något som verkligen 

skulle vara till hjälp. Intervjuperson 2 två resonerade att det fanns mycket information som 

alla var tvungna att söka upp och hålla sig ajour med, men att en bibliotekarie skulle kunna 

fylla den uppgiften. Intervjuperson 3 sa att detta kunde vara till hjälp för att överbygga 

bibliotekariens brist i kompetens, när det kom till att hjälpa dem i sökningar. 

Intervjupersonerna 4 och 7 var däremot mer negativa till frågan. Intervjuperson 4 tyckte att 

hon inte behövde mer från biblioteket utan att det skulle säkert inte vara till någon hjälp och 

intervjuperson 7 var kluven eftersom han hade ett väldigt brett och flera perspektiv inom sin 

forskning, så det skulle vara svårt att sätta in en bibliotekarie i vad han skulle behöva ha hjälp 

med. 

 

I nästa avsnitt redogörs de ekonomiska barriärerna och där visar resultatet på att många gärna 

väljer att använda elektroniska källor. Detta vill jag också lägga inom de sociala och 

mellanpersonliga barriärerna. Anledningen är att det uppstår en mellanpersonlig barriär 

mellan forskaren och den faktiska informationen, något som gör att många forskare gärna 

väljer att snabbt komma åt informationen från kontoret. Vad många av dem säger är att de 

använder i huvudsak artiklar från databaser och intervjupersonerna 1, 2 och 6 använder 

primärt Google scholar för att få tag på artiklar, vilket är intressant att nämna som en möjlig 

barriär till varför elektroniska källor är mer attraktiva. 

 

Analys: 

Vad resultatet visar är en låg användning av bibliotekariernas kunskaper, annat än det som 

finns i bibliotekets struktur. Doktoranderna väljer därför att hellre reservera böcker och söka 

själv, än att fråga en bibliotekarie om hjälp att förfina en sökning. En fara i detta kommer från 

en erfarenhet från ett besök på centralbiblioteket, där en del av de elektroniska tjänsterna inte 
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alltid är tillgängliga, utan så att man får access efter att det visats ett behov. Detta gör att 

doktoranderna kan missa information som finns, som inte är öppet tillgängligt. 

 

Doktorandernas ovilja verkar mycket vara grundad i uppfattningen att bibliotekarien som allt 

för ”allmän” i sina kunskaper. Vilket är ett intressant perspektiv att se på om man jämför det 

med bibliotekariens roll som en expert på förmedling snarare än en ämnesexpert. (Stover, 

2004, s.280) En bristande kunskap i hur de ska använda bibliotekarien kan vara en orsak till 

att de inte väljer att använda sig av dem, utan förlitar sig på sitt invanda mönster av att söka. 

Det jag tycker mig se där är att de inte får något material av bibliotekarien, utan istället får de 

endast hjälp med tankar i att söka. Vilket stödjer den rolls som bibliotekarien har i form av 

expert i informationsförmedling och informationskompetens, än en ”sökmotor” som hittar 

resultat åt dem. 

 

I deras användning av bibliotekarien ser man då en mer passiv roll, som administratör av 

tjänster och eventuell resurs som utbildare. 

 

Användningen av elektroniska tjänster öppnar för mindre barriärer, men skapar också 

problem med urvalet av material som samlas in. Utan att kunna redogöra för vilka val man 

gjort när det kommer till sökning eller tillvägagångssätt, så blir forskningen i sin grund 

mindre pålitlig. Användandet av Google scholar är därför en intressant företeelse, speciellt när 

den används som huvudsaklig informationsinhämtning. Google scholar är inte en tillförlitlig 

sökmotor av anledningen att man inte kan redogöra för var man sökt informationen och vilken 

information som exkluderas. Det mest tillförlitliga i sökmotorns alternativ är endast verkets 

titel och inte något av de andra relevanta dataelementen, som exempelvis ämnesord. (Péter, 

2008, s.102) 

 

7.1.3. Miljömässiga 

 

Resultat: 

Inom de miljömässiga barriärerna har jag valt att se på hur ekonomi är en variabel i 

doktorandernas arbete för att inhämta information. 

 

De ekonomiska barriärerna beskrivs bäst genom att se på hur doktoranderna väljer att 

införskaffa information. Hur de väljer att införskaffa informationen kan delas upp i två delar; 

hur de väljer att söka och hur de införskaffar information i första hand; och hur de väljer att 

införskaffa information när den sökta informationen inte är tillgänglig. Gemensamt för båda 

är ekonomin tillhörande tid. Denna tid är både den ansträngning det är att få tag i en bok och 

den tid det tar att få tag i en källa. Detta visar sig i resultatet genom att alla respondenterna 

uttryckte att de valt de sitt alternativ efter att det fungerade tillfredställande efter att tidigare 

erfarenheter. De som valde att själva införskaffa material sa också att de gjorde det för att de 

ville vara säkra på att få tag i materialet och att de tyckte det var bäst att göra det själv. Vilket 

gjorde att rent monetärt spelade inte införskaffningssättet större roll, utan snarare var tid och 

säkerheten en viktigare faktor. 

De källorienterande variablerna har med hur forskaren beter sig när de söker information och 

vilka källor de väljer att hämta materialet ifrån. 

 

De ekonomiska variablerna kan sedan delas upp i två andra delar. Den första är vilket material 

de använder och hur de resonerar till användandet av det materialet. Detta har jag i min 
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intervju undersökt genom att fråga om vilken materialtyp de använder och då varifrån 

materialet kommer. Jag har frågat detta genom att ge alternativen lån, digitalt material, 

fjärrlån, inköpsförslag och om de på annat sätt inhämtar material. 

Sedan har jag även sett i hur de resonerar när det kommer till att få tag på material, dels i hur 

de använder biblioteket och dels hur de i alternativet väljer att skaffa böckerna. 

Tydligast i mitt material framträder användandet av antingen digitala artiklar och fysiska lån 

från bibliotek. Alla intervjupersoner uppger att de använder något av dessa medier och det blir 

i andrahand som man söker sig till andra resurser för att få tag i material. Intervjupersoner 1, 

5, 6, 7 uppger också att de till stor del använder sig av digitala resurser i kontrast till att 

intervjuperson 3 är den enda som uppger en större användning av bibliotekets bestånd. 

 

Tidsaspekten av ekonomi är tydlig när man väger hur de föredrar att använda digitala källor 

framför det fysiska biblioteksbeståndet. Detta är genomgående för de flesta av 

intervjupersonerna, där de i högre grad talar om sitt material som elektroniskt än som fysiskt 

bestånd. I huvudsak är det intervjupersonerna 1,6 och 7, som talar om hur de föredrar och 

börjar sina sökningar elektroniskt och vid gott resultat nöjer sig med det. 

 

Det digitala och elektroniska materialet är inte något som utesluter fysiskt material. När det 

kommer till de ekonomiska variablerna kring materiallån, så beställs material enklast till att 

avhämtas på det tillgängliga biblioteket. När det kommer till tillgänglighet till bibliotek avses 

närheten till själva biblioteket vad som avses, men också tillgängligheten i from av access. 

Kontrasten av närhet och tillgänglighet kan visas på hur intervjuperson 7 och 5. 

Intervjuperson 7 har haft ett annat bibliotek som upphämtningsställe tidigare, men pga. flytt 

av biblioteket blev ett annat bibliotek närmare att använda sig av och då aktuellt att hämta 

böckerna från, men Intervjuperson 5 väljer ett bibliotek som inte är det geografiska närmaste 

biblioteket, eftersom det är fysiskt svårare att ta sig till. Intervjuperson 3 säger att hon ”själv 

går och hämtar boken på det biblioteket där den är tillgänglig”, vilket gör att den snabbt blir 

tillgänglig för henne. Alternativet när de inte får tag på materialet via bibliotekets fysiska, 

digitala eller elektroniska bestånd splittrar intervjupersonernas svar i två huvudsakliga sätt; 

fjärrlån eller inköp. Men även har intervjuperson 7 gett ett ytterliggare sätt att få tag på 

material, vilket ligger utanför bibliotekets resurser och fritt tillgängligt på webben. Ungefär 

hälften av intervjupersonerna har beställt material från andra bibliotek, dvs. fjärrlånat 

material. Det är också ungefär hälften av intervjupersonerna som har valt att inte försöka 

fjärrlåna böckerna utan istället själva inköpa materialet. Det är intervjupersonerna 2, 4, 5 och 

7 som har använt fjärrlån och det är intervjupersonerna 3, 4, 5, och 6 som har köpt in material. 

Man kan uppmärksamma att både intervjuperson 4 och 5 har både fjärrlånat material och 

själva köpt material. 

 

Det finns ett tydligare resonemang hos de intervjupersonerna som själva köper in material än 

hos dem som har använt fjärrlån, även om en del använder sig av båda möjligheterna. Men i 

inköp finns det ett tema av att det är smidigare att själv beställa dem. Intervjuperson 3 och 6 

säger båda att det är enklare att själv beställa böckerna och inte gå via biblioteket för att få tag 

på böcker. Intervjuperson 3 motiverade köp av böcker med att de inte är tillgängliga i Sverige 

och hennes nisch som forskare gör dem ointressanta för biblioteken att köpa in, så därför blir 

det enklare att själv införskaffa dem. Intervjuperson 6 motiverar sina köp med att det på 

institutionen finns en budget som gör det möjligt att därigenom skaffa material man behöver 

och att detta är ett snabbare sätt att få tag på material. Och sist finns det intervjuperson 5 som 

själv vill äga böckerna och därför själv köper dem, men gärna lånar före inköp för att värdera 

ett köp. Detta i kontrast till intervjupersonerna 2 och 7, där intervjupersonen väljer att gå via 

biblioteket med att få tag på böckerna och lämnar inköpsförslag och reflektionen över hur hon 
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”blivit glatt överraskad över hur väl det fungerat” och att det ”inte var så omständigt att göra 

ett inköpsförslag”. Intervjuperson 7 är den person som också kommer med ett övrigt sätt att få 

tillgång till material som inte finns på biblioteket eller genom egna inköp, vilket är att söka 

webben och genom exemplet författares hemsidor komma över material. 

 

Ett tidsperspektiv kommer in när det även kommer till valet av att söka efter elektroniskt 

material. Även om biblioteket har ett eget interface, som båda kopplar elektroniska och 

fysiska bestånd till samma system, så verkar många föredra att använda sig av Google 

scholar.  

 

Analys: 

Den huvudsakliga källan till information är forskningsbiblioteket. Ingen av intervjupersonerna 

i mitt resultat visar på att man använder sig, i samma grad, av någon annan källa. Den 

ekonomiska variabeln i deras omgivning verkar främst vara kopplad till tid än pengar. Man 

kan göra poängen att de i första hand väljer att inte spendera några pengar på ett inköp, utan 

använder sig av biblioteket som resurs för att hämta den information de behöver. När det inte 

är tillgängligt kommer vi till dem som väljer att fjärrlåna och göra inköpsförslag och de som 

väljer att göra inköp direkt. I resultatet kan man inte utläsa något mönster av att de väljer det 

ena eller andra, men att det verkar tydligast att de som köper in böckerna använder de andra 

alternativen i en mindre grad. Att man fjärrlånar utesluter därför inte att man också köper in 

en bok eller att man gjort ett inköpsförslag. Bland svaren har de som gjort inköpsförslag 

resonerat att de har gjort detta för att det är enklare att göra detta själv och att man vet när 

man får boken. Å andra sidan kommenterar de som fjärrlånar och gör inköpsförslag att det 

inte varit så krångligt att gå denna väg eller så har de blivit positivt överraskade över hur bra 

det fungerat. Det visar på en bristande vilja att använda eller att det finns en bristande kunskap 

eller erfarenhet av att gå via biblioteket för att få all sin information. 

 

Sättet att inhämta informationen doktoranderna behöver verkar också vara prioriterat till 

digitala eller elektroniska källor, som man då kan hitta på sitt kontor eller hemifrån. Medan 

fysiskt material enkelt kan beställas och avhämtas på närmaste bibliotek. Fjärrlån och inköp 

blir sedan det sekundära alternativet och man väljer att göra detta efter sina erfarenheter eller 

intresse. 

7.2. Doktoranders informationssökningsbeteende 

 

Resultat: 

Vad man finner i doktoranders informationssökningsbeteende är en övervägande tonvikt på 

den aktiva sökningen. Genom deras svar har samtliga intervjupersonerna utfört aktiva 

sökningar, men vad som blir tydligare i mitt resultat är svar som leder till passiva och 

fortlöpande sökningar. Det är svårt genom att se på specifika svar hur den aktiva sökningen, 

bland doktoranderna, framträdande. Man kan istället genom att se övergripande på hur 

samtalet få en bild över hur de främst använder sig av aktiv sökning för att inhämta 

information. Det är den aktiva och fortlöpande (ongoing) som de använder till att söka 

information. Intervjuperson 5 berättar att hon använder sig av en tjänst som skickar 

innehållsförteckningarna av olika elektroniska tidskrifter till henne. Jag väljer att lägga det 

som en fortlöpande sökning eftersom de aktivt gjort ett val att fortsätta att se vilken 

information som kommer från tidskriften. Dock är gränsen mellan fortlöpande och aktiv 

sökning här flytande. Det är därför svårt att utifrån resultatet se om de har ett beteende av 
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aktiv sökning. Intervjuperson 2 säger ”det är övermäktig uppgift att hitta all litteratur till ett 

ämne”, vilket visar, i relation till den övervägande aktiva sökningen, att man koncentrerar sina 

informationssökningar till intensiva insamlingar och inte en fortlöpande insamling och 

utveckling av tidigare resultat. 

 

Till frågan om vad som skulle kunna vara annorlunda eller om närmare kontakt/arbete med en 

bibliotekarie skulle vara till hjälp, så svarade flera att det skulle vara tjänster som relaterade 

till fortlöpande sökningar. Intervjuperson 5, som berättade sig prenumerera på tidskrifters 

innehållförteckningar, sa också att ”[…] jag tänker att det finns en del tjänster för det. Ja, att 

prenumererande på ett gäng tidskrifter och få deras innehållsförteckningar eftersom det är 

väldigt praktiskt, men jag skulle önska mig något motsvarande när det kommer till böcker.”  

 

När det kommer till den passiva sökningen svarar intervjuperson 1 och 5 att kollegor och även 

handledare kunde komma med tips och alternativa idéer till att skaffa information. En 

respondent berättar ”[…] att man lär sig av av kollegor och de berättar var och vad man kan 

söka. Man lär sig av varandra”. Så vanligen är det tips från kollegor och handledare som utgör 

den passiva sökningen. Som tidigare diskuterat så handlade den sista frågan om hur en 

bibliotekarie skulle kunna underlätta arbetet.  Hur biblioteket skulle kunna vara effektivare 

eller bättre och hur en bibliotekarie skulle kunna vara mer till hjälp. Vad jag såg i intervjuerna 

av synen på biblioteket och bibliotekarien, så är det en väldigt passiv roll som de får. 

Biblioteket finns där vid behov och bibliotekarien är någon man kan vända sig till vid behov. 

Inte någon som man inledningsvis vänder sig till, utan istället någon som finns där ifall någon 

av dem behöver hjälp. 

 

Analys: 

Vad resultatet pekar på är att mycket av den sökning som äger rum enbart är den aktiva och 

kombinerad med en form av passiv sökning, i form av hjälp och tips från kollegor. Men den 

fortlöpande sökningen är betydligt mindre representerad i materialet. Detta visar på en 

informationskompetens som inte täcker alla behov. Istället verkar deras 

informationskompetens hålla sig till den aktiva sökningen, som vid behov kan upprepas. 

Eftersom både den aktiva och fortlöpande sökningen ska finnas med i den undervisning som 

högskolorna ska ge sina studenter på forskningsnivån. (Nya högskolelagen, 1994) 

 

Informationskompetens verkar finnas representerade i utbildningar på grund eller avancerad 

nivå, men sedan inte vara lika prioriterad att ges på forskarnivå. Detta kan vara för, som 

intervjuperson 3 säger, att man ska ha de kunskaperna vi denna nivå i sin utbildning.  

 

8. Slutsats: 
Biblioteket används till två huvudsakliga uppgifter. Den första är som informationsresurs, där 

man kan få tag i material. Det andra är i form av utbildning inom informationskompetens. 

 

Den första frågeställningen jag har, kring användandet av bibliotek och bibliotekarier gav ett 

resultat där doktoranderna inte använder sig av en bibliotekarie för att få hjälp med material 

eller dylikt. Doktoranderna resonerar att bibliotekarien inte har någon kompetens som de 

behöver, utan att de är alldeles för allmänna i sina kunskaper för att hjälpa dem i deras arbete. 

Detta i relation till rollen som, bibliotekarien, har av informationsförmedlare, snarare än en 

informationsexpert. Deras kunskap, som Stover talar om, är inte som en hjälpande hand i 

deras kunskap, men en resurs för att hjälpa dem att komma till kunskap. (Stover, 2004, s.280) 
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Det var tydligt att doktoranderna inte såg bibliotekarien som en resurs att använda sig av, utan 

att de själva var tvungna att utöka sin kunskapsbas. Detta visar på en missuppfattning, hos 

forskaren, i vad bibliotekarien har för roll och vad deras funktion inom akademia. 

Den tidigare forskningen, bedriven av både Mantora och sedan Watson, visar båda på att ökad 

integration mellan bibliotek/bibliotekarie och institutionen/forskaren gör att båda parterna 

vinner på att kommunicera med varandra. Mitt resultat visar på att det inte finns någon större 

integration mellan bibliotek och institution. Detta ser jag är uppdelad på två områden. Det ena 

är doktorandernas undervisning av informationskompetens. Det är uppenbart att 

undervisningen på alla nivåer inte är inarbetat att nå upp till forskarnivå, utan att prioriteten 

ligger på grund- och avanceradnivå. När det kommer till biblioteket och undervisning är det 

skiftande i hur de fyller den rollen. De intervjuade doktoranderna har inte fått någon 

utbildning på forskarnivån, utan har bara tidigare informationskompetensutbildningar och 

erfarenheter att använda sig av. Andra har utbildningar och känner sig nöjda med den och 

känner att de klarar av att söka information. Flera av dem som inte gått utbildningen känner 

att de klarar av att söka den information de behöver. Där är det vissa som känner det som en 

lite övermäktig uppgift och andra som känner det som en enkel uppgift. 

Den andra delen är att det inte sker någon större kommunikation eller möte mellan 

doktorander och bibliotekarie när doktoranderna utövar sin profession. Istället väljer de att 

själva i stor utsträckning införskaffar sin information och genom sina egna kompetenser 

förlita sig på att de får det material de behöver. 

Jag vill anknyta till Hansson och Rimsten för att söka en förklaring till denna klyfta. De talar 

om hur biblioteket ofta tagit på sig funktionen som undervisare av informationskompetens. De 

talar även om ett bristande intresse i den övriga organisationen för att integrerat jobba med 

denna undervisning. (Hansson & Rimsten, 2008, s.8) Vilket då blir en klyfta mellan bibliotek 

och institution, där det blir ett enkel sidigt utbyte snarare än en interaktion mellan de båda 

parterna. 

 

När det kommer till den andra frågeställningen har mitt resultat visat på att doktoranderna har 

ett arbetssätt som i stora drag är inriktade på mycket självständigt arbete. De söker nästan 

uteslutande sin information själv och främst från deras arbetsplats. Även om deras arbete i 

hög grad är självstädigt och aktivt så får de även passiv hjälp i from av kollegor och 

handledare. De kan komma med tips och ytterliggare information om källor. Aktiv hjälp i 

sökningen är dock den huvudsakliga söktypen och inriktad på ett direkt behov att information 

och inte något som går över till att hålla sig ajour med ämnet, dvs. någon större form av 

fortlöpande sökning. 

 

Ytterliggare en del som återkopplar till frågeställningen om hur biblioteket användas av 

doktorander är hur de väljer att skaffa sig material. När det kommer till införskaffningen är 

det biblioteket som blir den huvudsakliga, om inte uteslutande källan. Främst är det via 

bibliotekets resurser, som det fysiska beståndet eller elektroniska databaser. Bland dessa är de 

elektoriska källorna den föredragna materialtypen av delar av doktoranderna, men också 

använt överlag. Sättet man söker är via bibliotekets portal där systemet SUMMON används, 

men flera av doktoranderna verkar föredraga söktjänsten Google scholar, när man söker efter 

specifika artiklar eller för att överbygga ett problem med SUMMON. Deras användning av 

Google Scholar som verktyg i kombination med att använda sig av bibliotekets egna system, 

är ett lämpligt sätt att överbygga det problem som finns inneboende i Google scholar. Både 

Hamid & Said och Peters tar upp dessa problem och finns presenterade tidigare i bakgrunden. 

Det som mitt resultat visar på är dock en kanske kraftigare tillförlitlighet till sökmotorn, än 

vad som skulle rekommenderas i vetenskapligt arbete. 
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Vad som händer när informationen inte är enkelt eller alls tillgängligt på biblioteket klyver 

mitt resultat; mellan fjärrlån och eget införskaffande. Fjärrlån blir prioriterat av en del av 

doktoranderna och eget införskaffande av andra. Det finns också de som använder sig av båda 

möjligheterna. 

 

Alternativa källor är dåligt representerade i urvalet, där det även är representerat av 

elektroniska medier. 

 

9. Diskussion/Förslag på fortsatt forskning 
 

Min studie ger en bild av att det finns utrymme för att förbättra hur bibliotek och doktorander 

interagerar. 

 

Den visar också att utbildningar inom informationskompetens behöver förbättras bland de 

doktorander som intervjuats. Det är inte så att det inte finns någon kunskap i hur man söker 

information eller att forskare inte får information som de kan använda i sin forskning. Det 

som behöver är en utbildning i hur man använder informationskompetens i anslutning till 

vetenskapligt arbete, för att på ett vetenskapligt sätt ska insamla material. I ett 

informationssamhälle, där det blir allt enklare att få information, så behöver större vikt läggas 

vid hur och var man söker. Många väljer att söka via samma system hela tiden och får 

material att använda, men det är sällan de reflekterar över ämnesöversiktens kvalitet. Har de 

allt eller inget av materialet, får den som läser deras publikationer en översikt över vad de har 

i form av material eller vad de inte har? 

 

De intervjuade doktorandernas informationssökning verkar vara inriktad på en aktiv sökning, 

där man enbart söker information för stunden. Utbildningen i informationskompetens borde 

omfatta kompetens i att göra sökningar över tid. Där det blir viktigare med vilka sökord och 

vilka sökvägar man väljer. Jag får även en bild av att bibliotekslandskapet inte är format för 

att bistå forskare, utan att bibliotekens främsta funktion är att de ser till att tjänster och 

resurser finns tillgängliga. Det har utvecklats så att det är biblioteken som står för 

utbildningen av informationskompetens, vilket inte är så onaturligt, men det skulle vara bättre 

om det även var något som i grunden genomsyrade lärosätena. Kanske skulle ett steg i rätt 

riktning vara att integrera bibliotekarier mer utanför biblioteket, på institutionerna för att mer 

aktivt jobba med forskning. I min studie har jag fört detta på tal under intervjuerna, men fått 

svaret som inte omfamnade idén, utan snarare inte visste vad de skulle tillföra deras 

forskning. 

 

När jag pratar om bättre informationskompetens som skulle genomsyra lärosätena har jag 

reflekterat över mina egna kunskaper och mina egna val i arbetet av denna studie. Jag har sökt 

det jag behövt och inte i någon större mån fortsatt med en fortlöpande litteraturinhämntning. 

Men då tiden för uppsatsskrivandet är relativt kort har jag inte haft någon möjlighet att göra 

detta över tid som skulle ha tillfört nytt material. 

 

I "Someone else's job" (Hansson & Rimsten, 2005) diskuteras det hur högskolelagen har 

realiserat och jag, med mina egna erfarenheter och mitt eget resultat, ser att vi är bra på att 

undervisa i grundläggande informationssökning, men att det brister ju högre upp i 

utbildningsnivå vi kommer. Jag skulle gärna se en mer omfattande utbildning inom 

informationskompetensen, där det lades mer vikt vid den fortlöpande sökningen och hur man 

också presenterar sitt tillvägagångssätt när det kommer till sökning. 
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Fortsatt forskning på ämnet finns flera olika möjligheter, den tydligaste är väl helt enkelt mer 

och djupare. Men skulle jag fortsätta att studera området, vilket klart tilltalar mig, så skulle 

jag antagligen göra en bättre avgränsning av ämnet där det var något jag, i detalj, skulle se 

närmare på. Just nu intresserar jag mig för den fortlöpande sökningen och den passiva 

sökningen, där informella och alternativa källor används. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

ORIENTERANDE 

 Du är doktorand inom 

 Hur långt har du kommit? 

 Innan du blev doktorand och innan du började med ... vad gjorde du då? 

 Förutom att vara doktorand har du någon annan tjänst i institutionen? 

 

ANVÄNDNING OCH BIBLIOTEK 

 Vilket bibliotek använder du? 

 Är det det närmaste biblioteket?  

 Hur långt? (Tid eller avstånd till biblioteket?) 

 Hur ser du på biblioteket, som doktorand?  

 Är det en viktig del i arbetet? 

 Externt användande eller besök? Vilket brukar användas och frekvensen? 

 

Anvädning av olika materialtyper: 

 Lån 

 Digitala artiklar 

 Fjärrlån 

 Inköpsförslag? 

 Annat sätt? 

 

Brukar du komma i kontakt med bibliotekarier? 

 På biblioteket? 

o Boka en bibliotekarie? 

 Mail? 

 Kontakta en bibliotekarie 

 

KUNSKAP OCH BIBLIOTEK 

 Känner du dig säker på att söka och hämta information? 

 Känner du att det finns några problem att använda sig av bibliotek? (Tider, kontakt, 

hitta det man vill?) 

 Är det ett invant mönster du använder i anslutning till information eller hittar du nya 

sätt att söka information. 

 GUB har kompetenskurser i informationssökning i olika nivåer har du deltagit i några 

av dessa? 

 

 Skulle du vilja att biblioteket såg ut på något annat sätt? 

 Mer involverad med en bibliotekarie som hjälper till i informationssökningar? 

 

 

 


