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dology is also based on studies of their final product. The goal 
of the study was to map out how the students make their 
decisions during their search process. We studied the student’s 
use of search words, relevance judgements and how their need 
for information changed trough out the writing of their paper. 

 
Our theoretical background is based on articles that describe 
similar studies but in more specified areas. In our study we try 
to make a more general evaluation of the information seeking 
process.  

 
In the thesis we show how librarians could be of better use in 
their interaction with students and that the biggest problem for 
the students is that they are inconsistent. We also discuss some 
myths for example that more search ways results in better 
documents and that more references gives a better paper. We 
come to the conclusion that this isn’t always the truth. 

 
In our findings we try to show how students in the same 
situation as our informants can be helped by being aware of the 
needs and problems that can occur during the writing of a paper 
and not making them themselves. We also hope that librarians 
can find use of our thesis as they help students in the future. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Att söka och hitta användbar information är en invecklad process som alla behöver 
bemästra i dagens samhälle. Tillgången till och behovet av information har ökat 
successivt för att på nittiotalet formligen explodera med utvecklingen av Internet och 
datoriseringen av samhället. Det ställer inte bara krav på själva sökandet av information 
utan även i hög grad på hur den bedöms vara relevant. Utvecklingen har mer och mer gått 
från att handla om att hitta information till att handla om att sålla bland det överflöd av 
information som finns. Det finns många olika sätt att hitta samma dokument (när vi 
använder ordet dokument i vår studie syftar vi på texter i alla format, såsom böcker, 
artiklar och hemsidor) och kunskap om vilka sökvägar som ofta leder till relevant och 
pålitlig information blir viktigare och viktigare.     
 
Det har forskats och genomförts många studier om informationsbeteende och 
relevansbedömning under de senaste trettio åren och intresset har snarare ökat än avtagit. 
Forskningen har kommit långt och blivit mer och mer specialiserad och många av dessa 
studier framför allt under senare tid är mycket avancerade. Bland annat därför tyckte vi 
att det kunde behövas en studie som låg närmre vår verklighet och som skulle kunna 
hjälpa oss och andra i vår situation. 
 
Det finns många olika aspekter av processen att hitta information som är användbar och 
relevant. Det vi ville göra var att försöka problematisera flera av dessa aspekter för att 
skapa oss en helhetsbild. Meningen är att man som student skall kunna känna igen sig i 
situationerna som beskrivs och därigenom reflektera över sitt eget beteende.  Detta är 
något som vi känner att vi själva skulle ha haft hjälp av under vår utbildning. 
   

1.2 Problemformulering 
 
Ju större förståelse och kunskap man har om något ju lättare är det att påverka det i rätt 
riktning. Om man är medveten om vilka problem man själv och andra i samma situation 
kan möta så blir det lättare att undvika dem i framtiden. Därför vill vi med denna uppsats 
ta reda på mer om studenters informationsanvändning och deras användning av 
informationssystem. Vi vill kartlägga och analysera deras vägar till dokument och hur de 
relevansbedömer information. När vi i arbetet talar om relevans syftar vi på hur väl ett 
dokument kan ge svar på hela eller delar av det informationsbehov som 
informationssökaren har. Det handlar alltså om hur relevant dokumentet är för sökaren i 
den givna situationen.  
 
Vi vill veta på vilka stadier i arbetet och skrivandet som informationssökning sker och 
hur det påverkar användarnas relevansbedömning. När vi i arbetet talar om 
informationssökning avser vi användandet av databaser, bibliotekskataloger, sökmotorer, 
browsing av bibliotekshyllor för att finna dokument.  
 
Om studenterna inte är tillräckligt insatta för att göra bedömningar om relevans när de 
gör sina sökningar så kan relevant information gå förlorad. Detta för att 
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informationssökningen sker i ett så tidigt stadium att studenterna egentligen inte känner 
till ämnet.  
 
Om vi finner att studenternas sökvägar och hur det sätt de letar dokument utgår mycket 
från tidigare kunskap och erfarenheter så borde de utbildas och lära sig hur man använder 
nya system. Detta för att de inte ska fastna i gamla hjulspår och låsa sig till sådant som de 
redan kan. Med utvecklingen av informationssystem och nya vägar till information är det 
inte längre hållbart att enbart hitta information genom att känna sin samling eller hålla sig 
till ett system.  
 
Vi skulle vilja undersöka hur studenterna använder sökord. Den mängd sökord de 
använder och hur den ändras under informationssökningens gång kan till exempel ha att 
göra med att de har nått ökad kunskap om ämnet och nu kan använda sig av mer specifika 
sökord.  Det är även i vårat intresse att se hur sökningarna utvecklats från ämnesord till 
artikel, tidning eller författare. Vi vill veta hur mängden av dokument påverkar hur 
många dokument studenterna återvinner och hur många de läser. Vi vill även ta reda på 
hur många dokument som slutligen citeras eller refereras i den slutgiltiga rapporten. 
Meningen med att undersöka de ovan nämnda sakerna är att spåra var det största urvalet 
sker och var relevanta dokument möjligen sållas bort.     
 
Med intervjuer före och efter arbetet kan vi ta reda på hur fokus har ändrats under 
arbetets gång. Om ämnet har ändrats för att passa de dokument som återvunnits, kan det 
då vara bristande kunskap om informationssökning som tvingat fram den ändringen av 
fokus? Eller kan ämnet ha ändrats på grund av att studenten fått djupare insikt i eller 
bredare kunskap om ämnet. Om bristande kunskap om sökvägar och databaser hindrar 
studenternas sökningar och deras slutresultat påverkas av det så kan vår uppsats ligga till 
grund för fortsatt forskning eller förhoppningsvis konkret förändring.  
 
Vi vill se hur tillgången till dokumenten påverkar vilka dokument de använder. På vilket 
sätt ingår bedömningen av hur mödosamt det är att införskaffa dokumenten i 
relevansbedömningen. Om vissa poster inte blir relevansbedömda för att de är svårare att 
få tillgång till kan det påverka tillgången till information.   

1.2.1 Syfte och frågeställningar 
 
De följande frågeställningarna har vi formulerat i vår problemformulering. För att hitta 
svar på dem har vi genomfört en empirisk studie i form av kvalitativa intervjuer. Genom 
analys av intervjuerna och studier av tidigare forskning skall vi försöka besvara dessa 
frågeställningar. 
 
• På vilket sätt upplever studenterna att de fått hjälp av bibliotekarier under 
sökprocessen? 
 
• Vilka är de faktorer som försvårar informationssökningsprocessen speciellt mycket? 
 
• På vilka stadier i arbetet och skrivandet sker informationssökning och hur påverkar det 
vilka dokument som de refererat till? 
 
• Har ämnet ändrats på grund av brister i informationssökningen?  
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• Vilka faktorer spelar in i relevansbedömningen av dokument?  
 
• Hur har studenterna använt litteraturen med refererat och citat?  
 
Syftet och poängen med uppsatsen är att man genom att undersöka och analysera 
studenternas sökningar och hur de bedömer relevans samt får tillgång till dokumenten 
kan hjälpa studenter och bibliotekarier i sitt arbete. Det kan hjälpa studenterna med att 
göra dem uppmärksamma på vilka problem andra i deras situation ofta har. 
Bibliotekarierna och informationsexperterna kan använda uppsatsen genom att se hur och 
var studenterna kan behöva hjälp i sitt sökande. 

1.2.2 Avgränsningar 
 
Vi har valt att göra en mindre undersökning för att kunna genomföra djupintervjuer och 
ha god tid på oss att analysera och se mönster i deras beteende som informationssökare. 
Det innebär att vi inte tagit hänsyn till studenternas bakgrund. Man skulle kunna ta 
hänsyn till faktorer som kön, ålder, bakgrund för att därigenom hitta andra mönster än de 
vi funnit.  
 
Studien är avgränsad till en mindre grupp studenter inom kursen Individers och gruppers 
interaktion med bibliotek och informationssystem på Högskolan i Borås. Kursen är på 
fem poäng och inte en kurs av lika stor vikt som till exempel en uppsats och det kan 
mycket väl ha påverkat både sökningar och relevansbedömning. Därför kan man inte 
riktigt jämföra vår studie med andra som har gjorts där examensarbeten och 
magisteruppsatser studerats. 
 

2. Tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter  
 
Det har skrivits flertalet artiklar angående både relevansbedömning och 
informationssökning ur ett informationsvetenskapligt perspektiv. De flesta 
undersökningarna baserar sig likt vår studie på intervjuer men ofta även tillsammans med 
andra undersökningar där sökprocessen spelats in. En av dessa studier är författad av 
Pertti Vakkari och fokuserar på hur sökningar förändras med utvecklingen av ämnet och 
kunskapen om det.1 På grund av den metodik som använts med videoinspelningar och 
dataloggar som registrerar vad som händer på skärmen ger Vakkaris artikel ett bra 
komplement till vår egen studie. Den innehåller även en kort presentation av tidigare 
empiriskt materiel som kan studeras för ökad fördjupning i ämnet. 
 
Relevansbedömning 
Joseph W. James diskuterar i en studie olika former av relevans.2 Han gör skillnad på 
”Relevance”, ”Topicality” och ”Utility”. Relevance är samspelet mellan en person med 
ett behov och ett dokument. Ju bättre de överensstämmer ju mer relevant är dokumentet. 
Topicality är relationen mellan en persons behovs ämne och ämnet på dokumentet och 
Utility är hur användbart dokumentet är för den personen som har informationsbehovet. 

                                                 
1 Vakkari, Pertti.(2000a) 
2 James, Joseph W. (1994)  160-172 



 4 

Utility är inte nödvändigtvis samma sak som Topicality.  Hur dessa tre kriterier samspelar 
kan man även se i vår studie. När våra informanter har haft problem med Topicality har 
de inriktat sig mer på Utility för att få relevanta dokument. Detta har diskuterats i andra 
undersökningar men eftersom vi i vår studie kommer att fokusera på hur man skulle 
kunna försöka förbättra personers sökningar och bedömningar av dokument kommer vi 
inte gå så mycket djupare på det området utan hänvisar till annan forskning. 
 
Det finns flera exempel på studier över hur olika användare relevansbedömer webbsidor. 
Vi har tagit hjälp av en av dessa för att diskutera webbsidor funktion för våra 
informanter. Den studiens mål är att undersöka vilka kriterier användarna ser som viktiga 
när de bedömer webbsidor. Detta bland annat för att hjälpa till att designa system som 
rekommenderar webbsidor. 24 deltagare medverkade i studien och de var alla studenter 
som hade tidigare erfarenhet av informationssökning. 3 
 
En sak som diskuteras i artikeln är vilken sorts information som man söker med hjälp av 
sökmotorer. Forskarna hävdar att det ofta är svar på direkta informationsbehov som ”Hur 
får jag tag på ett pass?” eller mer fakta inriktade som ”Hur lång tid tar det att få mitt 
pass?” som söks. Det är även vanligt att man söker bakgrundinformation för att skaffa sig 
en uppfattning av ett ämne innan man sätter sig in i det på djupet. Detta kan vara en 
anledning till att våra informanter trots många sökningar inte refererar till information på 
några hemsidor.4 
 
 
Förkunskap och kön 
Som vi har nämnt tidigare har vi samlat in uppgifter om både förkunskap och kön på våra 
informanter men vi kommer inte använda det för att dra några slutsatser. Men vi kan 
nämna att det tas upp i annan forskning angående hur väl erfarna studenter, oerfarna 
studenter och bibliotekarier bedömt relevans på dokument.5  Det är inte huvudfokus på 
studien och den kan inte sägas vara allmängiltig men deras resultat kan ändå vara 
intressanta. 
 
Enligt den studie vi har tittat på där 56 personer deltagit så har det inte varit någon 
märkbar skillnad på kön. Dock har förkunskaper spelat relativt stor roll. Ju mer 
utbildning och erfarenhet informanterna har haft desto bättre har de kunnat bedöma vilka 
dokument som skulle kunna vara relevanta för sitt informationsbehov och arbete.  
 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Peiling Wang har genomfört en studie för att kartlägga relevansbedömning och 
informationssökning med syftet att förbättra informationssystem.6 Studien har pågått 
under två och ett halvt år och resulterat bland annat i tre artiklar som vi haft stor nytta av. 
Två av de artiklarna har författats med hjälp av andra forskare. Vi har dels tagit fasta på 
den metodologi de använt och nedan har vi använt två modeller som de jobbat fram som 
grund för de olika kriterier som dokument bedöms på.  
 

                                                 
3 Tomros, Anastasios, Ruthven, Ian & Jose M. Joemon (2005) s. 327 
4 Tomros, Anastasios, Ruthven, Ian & Jose M. Joemon (2005) s. 328 
5 James, Joseph W. (1994) 160-172 
6 Wang, Peiling & Soergel, Dagobert. (1998) s. 115 
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FIG 1 visar den modell som Wang & Soergel använder för att analysera sina intervjuer.  
DIE betyder Document Information Elements och är den information som representerar 
ett dokument. Som titel, författare, abstract, serie, var den är publicerad, datum för 
publicering och vilken typ av dokument det är. DIEs bedöms och avgör om man sedan 
går vidare till att titta närmare på criteria (kriterier) där det tillsammans med values leder 
fram till ett avgörande beslut om man accepterar, avvisar eller ställer sig tveksam till 
dokumentet. 
 
 

 
 
 
FIG 1. Document selection model7 
 
Vi använde Wangs artiklar och FIG 1 och FIG 2 för att skapa oss en medvetenhet om 
vilka kategorier andra forskare skapat i fråga om kriterier för relevansbedömning. Det 
gjorde oss medvetna om vad vi skulle lyssna efter i våra egna intervjuer. Därför 
presenterar vi nedan en förklaring av de olika kriterier, values och decision rules som 
finns i modellerna.  
 
Topicality Hur väl stämmer ämnet in mot det informationsbehovet man har. 
Orientation/Level Vilken intellektuell nivå har dokumentet. Är det teoretiskt eller 
empiriskt. 
Novelty Är dokumentet nytt eller har man sett det innan.  
Quality Känner man till vem författaren är och om han/hon brukar skriva bra. Kommer 
det från en tidskrift man tycker ofta har dåliga artiklar. 
Availability Hur lätt är det att återvinna dokumentet.  
Authority Härrör dokumentet från en auktoritet inom ämnet. 

                                                 
7 Wang, Peiling & Soergel, Dagobert. (1998) s. 118 
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Relation Om man gillar personen eller grupp av människor som den kommer från eller 
tvärtom ogillar dem.  
 
Andra kriterier som tas upp i Wangs & Soergels studie är de följande. 
Discipline  (även kallat subject area) Det bredare ämne som dokumentet tillhör. Man 
kanske inte förstår när det skrivs av en person som mest jobbar inom ett annat ämne. 
Recency Hur nytt är dokumentet i förhållande till ämnet.  
Reading Time  Har man tid att läsa dokumentet. Är det värt att läsa med tanke på den tid 
det tar. 
Special Requisite Man kanske behöver kunna ett annat språk för att läsa det eller ha 
tillgång till att läsa gamla tidningsartiklar på mikrofilm. 
 
De olika values som läggs fram är följande 
Epistemic Hur man tror att dokumentet kommer att tillfredställa ens informationsbehov.  
Functional Tror man att dokumentet kommer att tillföra något.  
Conditional Om dokumentet kanske kommer att tillföra något i ett senare skede.  
Social Om personen som skrivit det är känd auktoritet på området eller det är någon 
organisation bakom som inger förtroende. 
Emotional De känslor man kan ha för författaren eller vilka känslor dokumentet kan 
väcka.  
 
De Decision Rules som finns i modellen är följande 
Elimination Något gör att man blir ointresserad av dokumentet och man letar efter 
anledningar att avvisa det. Oftast är det en DIE som leder till kriterier där man kan gå till 
en value som ger en anledning att avvisa dokumentet.  
Multiple criteria Detta är motsatsen till elimination. Man letar efter en value som kan 
godkänna dokumentet. 
Dominance Om två dokument liknar varandra så man väljer den som verkar bäst för en 
själv.  
Scarcity Man hittar få dokument och sänker därför sina krav på de man hittar.  
Satisfice Man känner att man redan har funnit tillräckligt många relevanta och bryr sig 
därför inte om att leta upp fler.  
Chain Om dokument tillhör en artikelserie eller är en fortsättning på en tidigare artikel 
görs ofta en kollektiv bedömning på endast en del av dokumenten 
 
I en följande studie tar Wang upp relevansbedömning och vi kommer använda och beakta 
kriterier ur denna modell. De nya kriterier som tillkommit är förklarade nedan.   
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FIG 2. Document use model8 
 
 
Cognitive Requisite Den kunskap eller förkunskap som krävs för att kunna förstå och ta 
till sig dokumentet.  
Actual Quality Här är det kvalitén som den är när man läst själva dokumentet, till 
skillnad från expected quality i study 1.  
Depth Är dokumentet för generellt för att kunna generera citat.   
Classic/founder Dokumentet är skapat av pionjärer inom ämnet eller väldigt 
grundläggande inom ämnet. 
Publicity Artikeln är känd och erkänd inom ämnet. 
Reputation Personen eller organisationen bakom ämnet är välkänd. 
Prolific Author Författaren har redan skrivit flertalet artiklar i ämnet och man vill inte ta 
mer från den källan då det finns risk för upprepning. 
Journal Spectrum Om hänsyn tas till den hierarkin som kan finnas inom det mediet 
dokumentet är publicerat i.  
Peer review Hur har dokumentet blivit granskat och har det använts av andra i deras 
forskning.  
Standard Reference Är dokumentet så grundläggande eller av den typen att det inte är 
accepterat att citera.  
Judge Man väljer dokument efter vem som skall läsa och godkänna ens arbete.  
Norm: Förväntningar på vad som skall finnas citerat i slutprodukten. 

                                                 
8 Wang, Peiling & White, Marilyn Domas (1999) s. 109 
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Target Journal Här tar man i beaktande den karaktär och nivå som den tidskrift artikeln 
är ämnad för. Då kanske det inte passar att citera från vilka källor som helst. 
Credential Man citerar artikel skriven av sig själv för att visa att man är kunnig inom 
ämnet. 
 
Informanterna i Wangs studier är experter på informationssökning och jobbar med ämnen 
som de är väl bekanta med. Våra informanter är tvärt emot nybörjare på sina respektive 
ämnen och det är förmodligen därför de inte använder alls lika många kriterier för att 
bedöma sina dokument.  
 
De resultat som Wangs studier redovisar är detaljerade och insiktsfulla men kan inte ses 
som heltäckande. Men artiklarna har ofta blivit citerade och det tyder på att de haft 
inverkan i forskningsvärlden. Det är däremot svårt för oss att se hur 
informationssystemen påverkats av kritiken och utvärderingen då vi inte forskat i hur 
informationssystemen sett ut innan 1999 då den sista av artiklarna är publicerad.    
 
För att återknyta till Tombros, Ruthven och Joses artikel som diskuterades i början av 
kapitlet så har de delvis använt samma kriterier som Wang. 9 Det är inte exakt samma 
definitioner men om man skulle passa in de på Wangs kriterier skulle de överlappande 
vara: 
 
Topicality  
Orientation/Level  
Novelty  
Quality 
Recency 
Special Requisite 
 
Att dessa kriterier förekommer i båda relevansstudierna gör att de förmodligen är 
relevanta för även vår studie och därför har vi extra fokus på dem. Ett kriterium som vi 
tar upp från Tomros studie som inte tas upp i Wang är Länksamling kriteriet som vi 
kommer att använda. 
 
Länksamling är när en webbsida bedömts vara relevant och pålitlig för att den innehåller 
många bra länkar till andra webbsidor  
 

3. Metod 
 
I detta kapitel går vi igenom hur vi har genomfört vår studie och varför vi valt att göra på 
det sätt vi gjort. Kapitlet inleds med en kort presentation av informanternas 
studiesituation och utbildningen på institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås.  

3.1 Informanternas studiesituation 
 

                                                 
9 Tomros, Anastasios, Ruthven, Ian & Jose M. Joemon (2005) s. 332 
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Eftersom vi valde att studera informationssökning och relevansbedömning så var det 
viktigt för oss att informanterna vi skulle studera inom sin kurs skulle söka och bedöma 
mycket litteratur. Det var på grund av detta som vi valde studenter i den situation och 
tidpunkt som vi gjorde. Här följer en kortfattad presentation av kursen, för att ge en 
bakgrund och möjlighet för läsaren att följa med i våra resonemang och få en bättre 
översikt över studien.  
 
Studierna vid Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås är 
uppdelade i fyra olika kollegier eller inriktningar. Man läser först 20 poäng gemensamt 
där grunderna i de fyra kollegierna presenteras. Därefter väljer man ett kollegium som 
man sedan läser 40 poäng inom. Efter det väljer man att antingen läsa ytterligare ett 
kollegium på 40 poäng eller skriva sin magisteruppsats. De fyra inriktningarna man kan 
välja är följande:  
 
Kollegium 1: Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv 
Kollegium 2: Kunskapsorganisation 
Kollegium 3: Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem 
Kollegium 4: Organisationen och dess informationsresursers användning och 
utveckling10 
 
Vår studiegrupp tillhörde kollegium tre och delkursen var andra kursdelen av ”interaktion 
användare informationssystem”. Kursen var på 10 poäng totalt men uppdelad på två 
moment på vardera fem poäng. Första delen var individuell och undervisningen baserades 
på föreläsningar samt kurslitteratur vald av den kursansvarige och föreläsarna. Kursen 
avslutades med en individuell tentamen. Kurslitteraturen från första momentet kommer 
av oss att kallas för ”obligatorisk kurslitteratur” i studien.  
 
Vi valde att studera den andra delkursen. I den skulle studenterna i grupp skriva ett arbete 
om hur en utvald grupp använder olika informationskällor. Till den delen skulle 
studenterna söka egen litteratur förutom den obligatoriska kurslitteraturen. De skulle även 
individuellt genomföra intervjuer med användare ur sin utvalda grupp och till dem 
konstruera en lista på sju dokument som de ansåg passa deras behov. Den listan kommer 
vi att referera till som ”dokumentlistan” i vår studie. Vi har studerat både hur studenterna 
sökt och bedömt information till själva grupparbetet och till dokumentlistan. 11 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi valde att göra en serie intervjuer för att få in data till vår studie. Detta för att våra 
frågeställningar skulle bli så väl besvarade som möjligt. För att kunna använda de 
modeller över informationssökning och relevansbedömning som vi ville utgå ifrån, 
behövde vi flexibiliteten som intervjuer ger. Vi ville även ha möjligheter att ställa 
följdfrågor direkt samt kunna gå in mer detaljerat på de delar som respondenterna valt att 
lägga sin fokus på. Det är inte säkert att alla respondenterna lagt lika mycket tid på alla 
delar av processen vi ville studera.  
 

                                                 
10 http://www.hb.se/bhs/nyutb/grafisk.htm 
11 http://www.adm.hb.se/~emf/bkurs/Bstartsida.htm 
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Vi använde oss av samma grundläggande frågeschema i alla intervjuer för att vi inte i 
förväg visste var respondenterna lagt sin fokus och vilka frågor de kunde svara på. Vi 
hade även vissa frågor som vi alltid ville ha svar på. Vårat strukturerade frågeschema 
hjälpte oss att inte missa viktiga frågor. Vi försökte även ställa följdfrågor för att komma 
djupare in i de delar som verkade mest intressanta att fråga just den respondenten om. 
 
Tidigare sökbilagor 
Studenterna var enligt kursplanen ombedda att föra en sökbilaga och bifoga den som en 
del av rapporten. Vi studerade ett urval av förra årets studenters sökbilagor för att bilda 
oss en grundläggande förståelse för hur tidigare gruppers sökprocesser sett ut. Det gav 
oss hjälp att konstruera våra intervjufrågor. Vi såg även vissa mönster av brister i 
sökbilagorna exempelvis att studenterna inte samlat sina misslyckade sökningar och att 
de inte redovisade sina sökord fullständigt. Därför informerade vi våra respondentgrupper 
om några uppgifter som vi ville att de skulle komplettera sina sökbilagor med. Främst 
angående sökord och att de skulle spara även misslyckade sökningar. 
 
Urval  
För att välja respondenter gick vi igenom ett flertal litteraturlistor och kursplaner på A- 
och B-nivå på Högskolan i Borås. Vi ville att kursen skulle innehålla mycket valbar 
litteratur för att vi skulle ha en mer omfattande informationssökningsprocess att studera.  
 
Vi valde att studera studenter på utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap i 
Borås. Delkursen vi valde var på andra delen i kursen individers och gruppers interaktion 
med bibliotek och informationssystem.12 Kursen tillhör kollegium tre på B-nivå och vi 
kommer att studera hur eleverna söker information till den mer fria delen av kursen där 
en rapport skall skrivas. Rapporten skall handla om användargruppers 
informationssökning.  
 
För oss var det en fördel att studera studenter på Bibliotek och informationsvetenskap för 
att de har en grundläggande utbildning i informationssökning. Alla studenter vid 
Högskolan i Borås har tillgång till bibliotek, databaser och webben vilken gjorde att vi 
fick många sökvägar att jobba med.  
 
Vi presenterade oss vid kursstart för tre slumpvis valda grupper varav två frivilligt ställde 
upp på att delta i studien och den tredje avböjde. Grupperna består av sex studenter var 
och vi ansåg att det var en lagom grupp att studera.  
 

3.3 Genomförande av intervjuer  
 
Vi försökte sätta fokus på de faktiskt återvunna dokumenten för att kunna ta reda på hur 
studenterna sökt sin information. För att hjälpa studenternas minne och få så korrekta 
sökvägar som möjligt bad vi dem ta med återvunna dokument till intervjutillfället.  
 
När vi intervjuade studenterna gjorde vi det på skolan, där de studerade, i bokade 
grupprum. Tanken var att de skulle känna sig säkra och trygga och därigenom tala fritt 
med oss. Vi använde bandspelare för att få med allt de sagt och kunna koncentrera oss på 
att ställa följdfrågor. Den metoden gjorde de också lättare att citera dem korrekt, detta var 

                                                 
12 http://www.adm.hb.se/~emf/bkurs/Bstartsida.htm 
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något som vi kände var viktigt för att vår studie till stor del skulle bygga på direkta citat. 
För att spåra deras tankeprocess bad vi dem ”tänka högt” om hur de sökt sina dokument. 
Detta var en metod som använts i flera undersökningar av Wang och Vakkari.   
 
Vi tog oss även vissa friheter i att ändra ordning bland intervjufrågorna och inte följa 
mallarna slaviskt. Detta är en fördel som Pål Repstad framhärdar med kvalitativa 
intervjuer och något som vi tog fasta på.13 För oss var det viktigaste att få ut så mycket 
som möjligt av informanterna, inte att alla skulle ha svarat på exakt samma frågor. 
 
I vårt umgänge med respondenterna försökte vi ha en avslappnad inställning. Vi ville inte 
ställa krav på dem och få dem att känna sig störda av vår studie. Därför var vi noga med 
att lägga fram våra önskningar angående intervjuer och komplettering av sökbilagan som 
förslag istället för krav.  
 
Första träffen vi hade med grupperna var för sig, var en träff där hela gruppen var 
närvarande. Där gav vi dem mer ingående information om vårt arbete samt bad dem 
anteckna vissa speciella saker i sökbilagan. Där ställde vi även frågor om deras 
frågeställning och informationsbehov. När studenterna arbetat ett par veckor 
genomfördes de längre intervjuerna. Det var under dokumentvalsprocessen då de samlat 
in och bedömt det mesta av sin information men ännu inte viste exakt vilken information 
som de skulle använda. Den sista intervjun genomfördes efter att arbetet hade lämnats in 
för bedömning. Detta för att få reda på hur de tänkt i sin relevansbedömning. Den sista 
intervjun utformade vi som en gruppintervju. Där deltog alla respondenterna i gruppen 
samtidigt och tanken var att gå  igenom deras gemensamma arbete. Vi försökte även 
skapa en diskussion kring relevansbedömningen av de faktiskt citerade dokumenten. 
Efteråt har vi gått igenom deras inlämnade sökbilagor och deras gemensamma arbete.  
 
Distans  
Vi försökte aldrig upprätthålla någon distans till studenterna som vi studerade. Detta för 
att vi ansåg att det ändå inte skulle hjälpa studien. Det är inget problem utan snarare 
önskvärt att de ser oss som medstudenter istället för forskare utifrån. Däremot var det 
väldigt viktigt att vi inte påverkade hur de genomförde sina sökningar eller bedömde sina 
dokument. Vi svarade gärna på frågor om uppsatsarbete och utbildningen men undvek att 
berätta om informationssökning och ge dem tips som kunde störa studien.  
 
Vi lät också respondenterna själva välja om de ville bli intervjuade enskilt eller i grupper 
om två eller tre. I tidigare års sökbilagor hade vissa angivit att de gjort sökningar 
tillsammans och vi ville ge dem chansen att blir intervjuade samtidigt. Detta för att de 
skulle ha möjlighet att komplettera varandras intervjusvar och hjälpa varandra att minnas 
sina sökvägar.  
 
Anonymitet 
Vi gjorde redan innan intervjuerna klart för respondenterna att de skulle bli anonyma i 
studien. Detta för att de skulle kunna känna sig trygga och inte ge vaga svar i rädsla för 
vad som skulle kunna vara ”rätt” eller ”fel”. Det är inte heller intressant ur någon 
forskningssynpunkt exakt vilka som har deltagit i studien. Därför har vi kallat grupperna 
A och B samt inte ”namngivit” några respondenter.    
 

                                                 
13 Repstad, Pål (1999) s. 11  
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Utskrift av intervjuerna 
När vi har skrivit ut intervjuerna har vi ändrat citaten till korrekt talad svenska. Vi ansåg 
att saker som stakningar och tvekande inte nödvändigtvis behövde inkluderas i analysen 
av deras svar. Detta på grund av att vårt arbete behandlade ämnen där såna tveksamheter 
inte kunde tolkas och bidra till analysen.  
 
Kritik av vald metod 
Det alternativ som vi också kunnat tänka oss att välja i insamlandet av vårt material, var 
att göra en enkätundersökning. Den fördel som vi skulle kunna  tänka oss med kvantitativ 
enkätundersökning vore att vi då skulle kunna undersöka fler studenters 
informationssökning. Vi ansåg dock att fördelen med en intervjustudie uppvägde detta. 
Då vi bland annat ville undersöka hur studenterna resonerat i sitt val av litteratur, skulle 
det vara ofördelaktigt med fixerade svarsalternativ. Men en enkätstudie skulle kanske 
kunna göras som en vidareutveckling på vår studie.  
 
Vår studie skulle kunna kritiseras för att vårt urval bestod av informanter som var så nära 
kopplade till oss. Både fysiskt då vårt ”fält” består av högskolan där även vi studerar och 
informanterna befinner sig i en situation som vi känner igen. Men vi tror tvärt om att 
detta är en styrka i vårt arbete. Vårt fält skulle kunna vara vilken högskola eller vilket 
universitet som helst, studien skulle inte vara mer allmängiltig om det var ett universitet 
eller en annan högskola. Angående vår koppling till informanterna så valde vi medvetet 
en grupp som är inriktad på informationssökning för att få mer material att jobba med. De 
känner till de olika sökvägarna som finns och är förtrogna med de begrepp som vi 
använder. En studie över en grupp som inte har någon förkunskap och inte har tillgång till 
de informationssystem som våra informanter har skulle förmodligen ta mycket längre tid 
och ändå inte vara allmängiltig.14  
 
I många av de artiklar vi läst om ämnet har forskarna spelat in sina informanter under 
deras sökningar och därigenom kunnat se mer exakt när och var de använt sökord och 
databaser. Detta är en metod som vi skulle ha kunnat använda. Problemet är dock att det 
då nästan måste ske i en kontrollerad miljö där informanterna tilldelats en speciell 
uppgift. Det skulle inte ha varit möjligt för oss att göra då våra informanters sökprocess 
pågick under lång tid och innefattade sökning på många olika ställen. Att vi studerat en 
verklig situation för att utvärdera studenter med ett reellt informationsbehov är något som 
vi ser som en styrka med vår uppsats. 
 
Vi är som sagt medvetna om att ett problem med vår uppsats skulle kunna vara att det är 
för få studenter som deltagit. Detta är dock endast ett problem om vi hävdat att vår studie 
skulle vara allmängiltig och heltäckande. Vi är medvetna om att vår studie inte kan sägas 
vara detta. Vår studie bör mer ses som underlag för fortsatt mer omfattande forskning, 
samt som hjälp för studenter och bibliotekarier.    
 

4. Analys 
 
I detta kapitel har vi analyserat intervjuerna och gruppernas arbeten för att kunna styrka 
de slutsatser som vi kommer att dra i senare kapitel. Inledningsvis presenteras bakgrund 

                                                 
14 Repstad, Pål (1999) s. 25 
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för att analyserna skall kunna tolkas. Vi går även igenom informanterna och deras 
bakgrund som informationssökare. 

4.1 Genomgång av olika sökvägar 
 
Här följer en genomgång och kort presentation av de olika sökvägar som studenterna har 
använt i sitt sökande efter information. Adresser till webbsidor och databaser finns i 
bilaga 3. 
 

4.1.1 Söktjänster 
 
Detta är söktjänster som letar upp dokument på Webben. De är lika varandra fast de 
använder olika algoritmer för att ranka sidor. Alla har bland annat inställningar för språk 
och hur gamla sidor som kan sökas. Man kan även söka med Booleska operatorer som 
AND, OR eller NOT mellan sökorden. Exempel på vanliga söktjänster är Google och 
Altavista.  
 
Informanterna har även använt sig av sökfunktionen på en facktidnings hemsida för att 
söka i dess artikelarkiv. Detta räknar vi också som en söktjänst. 
 
Google Scholar är en del av Google som enbart söker akademiska artiklar. Tjänsten är för 
närvarande en betaversion men ändå tillgänglig för allmänheten. Den rankar delvis efter 
hur många gånger sidan/dokumentet blivit citerat. 
 
Thumbshots är en annan sorts söktjänst som kan användas till relevansbedömning av 
sidor på webben. Den jämför var webbsidor hamnar i träfflistor när man söker i olika 
söktjänster. Man kan välja att jämföra sju av de vanligaste söktjänsterna med varandra för 
att se hur långt upp i träfflistorna som de olika söktjänsterna rakar samma webbsida.  
 

4.1.2 Bokhandlare 
 
Bokhandlarnas söktjänster är ganska lika varandra till utformningen. Man kan söka i 
olika kategorier av produkter som film musik eller böcker. När man söker bland böckerna 
får man en kort annotation av boken med tillhörande utsida. Beskrivningen är gjort för att 
man ska vilja köpa boken och därför kan man ana att den inte är helt objektiv. Det är 
dock denna funktion som vissa av informanterna har använt sig av, när de letat efter 
böcker att rekommendera till sin individuella dokumentlista. 
 

4.1.3 Databaser 
 
De databaser som har använts har lite olika sökfunktioner men de flesta använder sig av 
booleska operatorer och kan begränsas efter språk och datum. För närvarande finns ett 
hundratal databaser tillgängliga via Högskolan i Borås biblioteks hemsida. De spänner 
över en stor mängd olika ämnen. 
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4.1.4 Bibliotekskataloger 
 
Alla bibliotekskataloger är utformade på ungefär samma sätt och man kan söka i dem 
online. De fält man kan söka på är främst författare, titel och ämnesord men även ISSN-
nummer, publiceringsår och fritext. I flera av katalogerna kan man även bestämma på 
vilket sätt de ska ranka träfflistan. De kan till exempel ranka efter författare, 
publiceringsår eller efter relevans.   
 

4.2 Presentation av informanterna 
 
Vid tidpunkten för vår studie har alla informanterna även läst 20 biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Alla namn är fingerade och så även 
gruppnamnen.   
 
Grupp A innehöll både personer med längre högskoleutbildningar och personer som inte 
studerat på högre nivå tidigare. Där fanns även bland annat en person som arbetet som 
biblioteksassistent och en person med lång erfarenhet av byggnadsbranschen. En student 
hade tidigare läst vid Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, men haft ett kortare studieuppehåll. 
Informanterna är Adam 40, Beatrice 26 år, Cecilia 48 år, David 26 år, Erika 33 år, 
Frida 19 år. 
 
Även Grupp B innehöll såväl studenter med tidigare högskolestudier samt studenter utan 
eftergymnasiala studier. Två studenter hade även studerat utomlands. En av 
informanterna har läst ett annat kollegium inom Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Grupp Bs informanter är Gustav 26 år, 
Helene  26 år, Ivar 30 år, Johannes 22 år, Karl 22 år, Linda 24 år.  
 

4.3 Sökverkstaden samt annan hjälp från bibliotekarier 
 
I början av kursen arrangerades en sökverkstad av bibliotekspersonalen för att hjälpa och 
tipsa studenterna i sin informationssökningsprocess. Detta är en återkommande företeelse 
för alla som läser delkursen vi studerar. Sökverkstaden är utformad så man i förväg kan 
maila bibliotekarierna om vilka informationsbehov man har och därigenom skall de 
kunna hjälpa till på ett effektivare sätt. Alla informanter kände till sökverkstaden och 
representanter från båda grupperna mailade bibliotekarierna om sina informationsbehov. 
 
Flera av våra informanter säger sig ha fått hjälp av sökverkstaden. Främst med att hitta 
fler sökvägar till dokument.  
Man fick ju lite råd, jag visste inte om den där presstext innan sökverkstan så den fick 
man ju tips om att den fanns. Innan har man ju sökt på Artikelsök och mediearkivet, så då 
fick man veta att det fanns en till, det gav lite hjälp. (Adam)  
Det enda var väl att vi fick reda på den här Google Scholar, sen satt vi väl självständigt 
och jobbade (…). (David) 
Ja vi hade ju den här sökhjälpen som väl var 2 timmar, där vi fick tips om var vi kunde 
söka på för just våran användargrupp. (Erika) 
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Och den ekonomidatabasen fick vi tips av bibliotekarierna när vi hade såhär söksupport. 
Då hade vi mailat dom innan och frågat var vi kunde hitta artiklar som behandlade 
ämnet. (Gustav) 
Sökverkstaden gav även tips på sökord när det efterfrågades. 
Erika skickade ett mail två dar innan och frågade, skrev vad vi jobbade med och vad vi 
hade för problem, vi ville hitta genom olika artikeldatabaser, och hade svårt att komma 
på vettiga sökord. Och det fick vi lite tips av hon som ledde sökverkstan. Det ledde till 
några dokument. (Cecilia) 
 
De problem som informanterna tar upp vad det gäller sökverkstaden och den hjälp de fick 
där är olika. En informant kände sig uppgiven över hur lite information de fick.  
(…) då kan jag uppleva att såhär att när en så kallad expert har så lite att komma med så 
kan man känna att hur fan ska jag då hitta? När inte hon kan liksom. (Gustav)  
Men oftast är det ett medvetet val av informanterna att inte delta i sökverkstäder eller att 
hålla sig passiva och inte be om hjälp.  
(…) det var en sökverkstad men jag var inte där. (Karl) 
Det är lite ett misstag som jag vet att jag gör. Att jag inte ber om hjälp. För ibland skulle 
man nog behöva en liten handledning för att veta vilket sätt som är bäst att söka på. 
(Helene) 
(…) det var inte så mycket hjälp tyckte jag då. Men jag frågade ingenting heller. Ofta på 
dom där sökverkstäderna så säger dom sånt man redan vet liksom. Titta i Artikelsök och 
Presstext och mediearkivet säger dom varje gång man är där. Så man blir verkligen i 
bankad att dom här skall ni använda. Men det hade jag ju redan gjort. (Linda) 
 
Utanför sökverkstäderna har informanterna oftast inte använt bibliotekarierna fö r att få 
hjälp med sina sökningar. När de nämner bibliotekarierna och hur de fått hjälp av dessa är 
de ofta klara med sitt informationsbehov och vill hitta en speciell bok eller hylla som de 
vet ska finnas på biblioteket.  
 
(…) jag hade gjort en lista med vad för typ av böcker jag skulle vilja (…) så gick jag och 
pratade med bibliotekarien och sa att jag är ute efter den här sortens grejer, vart tror du 
jag kan hitta det? Så visade hon mig ett antal hyllor. (David) 
Jag gick till stadsbiblioteket, till informationsdisken och sa att jag ville ha två stycken 
intervjuböcker som kunde hjälpa till att beskriva fördelen med personlig intervju kontra 
telefonintervju. (Cecilia)  
Jag sökte i katalogen och så hittade jag dom. Sen frågade jag bibliotekarien var hyllan 
var. Så gick hon till hyllan och tog ut boken till mig. (Gustav) 
 
Nästan alla som nämner att de fått hjälp av bibliotekarier har fått det på statsbiblioteket 
och inte på högskolebiblioteket och utanför sökverkstäderna har de nästan uteslutande 
bett om hjälp i slutskedet av sina sökningar. Då har det mest handlat om var dokumentet 
fysiskt är placerat. Det skulle kunna tyda på att studenterna inte känner till vilken hjälp de 
kan få men det är mer troligt att de av en eller annan anledning inte använder den. En 
informant säger att han oftast hellre gör det själv för lära sig.  
Oftast lär jag mig mer när jag söker själv om jag skall vara ärlig. (…) man skall inte 
vara för inriktad på att aldrig fråga om hjälp ibland är det bra att fråga om hjälp också. 
(Johannes) 
 
Det finns även exempel på hur bibliotekarierna har misslyckats eller försvårat sökningar.  
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(…) jag tror vi höll på i två timmar men det gick inget vidare. (…) Jag fick ge upp till 
slut, jag hittade inte. (David) 
Hon (bibliotekarien) tyckte jag skulle ta den här, som ni säkert sett. Men det fanns inget 
som jag tyckte var bra. (Gustav) 
Där kom bibliotekarien och sa att jag har kollat upp och i National Encyklopedin kallas 
det för (sökord) och då satt vi och sökte på det hela tiden. Då fick vi inga träffar. Så då sa 
vi att vi testar (sökord) och då träffade vi. För det var de ordet som de använde. Det 
sabbade mycket där, mycket tidsödande. (Gustav) 
Det är dock inte troligt att det är därför informanterna inte vill fråga då de som fått 
misslyckad hjälp också uttryckt att de fått hjälp av sökverkstäder och bibliotekarier. 
En anledning att inte fråga skulle kunna vara att de drar sig för att fråga för att de inte vill 
visa sin okunskap. Studenterna läser informationskunskap och de flesta vill jobba som 
bibliotekarier, därför kan det vara känsligt att ställa vissa frågor och visa att man behöver 
hjälp. Speciellt på högskolebiblioteket där klasskamrater ofta jobbar med bibliotekarierna 
och alla känner alla. Det kan vara därför som de flesta tagit hjälp av bibliotekarier på 
statsbiblioteket. 
 

4.4 Valet av sökvägar 
 
Både Grupp A och Grupp B började sökningarna efter dokument gemensamt genom att 
tillsammans komma fram till var de skulle söka. Grupp B delade upp sökvägarna emellan 
sig.  
Det var det att vi sa att olika personer skulle ta olika ställen. Alla fick komma med 
förslag. (Karl) Grupp A sökte mer gemensamt till en början för att sen dela upp olika 
databaser emellan sig.   
 
Att det skulle vara ett bekant och välkänt system var det kriterium som nästan alla 
nämnde kring sina första sökningar.   
När vi sökte i grupp började vi med dom vi vara vana vid, typ LISA och ERIC 
(…)(Adam) 
Google var väl främst av rena bekvämligheten och att jag är bekant med det och att jag 
vet på ett ungefär hur jag skall söka för att få resultat som jag tycker är bra i varje fall 
eller som jag upplever att jag har nytta av då. (David) 
Det (Internationella biblioteket) har jag haft kontakt med mitt eget jobb tidigare så att 
säga, så därför kände jag till att det fanns. (Cecilia) 
Google för att den tycker jag att jag kan och jag är alltid framgångsrik på Google (…) 
(Gustav) 
Man börjar ju gärna att söka i sånt man känner till. Och LIBRIS har man varit inne i 
innan så det var liksom givet att man skulle börja där. (Helene) 
För att det är en databas jag känner till sen innan i utbildningen. (…) Man känner till 
den (LISA) och att det är en erkänd databas. (Johannes) 
 
När de sen sökte vidare var det genom tips från sökverkstaden (se kapitel 4.3) och Grupp 
A gick även vidare genom att studera bibliotekets lista med databaser gemensamt.  
(…) sen blev det ju mer att man gick igenom de databaser som finns här på bibliotekets 
hemsida, att man tänkte att ”ja, kanske psykologi fungerar, eller omsorg eller vård” så 
då gick man igenom dom databaser man tyckte passade in. Sen fanns det ju 
ämnesövergripande databaser som man också kollade in. (Adam) 
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Det fanns så många databaser, så det var inte så att vi betade av dom en efter en med 
exakt samma sökord, men vi hade ju våra termer och visste vilken sorts information vi 
sökte, men just den här systematiken med att nu skall vi söka i den databasen var det inte, 
det var mer skjuta från höften. (David) 
 
Vissa sökvägar var mindre lyckade. Antagligen hittade informanterna inget eller så fann 
de dokument som de bedömde vara ickerelevanta. 
Jag gillar inte LISA överhuvudtaget. Det är svårt, när jag söker själv hittar jag aldrig 
några dokument och om jag hittar några så är dom kass. Det funkar inte. (…) Man 
kanske hittar någonting men så är det en sån jävla process att få tag i. (Gustav) 
Men jag tycker att första dagen när vi delade upp det så fick jag Artikelsök och Presstext 
och där fanns ingenting. Man hittade liksom inte så mycket där (…) (Linda) 
(…) vi sökte på olika ställen inom gruppen. Och då fick jag LIBRIS och det gick så jävla 
dåligt. (Gustav) 
 
Det kan vara så att det inte finns några relevanta dokument i den databasen studenterna 
misslyckats i. Men förmodligen är det på något annat ställe som det brister. Som 
exempelvis i sökningen, relevansbedömningen eller i tillgängligheten till dokumenten. I 
följande fall hade problemet lätt kunnat avhjälpas genom att be exempelvis en 
bibliotekarie om hjälp då databasen uppsök är kopplad till skolans bibliotek. Uppsök är 
en uppsatsdatabas som täcker in flera universitet och uppsatser på olika nivåer. 
(…) då sökte jag i uppsatsdatabasen. Det gick ju inte sådär jättebra. Jag försökte hitta. 
Det finns väl uppsatsdatabaser på Lund och Uppsala och sådär. Men jag hittade inte 
dom. Så jag sökte bara här i Borås. (Helene) 

4.5 Sökord 

4.5.1 Val av sökord 
 
Båda grupperna började med att tillsammans gå igenom sitt informationsbehov. De gick 
igenom olika ämnesområden och kopplade dem till sökord som skulle vara lämpliga att 
utgå ifrån. Gruppen A använde även olika Thesaurer för att hitta de ämnesord som är 
sökbara i de olika databaserna. En thesaur är en lista över de ämnesord och deskriptorer 
som används i en specifik databas eller katalog. Där kan man även se hur ämnesorden 
relaterar till varandra, till exempel kan systemet ge exempel på bredare eller smalare 
termer. 
 
Mellan sökningarna delgav de varandra av de nya sökord som de funnit vara relevanta.  
Vi hade först pratat och kommit fram till en del, men sen blev det variation på det olika 
kombinationer och att man kom på mer efterhand. Men då stämde vi av efter tag också 
och kollade. (…) Om man kommit på nått nytt med och  kunde tipsa och så. (Beatrice) 
Först satt vi och brainstormade hela gruppen och skrev upp vad vi kunde söka på, ganska 
många ord faktiskt. Och sen så när vi väl satt ner och sökte, så sökte vi i Thesaurer och 
så såg vi vad man kunde använda istället för ett visst ord och så. (Erika) 
 
Grupp A hade även de delat upp sökvägarna (databaser) gemensamt för att kunna hjälpa 
varandra med sökord och sökningar. 
(…) vi satt tillsammans och sökte. Då stämde vi av, det här ordet kanske fungerar här, 
det där ordet kanske fungerar där och sånt. (Adam) 
(…) vi satt i samma datasal och gick runt och så, vi satt bredvid varandra. (Erika) 
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Grupp B fick efter de första sökningarna revidera sina sökord kraftigt då de var tvungna 
att bredda sitt informationsbehov.   
Vi insåg ganska snart att det fanns väldigt lite skrivet om (ämnet) och (sökord) gav inga 
användbara träffar till vårt arbete. Däremot gav de bredare söktermerna (träffar) 
(sökbilagan grupp B)  
Även dessa sökord bestämdes gemensamt. 
 
På sökverkstaden bad studenterna om och fick tips om nya sökord och kombinationer av 
sökord som de inte använt innan.  
Hon hade föreslagit vissa databaser där vi inte varit inne, och sen kombinationer av 
olika sökord och en del hade vi inte använt. (…) Jag tror vi hade vart i dom förut, men 
nu kunde vi göra det med dom sökord hon föreslagit då. (Erika) 

 

4.5.2 Vilka sökord de har använt 
 
Figur 3 och 4 är uppspaltningar av studenternas sökord jämfört med de träffar som 
bedömts som relevanta på ett eller annat stadium. Detta är jämfört med hur många som 
slutligen citerats i rapporten. Uppgifterna är främst baserade på gruppernas egna 
sökbilagor som de ombeddes göra över sina sökningar. De har sedan kompletterats med 
uppgifter ur intervjuerna. Eftersom det inte är de enda sökvägarna till dokument så kan 
man inte jämföra direkt med gruppernas referenslistor. Till exempel finns det två citerade 
artiklar i grupp As referenslista men ingen av dem är hittade genom sökord. De har 
förmodligen hittats genom exempelvis en referens och sedan återfunnits vid sökning på 
författare och inte genom sökord. Dock anser vi att materialet ändå är tillräckligt 
omfattande för att analyseras. 
 
Grupp A har sökt på 22 olika ställen och bedömt 43 dokument som relevanta samt citerat 
4 av dem. 
Grupp B har sökt på 10 olika ställen och bedömt 45 dokument som relevanta samt citerat 
7 av dem. 
 
Detta borde tyda på att det inte är antalet sökvägar som avgör hur många dokument som 
man slutligen bedömer vara så relevanta att de citeras. Det är då vikigare hur många 
dokument som man bedömer relevanta och sen jobbar vidare med. En förutsättning för att 
det skall vara möjligt är dock att de sökvägarna man använder är adekvata. 
 
I procent använde Grupp A 9,3 % och Grupp 15,5 % av de dokument som de 
relevansbedömt. Detta kan jämföras med de medel på 8 % som Serola och Vakkari 
kommer fram till genom en småskalig studie bland studenter.15 Trots att man inte rakt av 
kan jämföra vår studie med deras ger det ändå en fingervisning om att de varit ganska 
framgångsrika i sin relevansbedömning.    
 
När man studerar hur många sökord eller kombinationer av sökord de båda grupperna har 
använt ser man att det inte heller har betytt något för hur många dokument som slutligen 
citerats av dem.  

                                                 
15 Serola, Sami & Vakkari, Pertti (2005) S. 380 
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Det man kan se är att de båda grupperna har haft olika strategier och båda varit 
framgångsrika. Grupp A har använt cirka 158 sökord eller kombinationer av sökord 
medan Grupp B har använt cirka 56.  
 
Enligt en artikel av Vakkari16 kan användandet av allt för många sökord tyda på att 
informationsbehovet är vagt och obestämt. Men eftersom vi samlat alla sökord från alla 
sökningar tillsammans så kan vi inte veta exakt när de använt vilka. Förmodligen är det 
så att det varit vagt formulerat i början av sökningarna och senare blivit mer specifikt. 
 
Det kan vara så att studenterna innan, omedvetet eller inte, har vetat ungefär hur många 
dokument som de har behövt och därefter letat fram ett lämpligt antal. Om de ansett sig 
behöva referera till fler dokument kanske de skulle ha hittat dem bland dem som de 
relevansbedömt under sina sökningar. 
 
Grupp A har i medeltal använt cirka 7 sökord eller kombinationer i sina sökningar och 
medeltalet för de sökningarna som lett fram till dokument är 6.5. 
Grupp B har i medeltal använt 5.6 sökord eller kombinationer i sina sökningar och 
medeltalet för de sökningarna som lett fram till dokument är 7.25. 
Av detta kan man se att det är ganska slumpartat vilka sökningar som har lett fram till 
träffar som citerats. Detta understryks av att de trots att grupp A sökt på mer än dubbelt 
så många ställen som grupp B, har hittat sina citerade dokument på lika många ställen. 
Det vill säga i fyra olika databaser. Föga förvånande är alltså en av de viktigaste 
kriterierna för om sökningarna skall leda till relevanta dokument vara var man söker. 
 
 
 
Grupp A  Sökord eller 

kombinationer 
Dokument 
bedömda som 
relevanta 

Citerade i 
Rapporten 

Academic Search Elite 1 1 - 
Altavista 11 - - 
Annual Review of 
Psychology 

 
2 

 
- 

 
- 

Artikelsök 20 6 - 
Cinahl 9 6 1 
CSA ILLUMINA 11 - - 
ERIC 15 2 - 
GOTLIB 14 - - 
Google 17 1 - 
Facktidning 6 - - 
GUNDA 4 1 1 
KVINNSAM 8 4 - 
LIBRIS 5 7 - 
LISA 3 1 - 
Medline 1 - - 
Nordiskt BDI-index 7 2 1 
Presstext 10 4 - 

                                                 
16 Vakkari, Pertti & Hakala, Nana (2000) S. 540-562 
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PsycInfo 1 4 - 
Sociological Abstracts 2 - - 
VOYAGER 6 1 1 
Wiley InterScience 4 3 - 

FIG. 3 Söksammanställning baserad på sökord Grupp A 
 
 

 
Grupp B  Sökord eller 

kombinationer 
Dokument 
bedömda som 
relevanta 

Citerade i 
rapporten 

Affärsdata 10 4 2 
Altavista  5 - - 
Artikelsök 2 3 - 
Bibliotek.se 5 11 1 
Google 5 16 1 
LIBRIS 2 2 - 
LISA 7 6 - 
Nordiskt BDI-index 9 2 3 
Uppsatsdatabasen 8 1 - 
Yahoo 3 - - 

 
 
FIG 4 Söksammanställning baserad på sökord Grupp B 

 

4.5.3 Sökordens utveckling 
 
När det gäller hur sökorden har utvecklats har studenterna ofta använt kombinationer när 
de ansett att sökning varit för bred. Grupp A har använt antalet träffar mycket som en 
första relevansbedömning för om det överhuvudtaget ska vara värt att relevansbedöma 
dokumenten i träfflistan. De har förkastat ett femtontal sökningar på grund av för breda 
sökningar. Bland de sökningar som ansetts för breda är träffarna mellan 111 stycken och 
6696 stycken. Om man studerar figur 5 ser man att de jobbat sig ner mot betydlig mindre 
antal träffar. Detta är dock ett felaktigt sätt att bedöma relevans. De flesta databaser och 
söktjänster väljer ut de dokument som innehåller ämnesordet och rankar dem sedan efter 
hur många gånger det förekommer. Därför är det helt fel att döma ut sökord som har fått 
ett oöverskådligt antal träffar. De översta träffarna är mer relevanta ur systemets 
synpunkt än de som kommer i slutet av träfflistan. Även bibliotekskataloger rankar sina 
träffar efter relevans. Man kan ofta i sökfunktionen välja hur dokumenten skall rankas. 
Exempelvis kan man i Borås Högskolas bibliotekskatalog välja om träfflistan skall 
sortera efter publiceringsår, titel, författare eller relevans.  
 
 
FIG. 5 Medeltalet träffar i databaserna Grupp A (Urval) 
 
Databas Medeltal i träffar 
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Academic Search Elite 5 
Artikelsök 28 
ERIC 38 
Gunda 31 

Kvinnsam 20 
LIBRIS 37 
LISA 3 
Nordiskt BDI-index 8 
Presstext 9 
PsycInfo 83 
Wiley InterScience 180 

 
 
Grupperna har använt sig av att studera relevanta dokuments ämnesord för att hitta fler 
sökord att använda. 
(sökord) hittade jag när jag sökte på ett annat sökord, då fanns det rekommendationer på 
ämnesord då stod det där. (Adam) 
Ibland kan det stå så att vilka ämnesord och sökord som kan fungera till det dokumentet. 
Så ser man det och så testar man på det nästa gång. (Gustav) 
 
Förutom att grupp A har använt Thesaurer för att finna lämpliga ord har vissa även 
använt sig av upplagsverk. Detta gav dock inga träffar då databasen var indexerad på en 
mer talspråksinriktad term. 
 
(…) i National Encyklopedin  kallas det för (ämnet) och då satt vi och sökte på det hela 
tiden. Då fick vi inga träffar. Så då sa vi att vi testar (sökord) och då träffade vi. För det 
var de träffarna som de använde (Gustav) 
 
En informant har även använt sig av den alfabetiska delen av SAB-systemet för att hitta 
fler sökord att använda. 
Så gick jag vidare och kollade i det här ämnesordsregistret. Och letade efter lämpliga 
sökord i katalogen. Som man kunde använda i Borås statsbibliotekskatalog. Och jag 
provade mig fram med lite olika sökord. Som sagt ämnesordsregister den alfabetiska 
delen var ett användbart verktyg. (Johannes) 
 
När man studerar informanternas sökningar ser man att de har haft olika strategier med 
upprepningen av sökord. Vissa försökte variera sig och andra använde mer eller mindre 
omedvetet olika sökord. 
Jag försökte variera både från gång till gång och även vid dom olika enskilda fallen. 
(Johannes) 
Men det kan man känna som en miss att jag har såhär inte gått tillbaka i LIBRIS och sökt 
på de nya orden. De nya sökorden liksom. (Gustav) 
Man är dålig på att skriva ner vilka ord man använt, det behöver man träna på. Så man 
inte söker på samma ord igen. (Adam) 
Andra har försökt använda samma sökord i alla system. Det man kan sakna här är en 
gemensam strategi. Om en gemensam strategi saknas så skulle alla studenterna behöva 
söka i alla databaser och det vore ett stort slöseri med tid. 
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4.6 Studenternas förmåga att bedöma sitt informationsbehov 
 
Tanken här vara att studera hur väl studenterna kunde bedöma hur många dokument de 
skulle referera till. Samt om de innan arbetet var färdigt kunde ge besked om vilka 
dokument de skulle använda och att jämföra detta med hur de sedan refererade i 
slutprodukten. Vi ville även se hur väl det antagna antalet dokument de skulle använda 
stämde överens med det antal de sedan använde. 
 
Både grupp A och B är mycket osäkra på hur många dokument de slutgiltigt kommer att 
använda i rapporten. Grupp A:s medelvärde på hur många dokument de tror de kommer 
att använda är 21 och de använde 25 dokument. Grupp Bs medelvärde är 15 och de 
använde 16 stycken i rapporten. Som vi ser var det trots sin osäkerhet, nära i sina 
gissningar angående antalet refererade dokument.  
 
 Informanterna kunde vid intervjutillfället inte namnge alla dokument som de trodde att 
de skulle använda men Grupp A visade 16 dokument som de var säkra på skulle 
användas. Av dem användes 9 stycken dokument i arbetet. Grupp B namngav 6 
dokument varav de använde tre stycken. 
 
Av detta kan man se att studenterna hade en bra föraning om hur många dokument som 
de skulle använda men de visste dock inte vilka de var. Vid intervjutillfället hade både 
grupperna i princip avslutat sina sökningar och hade sina samlingar av dokument. Så de 
hade överblick av samlingarna men de hade inte slutgiltigt bedömt relevansen på alla 
dokument.  
 
 

4.7 I vilket stadium av sökprocessen har studenterna funnit 
relevant litteratur 
 
Flera av informanterna säger att de fann de flesta relevanta dokumenten tidigt under sin 
sökprocess.  
Vi hittade ganska snabbt informationen, men sen diskuterade vi att vi kanske skall söka 
lite till och få lite mera. Så har det fyllt på efterhand. Men dom viktigaste hittade vi rätt 
snabbt. (Johannes) 
Mycket var vid första sökningarna vi gjorde. När vi bestämde att hela gruppen skulle gå 
och söka på vad som finns kring allt det här. För att det ledde ju även till att vi fick fler 
uppslag till sökord och sånt där. För först satt vi ju bara och spånade på det men när vi 
började söka så kom det ju givetvis upp massa nya. Sen tror jag att kanske redan vid 
första gången. Möjligtvis vid andra gången. Är då jag fick upp flest. (Ivar) 
 
Men vi kan konstatera att de ofta har gjort extra sökningar, trots att de enligt dem själva 
redan har funnit relevant litteratur. Detta för att försöka finna relevantare litteratur, bättre 
än den de redan har. Detta kan tyda på att de inte litar på att de genom sina sökningar 
direkt finner den bästa litteraturen.  
(…) det var därför jag gjorde ett ryck till för och se om jag kunde hitta någon bra 
webbplats till eller nått på nätet som jag kände var bättre än dom böckerna då, och då 
hittade jag ju ytterligare en bok som var bättre. (David) 
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Redan efter de två första kände jag att i alla fall jag hade det jag behövde. Jag provade 
ändå att fortsätta om det skulle dyka upp något guldkorn. (Johannes) 
Jag har hittat saker tidigt men jag har hela tiden forsatt att söka och på dom orden och 
kollat igenom. (Gustav) 
 
Studenterna sökte information och fann dokument, men gick först senare igenom den 
funna litteraturen för att undersöka den närmare. Då fann de ibland att de faktiskt inte 
funnit bra litteratur och fick således gå tillbaka och söka mer om just det ämnet. 
(…) om vi inte kände att vi hittat om just nått gick vi tillbaka och sökte om den 
avdelningen, så att säga. (Adam) 
 
Eller så fann de dokument som var intressanta, men kunde inte lokalisera själva de 
fysiska dokumenten och blev därför tvungna att söka ytterligare för att få tag i själva 
dokumenten. 
Dom flesta hittade jag nog fösta gången. Men så försökte jag ju hitta dom också. Och 
några hittade jag och då höll jag ju fast vid dom. Andra hittade jag inte och då gjorde 
jag ju nya sökningar. (Helene) 
Jag hittade dom rätt snabbt, men sen att veta vart dom fanns. (…) sen att gå in och 
reservera så ingen annan hinner före eller så. Eller att den fanns på nått bibliotek långt 
bort, så då gick jag in och beställde dom. Så jag hittade dom rätt fort, men jag sökte på 
dom dokumenten flera gånger. (Erika) 
 
Enligt studenterna själva bar de med sig sitt arbete någonstans i bakhuvudet hela tiden 
under arbetets gång. De jobbar inte direkt med arbetet, men de håller ändå ögonen öppna 
efter litteratur som kan vara av användning för dem. 
Det är jättesvårt att svara på det tycker jag, för jag jobbar det blir som en process på 
nått vis, jag kanske går i ett ärende till stadsbiblioteket för och göra nånting själv och så 
kanske jag kanske samtidigt går och tittar. (…)När jag besökte biblioteket gick jag nog 
alltid därifrån med nånting. (Cecilia) 
In i det sista fortsatte jag att söka efter bra dokument. (Gustav) 
 
I gruppintervjun gick vi tillsammans med grupp A igenom deras referenslista och när de 
har funnit de refererade dokumenten. Med detta som underlag studerade vi deras 
referenser. Vi rensade bort de referenser som var till obligatorisk litteratur, samt de två 
referenserna som var till föreläsningar, vilket gav oss 18 dokument. 
Av dessa 18 dokument säger de sig ha funnit 12 av dem tidigt i sökprocessen. 
 
Fem dokument säger de sig ha funnit sent i sökprocessen. Av dessa fem dokument är tre 
metodböcker. Dessa tre metodböckerna är de enda metodböcker grupp A har använt sig 
av i arbetet. En bok har till exempel använts för att definiera gränssnitt. Av dessa fem 
sent funna dokumenten kan vi se att fyra har sökts i slutet för att förankra deras redan 
skrivna text i litteratur. 
 (…) sen hade vi vårt material och så tänkte vi att nu i efterhand kan vi åtminstone titta 
på dom intervjuer vi gjort och se vad det innebär att vi gjort dom på det här sättet som vi 
gjort genom att gå tillbaka till litteraturen då. Vi kunde inte bestämma i efterhand hur vi 
hade gjort intervjuerna så att säga, men mer för att se vad det innebar att vi gjort dom 
så. (Johannes)  
 
Vi gjorde samma sak med grupp B. När vi tagit bort obligatorisk litteratur återstår 16 
dokument. Av dessa 16 uppger de att de funnit 13 tidigt i sökprocessen.  
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Studenterna verkar variera sina sökningar bra och de utnyttjar såväl bibliotek, söktjänster 
såsom Google, samt flertalet olika databaser. Enligt dem själva finner de tidigt relevant 
litteratur, men fortsätter ändå söka för att om möjligt finna dokument som är lite bättre, 
lite mer relevanta och ersätta de tidigare dokumenten med dessa. En del sökningar har 
gått åt till att lokalisera dokuments fysiska plats, efter att de redan har funnit dokumenten 
i en databas. De finner en katalogpost men inte var dokumentet finns och måste därför 
söka för att hitta dokumentet någon annanstans. 
 
Studenterna söker mest aktivt i början men håller ändå ögonen öppna och gör en del 
sökningar ända tills arbetet är färdigt. Ibland söker de specifikt efter något som de anser 
att de inte har tillräckligt bra litteratur om eller för att fylla en lucka. De sökningar som 
sker i slutet är så gott som alltid för att i efterhand styrka påståenden i texten eller för att 
ha nåt att grunda sin metod på. 
 
Kanske hade studenterna kunnat spara in tid och möda genom att sluta söka tidigare i 
arbetet då de redan i ett tidigt stadium anser sig ha funnit relevant litteratur. Kanske de 
borde lägga tiden på att sätta sig in i de dokumenten de återvunnit. Istället för att som de 
nu gör försöka hitta relevantare litteratur som de ändå inte kan vara säkra på finns. 
Kanske är de inte tillräckligt säkra på sig själva för att säga att nu räcker det, jag har 
tillräckligt bra material. I en studie fann Tang och Solomon att i början av en sökprocess 
var studenterna osäkra på vad som var ett relevant dokument och var därför nervösa för 
att de inte gjorde bra avvägningar. Detta avtog dock med tiden, då studenten blev mer 
självsäker och insatt i ämnet. Alltså borde de vara bättre på att söka mot slutet på 
arbetet.17 I vår studie finner vi dock att informanterna oftare använde dokumenten de 
hittat först. Men detta behöver inte vara en motsägelse då det kan bero på att det inte 
fanns bättre dokument eller att de redan hittat de bästa dokumenten. 
 
Det kan också vara så att studenterna inte sökte tillräckligt framgångsrikt men trots det 
kan vi konstatera att våra studenter faktiskt klarade sig bra med de dokument de fann 
tidigt och således hade kunnat lägga liten vikt vid ytterligare sökningar. Det bör påpekas 
att detta enbart handlar om när de funnit dokumenten, inte när de bedömt dem som 
relevanta, vilket inte alltid är samma sak. 

4.8 Hur ämnen utvecklas under pågående arbete 
 
Vi ville undersöka om studenternas ämne har ändrats under arbetets gång och hur detta 
påverkat informationssökningen eller om informationssökningen påverkar ämnet. 
Här särskiljer vi de två ämnena till rapporterna och de 12 olika dokumentlistorna som i 
sig innehåller ett stort antal olika ämnen beroende på vad deras informanter har angivit 
för informationsbehov. 
 
Rapporterna 
När vi frågade studenterna om de fått ändra ämnet till deras rapport någon gång är grupp 
A överens om att det inte har behövts, deras ämne har fungerat rakt igenom. 
(…) det har väl fungerat. Vi bestämde det ganska snabbt, sen har vi gått på den linjen 
hela tiden. (Erika) 
(…) dom avgränsningar vi valde från början har passat in ganska bra faktiskt.  (Adam) 

                                                 
17 Tang, Rong & Solomon, Paul (1998). S. 248 
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Grupp B fick inte direkt ändra sitt ämne  men de fick bredda sina sökningar. Det var svårt 
för dem att finna information till sitt arbete så de valde att även söka om närliggande 
ämnen och använda de delar som även passade in på deras arbete.  
(...) vi fram till att det antagligen skulle finnas väldigt lite skrivit om (ämnet) så då kände 
vi att vi måste liksom bredda (...) (Gustav)   
(…)man kanske har den ambitionen att man ska hitta dokument som kanske beskriver 
mer om det men det har varit så svårt att hitta så vi har sänkt nivån. (Gustav) 
 
Dock fick grupp B på sitt slutseminarium lite kritik för att de valt att gå upp en nivå  
istället för att kanske söka på snarlika branscher istället.  
Och sen också det här, det är viktigt att säga det, att vi tänkte ju att om vi hittade ju inget 
när vi sökte om (ämnet), men då tänkte vi aldrig att det kunde finnas närliggande 
branscher (…) eller vad som helst, vi tänkte mer att vi går upp en nivå till (ämne) men vi 
tänkte inte att vi kan stanna på samma nivå och kolla på sidan av liksom, förstår ni? Att 
bredda åt det hållet istället. Att titta på alternativa branscher det var kanske en miss vi 
hade gjort.  (Johannes) 
 
Att deras ämnen inte ändrats kan förklaras genom att de passat bra in på uppgiften och 
det fanns tillräckligt med information att tillgå. Att ett ämne inom den här sortens uppgift 
skulle utvecklas under arbetets gång är inte heller troligt då det är en så pass specifik och 
styrd uppgift. Det är även ett återkommande inslag inom kollegium tre som har utvecklats 
under flera år. 
 
Dokumentlistorna 
När det gäller dokumentlistan har studenterna fått sin inspiration till vilka ämnen de skall 
söka efter genom de intervjuer de gjort med sina informanter. Studenterna skall sätta sig 
in i vad för person det är de skall söka dokument åt innan de kan hitta en fokus för sina 
sökningar. Om studenterna innan intervjun haft några tankar om vad de skulle söka om så 
fick de dem antingen bekräftade eller fick ändra ämnen.  
Innan intervjun trodde jag nog att jag mer skulle söka på yrkesrelaterad information. 
Men efter intervjun när det framkom att hennes informationsbehov i yrket var 
tillfredsställt så då gick jag över till (…) litteratur som är kopplad till hennes fritid. 
(Johannes) 
Alltså jag utgick ganska mycket från en här personens yrke och intresse. Under intervjun 
berättade hon att hennes intresse och fritidssysselsättning det flöt ihop väldigt mycket 
med hennes arbete. (Ivar) 
 
Vid de tillfällen studenterna fick ändra i ämnet handlade det mer om att man inte kunde 
hitta något dokument inom just det ämne de skulle vilja ge personen. Som här nedan 
angående en students ämne. Dokumenten ansågs i det hä r fallet för avancerade och man 
fick istället rikta in sig på att hitta ett dokument om något annat ämne. 
(...)För att hitta någonting om (ämnet). För allt annat inom (ämnet) är ju bara tjocka 
böcker. Det skulle vara lite för mycket för honom då. När det bara gäller att komma med 
så små konkreta tips för en hobby verksamhet. Men jag hittade inget direkt så jag valde 
bort det helt enkelt. Så då blev det nästan mer runt hans fritidsintressen än runt hans 
verksamhet. (Helene) 
 
Det finns även fall där ämnet ändrats beroende på att studenten inte kunnat finna något 
om det ämnet eller att man inte kommit till någon insikt om att ämnet skulle vara 
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opassande eller att något annat passar bättre. Vid de tillfällena har ämnet övergivits och 
studenterna har letat upp yt terligare ett dokument som passat in på ett annat 
informationsbehov hos studenten. 
(…) det var det jag la mest tid till att söka på då. I biblioteket och på nätet och kollade 
lite i kataloger då med, men jag hittade ingenting, och bibliotekarierna, dom var två 
stycken, jag tror vi höll på i två timmar men det gick inget vidare. Tyvärr då. (David) 
 
Man kan se att de ibland byter dokument inom det område de vill hitta om. Att de väljer 
en ny bok framför en annan men inte skiftar ämne.  
Jo det var typ en lugn och ro bok om hur man skulle träna och så. Men det visade sig att 
den var från friskis och svettis och hon hade varit gympalärare i friskis och svettis så då 
kändes det som om hon borde känna till den boken. (Linda) 

 

4.9 Vilka problem de själva tycker sig har haft 
 
Vi kan inte se några generella mönster i de problem som de själva tar upp. Informanterna 
i grupp A nämner oftast att de hade lite problem med att de hittade många irrelevanta 
dokument. 
Det var svårt att hitta något om (ämnet) utan (inte ämnet). (Adam) 
(…) jag har fått slänga några stycken som inte alls handlade om, det var en som 
handlade om (ämnet), det var ju läsandet och vilka böcker dom gick till, men det var ju 
mer riktat till(…). (Adam) 
Men det bör dock inte ses som något större problem då det hittade mycket relevant 
litteratur också. Andra problem som nämns vid enstaka tillfällen är att de var oense i 
bedömningen av dokument.  
Sen skrev Cecilia ut lite korta artiklar, men dom tyckte jag inte var så relevanta, där hade 
vi lite olika åsikter. (Beatrice) 
En annan informant kände att han hade problem med vissa databaser. 
Men jag gillar inte LISA överhuvudtaget. Jag tycker det är besvärligt. Det är svårt, när 
jag söker själv hittar jag aldrig några dokument. Och om jag hittar några så är dom 
kass. Alltså jag kan inte. (Gustav) 
Den (affärsdata) var väldigt konstigt och dåligt uppbyggd tyckte vi. (Gustav) 
Det har även förekommit klagomål på allt för mycket information på webben. 
Alltså det blir lätt så mycket när man söker på webben tycker jag själv. En myriad. Man 
irrar runt i katakomberna. (Ivar) 
Det är ett problem som förmodligen kommer att bli vanligare och vanligare i och med att 
informationsutbudet på webben ökar. Förhoppningsvis kommer det att avhjälpas med att 
det utvecklas fler och mer specia linriktade söktjänster som till exempel Google Scholar.  
 
Vad de själva tycker om sin informationssökning 
De flesta informanter säger själva att de känner sig osäkra och talar i väldigt negativa 
ordalag om sin informationssökning. 
(…) inte jättesäker kan j ag inte säga att jag känner mig. Tycker jag inte. (Frida) 
Jag kan ju säga att jag själv tycker jag är jävligt kass på att söka. (Gustav) 
(…) jag kan ju bara tillägga att jag känner mig väldigt osäker när jag gör sökningar för 
jag är inte så himla bra på det. (Helene) 
Jag tror inte jag är så särskilt bra på att hitta info. Det kommer ju lite an på ämnet. Det 
här kan jag ju inte så mycket om. När jag är inte särskilt bra, tyvärr. (…) Men jag tror 
det var lite svårt att hitta just inom det här ämnet. (Karl) 
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Ofta är de medvetna om vilka problem de själva har och eftersom de fick frågan i slutet 
av sin sökprocess så kan man tänka sig att de reflekterat över problemen och utvecklats 
sina kunskaper till nästa gång de är i en liknade situation. 
(…) man känner sig lite dålig på det man vet inte riktigt hur man skall göra. Man är 
dålig på att skriva ner vilka ord man använt, det behöver man träna på. Så man inte 
söker på samma ord igen. Såna smådetaljer. (Adam) 
Det känns som man kunde vara mer strukturerad så man har lite koll på hur mycket man 
sökt, så man vet om man har brist på material att jag inte har sökt tillräckligt eller att det 
beror på att det inte finns så mycket sånt. Det är svårt att veta nu när man inte har koll 
på hur mycket man har utforskat och så. Annars känns dom sökningar jag gör bra. Jag 
har bara lite dålig koll på helheten. (David) 
(…) man kan ju iaf hitta det. Sen om man får tag på det är en annan sak. Men man hittar 
det genom databaserna, det tycker jag. Jag tycker vi hittat en hel del. (Erika) 
Rent generellt kan jag väl säga för egen del reflekterar jag väl inte så himla mycket som 
jag kanske borde göra över informationssökning. Det kanske har mycket med att göra 
med vana och sådär. Man tänker inte så mycket man bara gör utan att reflektera. Det 
kanske behövs mer lektioner. (Ivar) 
Jag tycker inte att jag är jättebra på det. Jag skulle absolut vilja lära mig mer känner 
jag. Det handlar ju mycket om att känna till olika databaser och var man kan söka. Men 
även när man har sökord blir det ju stopp ibland. Att hur skall jag komma vidare nu? Det 
brukar oftast gå bra men jag skulle gärna bli bättre. (Linda) 
En del informanter säger även att de redan genom att jobba med projektet och sökt i 
grupp blivit bättre på att söka.  
Jag tycker jag har lärt mig rätt mycket nu för att vi varit så himla noga och kollat igenom 
på många ställen. För jag kan vara rätt lat och tycka att nu har jag hittat det jag 
behöver. Men nu har vi sökt mer grundligt. (Beatrice) 
Medan en informant redan nu känner att han känner sig trygg och framgångsrik. 
Jag känner mig ganska trygg faktiskt i min informationssökning. Om det är något jag inte 
kan så lär jag mig det så fort så möjligt. Jag är väldigt envis och jag tar gärna in ny 
kunskap om det finns möjlighet. (Johannes) 
Frågan är då varför de flesta informanter talar så negativt om sin sökprocess när de ändå 
lyckats så bra med sin uppgift. Båda grupperna blev godkända och de behövde inte 
komplettera sina rapporter. Man skulle kunna tänka sig att de mot slutet blev medvetna 
om vad de gjort för fel när de sökt i början och därför inte reflekterat över hur mycket 
bättre de blivit i både sökningar och bedömning av dokument. Att de tror att de har 
problem med sina sökningar skulle kunna vara ett problem då de kanske ger upp för fort 
eller tror att de själva gör något fel när söksystemet inte fungerar som det skall.  

 

4.10 Relevansbedömning 
 
Båda grupperna har vid flera tillfällen cirkulerat de funna dokumenten för att flera i 
gruppen skall kunna bedöma deras relevans. 
Vi hittade dokument och så har vi träffats i gruppen och så har vi delat ut så vi har fått 
läsa ungefär lika mycket. Så har vi träffats dagen efter och berättat vad de handlat om. 
Om de var relevanta för vårat skrivande liksom. Sen så har vi roterat som så fler får 
liksom läsa dom. Och om de har hittat något annat som de andra missat. (Gustav) 
Artikeln är en sån jag fått av Linda, som hon hade läst först. Eller det var ju lite min 
uppgift att bedöma den. Eller det var ju så att fler skulle läsa den så vi kunde bedöma om 
det var det  här som vi var ute efter. (Helene) 
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Informanter har nämnt att de gjort på detta sätt när de känt att de inte har kunnat bedöma 
dokumentet.  
Att skulle det vara så att inte jag förstår så kanske någon annan gör det. (Ivar) 
Men det vanligaste verkar ha varit att de som hittat mycket material har delat med sig till 
de i gruppen som av en eller annan anledning inte har varit lika framgångsrika i sitt 
sökande och därför inte hittat lika mycket material. Däremot så har den första 
relevansbedömningen oftast utförts av en person som utifrån träfflistor eller abstract 
avgjort om den skulle återvinnas eller ej. 
 

4.10.1 Vad de baserade sin relevansbedömning på 
 
Här nedan studerar vi hur mycket och vad de läst i posterna innan relevansbedömningen 
skedde. Nästan alla informanter nämner titeln som det första de gjort bedömning på. 
Detta blir extra tydligt när de använt sökmotorer då det och den två rader långa 
beskrivningen är det enda man kan bedöma utan att klicka sig in på sidan. 
Alltså jag kan säga att i regel dels så läser man ju titlar och så försöker man ju läsa det 
lilla som står under titlarna. (Ivar) 
Titel (…) och när man söker i Google får man ju en liten utdrag ur texten, eller 
beskrivning eller vad det är. (Cecilia) 
När de browsat hyllor har de gjort på samma sätt. Studerat titlarna på bokryggen och tagit 
ut de som passat bäst mot deras ämne. 
Det var titel. Jag tog ut och läste på baksidor. Bläddrade igenom läste lite på baksidan 
vad den behandlade. Ganska snabba bedömningar men jag tyckte ändå jag kunde 
bedöma ganska fort om det var något. (Gustav) 
Jag kollade bara ute på hyllan. Läste titeln och så. Kollade om det verkade intressant och 
så. (Karl) 
 
I databaser och bibliotekskataloger skedde den första bedömningen på titeln men där 
finns oftast ett abstract att tillgå som också användes.  
Alltså jag har ju inte hittat så många dokument men det är väl mycket, oftast är det väl 
titeln. Om man tycker att titeln är bra. Så är det ju bara. Och i vissa fall har vi ju läst 
abstractet. (Gustav) 
Det var väl först titeln då (…) och  i dom fall det fanns någon beskrivning så det. (David) 
Ibland finns det ju sån abstract man kan läsa igenom och känna om det är något att ha. 
(Cecilia) 
Ja det hade ju mycket med titeln att göra, sen fick man gå ner i abstracten och titta om 
man blev intresserad då, titta om det fanns nått att ta i och så. (Erika) 
 
Andra kriterier som nämndes för att avgöra om dokumentet var relevant var ämnesord 
när det fanns att tillgå. 
Och så kollade man om det fanns ämnesord och så, brukade jag kolla på. (Frida) 
 
När studenterna bedömde dokument som de skrivit ut eller lånat genom bibliotek läste de 
mer av innehållet. Men det är också beroende av hur omfattande dokumentet var 
textmässigt. Man kan också se att de var väldigt pigga på att förkasta dokument så fort de 
fick en anledning. Det är heller oftast inga helhetsbedömningar av dokumenten. 
Jag tittade i innehållsförteckningen och hittade, nu ska vi se här, informationsbehov och 
informationsbeteende (ämnet) t ex, det är ju precis det vi jobbar med. Jag kikade alltså 
och fann flera överskrifter som kunde vara aktuella för oss. (Cecilia) 
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Det beror nog helt på hur omfattande det är. (…) Ifall det är en längre rapport liksom då 
har jag läst ingressen eller abstractet eller vad man nu kallar det. Är det kortare artiklar 
så har jag läst igenom hela. Eller skumläst igenom hela för att kunna avgöra någonting. 
(Ivar) 
(…) här skummade jag igenom dom två första sidorna och såg att det här är definitivt 
intressant, jag skummade dom första sidorna och kände att det här går definitivt att få ut 
nått av. Senare läste jag hela då. (David) 
(Jag läste) 30-40 sidor kanske. Det var inte jätteintressant. Jag började från början men 
så hoppade jag lite. (Karl) 
 
Det var heller inte alltid som hela dokumentet lästes utan man läste bara de delar som 
ansågs användbara. Informanterna har ibland gett upp att hitta övergripande dokument till 
delar av sitt informationsbehov och har därför sökt mindre delar att citera.  
Det som vi använder den till var bra i alla fall. Resten vet jag inte. Vi har bara kollat på 
inledningen för vi skulle definiera ord. Och då kollade vi lite på hur hon hade gjort och 
vad hon hade för definitioner på orden. Så har vi liksom kollat om dom var bra. Och det 
var den bra till men sen resten vet jag inte vad den handlade om ens. (Linda) 
Jag känner att när vi upptäckte att det var väldigt svårt att hitta litteratur så nu har det 
blivit så att när vi sökt så har det varit som, den här är inte så bra men lyssna på den här 
meningen. Det är en mening vi kan använda. Så man kanske har den ambitionen att man 
ska hitta dokument som kanske beskriver mer om det men det har varit så svårt att hitta 
så vi har sänkt nivån. (Gustav) 
 

4.10.2 På vilka grunder bedömdes dokument som relevanta eller 
icke relevanta 
 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom informanternas relevansbedömning främst utifrån 
Wangs kriterier. Vi tar inte upp alla som nämns i hennes studie och vi har även 
konstruerat några egna samt lånat en ifrån Tombros studie. 
 
Topicality  
Detta är det mest grundläggande kriteriet och det som alla nämner först.  
(…)  att det behandlade det som vi skulle skriva om. (Gustav) 
Först att det finns någon anknytning till det vi håller på med. (Ivar)  
(…)  jag tror bara det var att innehållet inte stämde överens med vårt arbete fast det 
kanske såg ut så från början så att säga. (Cecilia) 
Men man kan också se att som vi nämnt har det inte alltid gjorts helhetsbedömningar och 
därför är det viktigaste att de någonstans i dokumentet behandlat ämnet på ett sätt som 
skulle kunna vara användbart i rapportskrivandet.   
 
Orientation/Level  
Många har valt bort dokument av den anledningen att det varit på fel nivå men det är 
främst till dokumentlistan. Där nämner de ofta att dokumenten varit för avancerade för 
sitt ändamål.  
(…) det fanns en del kanske mera akademiskt orienterade artiklar kanske och litteratur 
inom sociologi sådär då men i och med att hon uttryckte väldigt starkt att hon ville ha 
väldigt lättlästa texter och hon hade väldiga problem med myndighetsinformation och 
sådär, så det sa hon flera gånger att ska hon läsa något så skall det vara enkelt o tydligt 
uppdelat o sådär annars orkar hon inte med det. (David) 
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Däremot nämner studenterna inte detta kriterium i betydelsen att de funnit dokument som 
de själv inte förstått. Antagligen för att de inte gått så djup i sitt ämne att de letat efter sån 
litteratur som var riktad till specialister. Så genom att formulera sitt informationsbehov 
och för att de gjort en grundläggande studie har de undvikit problem med för avancerad 
litteratur. 
 
Novelty  
Det här kriteriet har uppenbarligen inte varit något problem. Få har nämnt det även om 
det har hänt.  
Det var mycket det som kom upp som återkom ju, och då hade vi redan hittat det. 
(Beatrice) 
Detta skulle bara ha varit ett problem om studenterna haft för lite information att bedöma. 
Eftersom de nämner det i så liten utsträckning kan man tänka sig att de snarare har haft 
motsatt problem. Förmodligen för att de har varit framgångsrika i att förnya sina 
sökningar och hitta många olika sökvägar. 
 
Availability 
När de nämner tillgängligheten är det nästan alltid tidsaspekten som framhålls.  
Jag vet ju att om jag går in och tittar, så kikar jag på vart det går att låna boken, vart det 
går att få tag på dokumentet någonstans. Om det inte finns att låna här, jag menar 
fjärrlån är ju inte aktuellt i det här fallet. Det kan ju vara en anledning (…).  
Det vet jag att vi strukit några, det kan jag tänka mig att Beatrice nämnde någonting om 
för att hon o jag strök några som fanns, någon i Linköping och någon annanstans, det 
stupar på sin egen orimlighet i det här arbetet så att säga, tidsaspekten. (Cecilia) 
Man får något jävla abstract och sen är det svårt att gå vidare därifrån. Jag kan tänka 
mig att om jag haft mycket tid och det var ett arbete jag skulle jobba med en längre tid så 
skulle jag kunna tänka mig LISA. Men när det är såhär 2-3 veckors arbete så känns det 
så omständligt. Man kanske hittar någonting men så är det en så jävla process att få tag 
i. (Gustav) 
Även Beatrice har valt bort flera dokument som hon ansett vara relevanta för att fjärrlån 
skulle ha tagit för lång tid. Frågan är om detta skulle behöva vara ett så stort problem. 
Fjärrlån behöver inte ta flera veckor utan ofta går det på några dagar. Det är mer troligt 
att det är mer av bekvämlighetsskäl och att studenterna faktiskt inte behövt alla dokument 
de bedömt som relevanta.  
 
Det har även förekommit exempel då också fjärrlån varit uteslutet. 
Det var flera artiklar som jag tyckte verkade intressanta, men antingen så gick det inte 
att få tag på dom genom Internet, man behövde kod eller så. Eller så fanns de inte på 
biblioteket. Eller att dom skaffat beståndet senare. (Erika) 
 
Authority  
Auktoritetskriterium nämns endast en gång. 
Alltså han som var redaktör hade valt att skriva boken efter att ha läst de här två andra 
böckerna som jag hittat. (Gustav) 
Att det inte nämns oftare är förmodligen för att informanterna har sökt inom många olika 
ämnen och utan större förkunskaper. Förmodligen känner de inte till ämnet så bra att de 
med rätta kan avgöra vem som är auktoritet eller ledande inom ämnet.  
 
Relation  
Detta verkar inte vara något utbrett problem även om det har nämnts. 
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Den var dålig för att eller i grunden var den bra (…). Men dom lyckades slänga in 
mycket egna värderingar. Dom är journalister då och så. (Gustav) 
Antagligen för att informanterna har valt sina ämnen själva och därigenom inte tvingats 
läsa dokument eller ämnen som de sen tidigare inte kommit överens med.  
 
Recency  
Båda grupperna har haft en mer eller mindre överenskommen gräns för hur gamla 
dokument de skall använda. 
Ja, vi har ju inte tagit med dokument som varit för gamla. Vi har dragit en gräns vid 85-
90, nej inte 90. men 85 kanske. Det var en gemensam gräns, och dokument från 70 talet 
har vi överhuvudtaget inte tagit med nått. (Erika) 
Men denna gräns har de inte angivit i sina sökningar utan istället valt bort när de sett 
dokumenten i träfflistan. 
Ja, just det att dom varit för gamla, det har jag sett vid några tillfällen, jag vet inte om vi 
satt någon gräns där men, ibland har vi sagt det där är alldeles för gammalt det är inte 
aktuellt liksom idag. Det vet jag att det har hänt vid några tillfällen. (Cecilia) 
Jag det är väl att de har varit för gamla. Men då har man ju inte ens gått och tittat på 
dom. Då har man sett i träfflistan att den är från 86 och då har man struntat i den. 
(Helene) 
Detta skulle kunna effektiviseras genom att ställa in sökningarna på den gemensamma 
gräns som gruppen dragit upp. Men förmodligen har de inte velat göra det för att kunna 
anpassa tidsbegränsningen till vad de skall använda dokumentet till. 
Ålder har ju varit lite också. Om det är från 1985 så är det ju 20 år. I det här fallet så är 
det ju mycket om Internet som faller bort helt och hållet om det är från 1985 liksom och 
då kanske man inte kan använda det dokumentet riktigt på samma sätt. (Linda) 
Om de behövde ett dokument för att få vissa begrepp utredda så kan äldre dokument vara 
användbara även om de skulle förkastas till andra användningsområden. 
 
Reading Time   
På grund av att informanterna inte använt sig av hela böcker eller känt sig tvungna att 
läsa allt i alla dokumentet har detta kriterium inte nämnts särskilt ofta. Bara vid något 
enstaka tillfälle har det nämnts. 
Det var helt enkelt för att jag inte orkade. Jag tycket det var så himla mycket. (Linda) 
 
Special Requisite  
Ena gruppen har enbart sökt på svenska samt engelska. Den andra gruppen har sökt på 
svenska, engelska samt ett till nordiskt språk. De båda grupperna har således enbart 
använt sökord på engelska, svenska och ett språk till, vilket har gjort att detta kriterium 
sällan varit något problem. 
(…) språk har man ju inte ens förstått vad titeln har varit om det varit på tyska eller 
franska eller något.  Men jag har ju bara sökt på svenska. Eller på svenska ord. För det 
var svenskt material som vi skulle utgå ifrån så långt det gick. Adam har sökt en del på 
engelska. Så jag har väl begränsat mig till bara svenska. Från första början. (Helene) 
 
Emotional  
I dokument som valts till dokumentlistan har detta nämnts en gång.  
(…)  den ena var så ganska ny men på layouten såg det ut som den var från så 86. Skitful 
utsida. Den fulaste jag har sett på länge. Och då tänkte jag att bara den känslan att om 
jag reagerar dåligt på omslaget på ett ganska känsligt ämne då. Och så ska man ge den 
till någon annan det känns dåligt. (Gustav) 
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Eftersom det mesta materialet till rapporten varit vetenskapligt och ofta bestått av 
uppsatser och rapporter så är det inte troligt att de har väckt särskilt starka emotionella 
reaktioner hos informanterna. 
 
Satisfice  
Mot slutet av arbetet har sökningarna av dokument valts bort på grund av överflöd i båda 
grupperna.   
Vi hittade en del såna teorier i andra böcker så det är inte säkert vi använder den, 
kanske. (David) 
(…) jag fick för många, så jag var tvungen att stryka några automatiskt. (Cecilia) 
Man vill ju inte dra på sig för mycket heller. Man får ju dra en gräns någonstans för vad 
man hinner läsa igenom och liksom kolla upp. (Helene) 
Detta är ett tecken på att informationsbehovet är tillfredsställt. Hade de inte känt att de 
hittat tillräckligt information så hade de förmodligen inte nämnt att de fått välja bort 
dokument som känt relevanta. 
 
Depth  
Detta kriterium har använts mot slutet av arbetet när informanterna varit tillräckligt 
inlästa på ämnet för att förkasta det som inte skulle tillföra något. Detta är också ett 
tecken på att informationssökningen varit lyckad.  
(…) dels kände vi väl att vi inte kunde ha för mycket, och sen så är det ju dom som känns 
ganska grundläggande, just dom böckerna då. Artiklarna är så korta så dom ja, dom 
handlar om så specifika saker och så. (Erika) 
 
Target Journal  
Informanterna har förkastat dokument som härstammat från tidningar de bedömt vara för 
ovetenskapliga. Det har dock inte skett i någon större omfattning och de har försökt att 
bedöma artiklarna individuellt och inte direkt utifrån var de publicerats. 
Jag har varit lite tveksam mot artiklar från (tidningens namn) och den typen av tidningar 
samtidigt har vi sagt att vi kan ta och kika på lite sånt, det har vi gjort men vi har vart lite 
tveksamma till det. (Cecilia) 
 
Länksamling 
När hemsidor bedömts har en informant använt länkutbudet som kriterium för att sidan är 
seriös och användbar. Han är dock medveten om att det kan vara ett vanskligt sätt att 
bedöma på. 
(…) jag har börjat bedöma sidor genom deras länkutbud. Man känner att de satsar om 
de har ett välutbyggt länksystem. Jag vet inte om det är sant men så har jag gjort. Alltså 
jag fattar ju att bara för att man har 400 länkar betyder det ju inte att man är bra liksom. 
(Gustav) 
 

4.10.3 Egna kriterier 
 
Här följer några kriterier för relevansbedömning som informanterna återkommit till och 
som inte tagits upp i den tidigare forskningen.  
 
Rekommenderat  
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Detta är dokument eller tidningar som relevansbedömts av personer som informanterna 
på något sätt är personligt kopplade till. Det har använts vid flera tillfällen. 
Jag hittade två tidskrifter (…) den rekommenderade min mor som hon har använt. Även 
massa vänner som har barn har använt den. Det var en allmänt förekommande tidning 
som många känner till, den är erkänt bra så att säga. (Adam) 
(…) så var det flera av oss som kände till boken, den vart rätt omtalad, (…). (Cecilia)  
Och hittade två tre stycken som jag tyckte verkade ok. Men så visste jag att en kompis 
hade haft en bok som hette något med pappa. Så frågade jag honom vad den hette och så 
hette den ”uppdrag pappa” och så sökte jag om den fanns i bibliotekskatalogen och det 
gjorde den. Och så gick jag till biblioteket och kollade i den. Läste lite och lånade hem 
den. Så kollade jag i dom andra jag hittat men så tycket jag att den här var den bästa. 
(Gustav) 
Detta är ett kriterium som verkar väga ganska tungt i bedömningen om det är relevant 
och bra. Man kan tolka det som något positivt, att de bedömts av andra innan som sökt 
svar på samma eller liknade frågor. Men det kan också vara något negativt då 
informanterna kan vara överdrivet positivt inställda till dokumentet eller känt de har 
någon slags lojalitet mot tipsaren och därför vill använda det även om det egentligen inte 
är särskilt relevant. 
 
Förkunskap  
Informanterna har ofta använt sig av dokument som de tidigare bedömt vara relevanta i 
ett annat sammanhang. Oftast är det till dokumentlistan då de rekommenderat litteratur 
som de själva haft kunskap om.  
Den kände jag till innan och jag tänkte att den skulle passa henne jättebra och där sökte 
jag också bara i Göteborgs statsbibliotekskatalog. (Linda) 
Den visste jag sen innan för den har vi använt själv hemma, (…) (Adam) 
Den kände jag till själv sen förut, har själv läst den. (Cecilia) 
Men det har också använts till rapportskrivandet. 
(…) anledningen till att jag visste om den här artikeln är för att jag använde den på 
kollegium fyra tiden. Det var då jag hade med den i ett teoretiskt ramverk. Så nu kom den 
till användning även här. (Johannes) 
Man kan se att informanterna ofta har en förkärlek till litteratur som de tidigare han haft 
användning eller glädje av då de gärna har använt den även om det funnits andra 
alternativ. Detta är likt rekommendationerna både positivt och negativt. Dock är det 
förmodligen sällan ett problem då de förmodligen bedömt dokumenten på ungefär samma 
sätt både då som nu. 
 
Länk 
Detta kriterium har tillkommit när vi sett att grupperna använt Pearl Growing (att utgå 
från ett dokument och genom det hitta fler) som sökmetod. Vi har kombinerat det med en 
variant av kriteriet chain. Båda Grupperna har använt artiklar eller uppsatser som de hittat 
genom referenslistor på dokument de funnit vara mycket relevanta. 
Jag började söka i referenslistan i en bok som jag hade hemma, om papparollen, jag gick 
först genom den. Jag hittade ganska mycket därigenom, böcker som jag fick tag på 
genom biblioteket. (Beatrice) 
Ofta när man skriver arbete så tittar man ju ofta i gamla magisteruppsatser, där dom har 
någorlunda samma ämne, så kollar man där bak vad dom använt. Det kanske är lite fusk 
men jag tycker det är ganska bra. (Adam) 
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Den här av Mackenzie har vi hittat genom en källförteckningen tror jag. (dokumentet) 
refererar även till en annan bok, det gäller definition av vissa begrepp inom B&I. 
(Cecilia) 
Jag vill gärna framhålla det här dokumentet. För det är nämligen såhär att genom den 
här artikeln har jag lyckats hitta de andra. (…)Utifrån den har jag lyckats hitta en del 
annan användbar litteratur. Genom referenslistan. (Johannes) 
Oftast har studenterna gjort en relevansbedömning av själva urdokumentet och när de 
funnit det vara speciellt relevant så har de letat upp dokument ur dess referenslista och 
antagit att dessa också skall vara relevanta. Efter hur de citerat kan man se att detta också 
oftast stämmer. Det enda problemet med detta skulle kunna vara att informanternas 
slutprodukt kan vara för lik urdokumentet om de skulle basera sitt arbete för mycket på 
dess referenslista.  
 
 
Thumbshots 
Endast en informant har nämnt att han använt Thumbshots för att bedöma relevansen hos 
hemsidor. 
(…) om en sida hamnar högt på båda så kan man känna att den har så hög relevans. 
(Gustav) 
Att fler informanter inte använt detta beror förmodligen på att få känner till Thumbshots 
eller att de tycker det är ett svårt system att använda vid relevansbedömning. Än så länge 
är sidan under konstruktion och den är ibland överbelastad och kan därför inte alltid 
användas. Tjänsten är inte ett officiellt hjälpmedel för någon av söktjänsterna som 
jämförs och den rankar inte sidor på samma sätt som söktjänsterna gör enskilt. Vi har inte 
lyckats ta reda på vad skillnaden är men så länge den relevansrankar på annat sätt en de 
söktjänster den ska jämföra så är den inte särskilt pålitlig eller användbar. Men om 
systemet utvecklas skulle det vara idé för skolan att tipsa sina studenter om funktionen 
och hur den används. 
 

4.10.4 Sammanställning 
 
Figur 6 visar de olika relevanskriterierna som informanterna har nämnt och hur många 
som angivit att de använt det kriteriet i bedömningar av dokument. Att Topicality nämns 
oftast och som det viktigaste stämmer bra med tidigare forskning som vi tagit del av. 18  
Att Avalibility ofta nämns kan ses som ett problem som man kanske skulle kunna åtgärda 
genom mer information angående fjärrlån alternativt att man prioriterar att söka i de 
databaser som kan kräva fjärrlån i de tidigaste sökningarna.  
 
Recencys höga tal beror nog mest på informanternas ämne och det kommer förmodligen 
att bli högre och högre i framtiden för att artikelbestånd digitaliseras. Detta behöver inte 
alls vara något negativt utan snarare en naturlig utveckling.  
 
Förmodligen skulle det se mycket annorlunda ut om man studerat sökprocessen hos en 
grupp studenter som sökte till exempelvis en magisteruppsats. Där skulle förmodligen 
kriterier som Orienatation/Level, Authority och Target Journal nämnas fler gånger. Detta 
för att de skulle gå djupare i sitt ämne och oftare möta på sådana problem. 
 

                                                 
18 Vakkari, Pertti & Hakala, Nana (2000) S.546 
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Kriterier Antal  
Topicality 12 
Orientation/Level 4 
Novelty 2 
Avalibility  5 
Authority  1 
Relation  1 
Recency  7 
Reading Time  3 
Special Requisite  1 
Emotional  1 
Satisfice  6 
Depth  1 
Target Journal  1 
Rekommenderat  3 
Förkunskap 3 
Länk 5 
Länksamling 1 
Thumbshots 1 

 
FIG. 6 sammanställning av nämnda relevanskriterier 
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4.11 Skrivprocessen och hur de har använt referenser  
 
Båda grupperna har mer eller mindre skrivit gemensamt. De har delat upp stycken och 
områden gemensamt och roterat uppgifterna. Både nämner att de ofta samlats på 
morgonen och vid slutet av dagen för att sammanställa det de skrivit om. 
(…) några enstaka stycken var det någon som skrev på sitt håll, men största delen av 
arbetet var väl så att vi satt tillsammans och bestämde vad vi skulle göra och så. Det var 
väldigt dag för dag vad vi skulle skriva. Vi träffades på plats hela tiden då och så kanske 
vi delade upp oss i två-tre mindre grupper och så skrev vi en liten stund, sen träffades vi 
igen vid samma tillfälle då och sammanställde allt. Alla våra dokument till ett och kanske 
satt gemensamt alla tillsammans och pillade och ändrade sen kanske vi delade upp oss 
igen. Så vi skrev i smågrupper i korta stötar, fast det var, vi var samlade hela tiden så att 
säga. (David) 
(…) vi möttes varje morgon och så gick vi igenom, dels gick vi igenom det som vi gjort 
dagen innan och så när man gör ett arbete uppstår det ju ofta ganska mycket tankar om 
det och så hade man med sig det dit (…). Sen så delade vi upp arbetet, dag för dag efter 
var vi var. (Ivar) 
 
Skrivgrupperna var inte samma hela tiden och både personerna och ämnena växlade. 
Vi hade inga fasta konstellationer utan vi grupperade oss olika hela tiden, olika dagar 
beroende på hur vi kände eller, om det var någon som kände att han hade bättre koll på 
just det området eller vad som helst, så vi försökte anpassa oss till situationen hela tiden. 
(Johannes)  
Det blev lite så mot slutet att det inte var, det fanns inte så mycket uppgifter att dela upp i 
gruppen, då blev det nästan att vi fick jobba tre och tre. Och ibland satt vi hela gruppen. 
(Erika) 
 
Detta kan vara ett bra sätt för att göra alla delaktiga i skrivprocessen men trots det har alla 
inte läst alla dokument.  
Nej, alla har ju inte läst allt, jag vet att jag inte läst allt. Det är nog ingen som har gjort 
det. (David) 
Vi försökte rotera artiklarna så att vi skulle ha lite koll på dom och läst igenom dom. Men 
inte med böcker och sådär. (Beatrice)  
Inte allt, men mer eller mindre har man i alla fall kommit i kontakt med det 
(dokumenten). (Erika) 
 
När de gäller metodavsnittet har de två grupperna löst det på olika sätt i processen med 
referenserna. Båda grupperna genomförde sina intervjuer utan att först ha studerat någon 
metodlitteratur. Grupp A valde sen att använda metodböcker för att se vad det innebar att 
de genomfört dem på det sätt de gjort. 
Vi pratade oss fram till ett sätt att göra intervjuerna som vi trodde var bra, sen gjorde vi 
intervjuerna, sen hade vi vårt material och så tänkte vi att nu i efterhand kan vi 
åtminstone titta på dom intervjuer vi gjort och se vad det innebär att vi gjort dom på det 
här sättet som vi gjort genom att gå tillbaka till litteraturen då. (David) 
Medan Grupp B valde att inte använda några metodböcker överhuvudtaget.  
Jag kände så i alla fall att det var både det här med platsbristen och så kändes det nästan 
pretentiöst och över ambitiöst att ta med det (metodböcker). Vi hade redan en bra 
metoddel, det kändes som det bara skulle krångla till det. (Johannes)  
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Det har använts flera metoder för att knyta litteraturen till texten dels har de gjort 
anteckningar i marginalen av böcker och artiklar när något känts användbart. 
Vi gjorde väl så med en del av artiklarna, att när vi satt och skissade på vad vi skulle 
skriva om, så skrev vi små kommentarer vid texten, att sådär att den kan vi eventuellt 
referera till. Bara för att vi skulle ha det gjort tänkte vi och vissa grejer då så skrev vi 
dom i texterna (…) (David) 
 
Informanterna har också lagt till referenser i redan färdiga stycken för att vederlägga eller 
bekräfta de resonemang de fört. 
Vi gjorde nog såhär att vi hade massa artiklar som vi inte placerat ut. Så hade vi skrivit 
ganska mycket text och kände att det här måste vi förankra i någon form av litteratur. Då 
satt vi och skrev in liksom på slutet. Och det var en sån. (Cecilia) 
(…) det var när vi redan hade skrivit diskussionen, då behövde vi få in någon referens i 
diskussionen för att kunna diskutera kring dom resultaten vi hade och då behövde vi 
någon referens som bekräftade eller sa emot våra egna resultat, och då tog vi in den för 
den bekräftade. (Johannes) 
 

4.11.1 Vad de har refererat till 
 
I detta avsnitt har vi placerat in de dokument som grupperna refererat till i olika 
kategorier för att kunna se vilken sorts dokument som det föredragit att använda. Vi har 
även försökt spalta upp vilken sorts referenser de rör sig om för att se hur de knutit sin 
rapport till litteraturen. Först kommer en förklaring till tabellerna. 
 
Antal är hur många olika dokument informanterna refererat till.  
Antal referenser är hur många gånger dokumenten refererats till. 
Stycke är när informanterna hänvisat till ett längre stycke i ett dokument.  
Definition är att informanterna använt en referens för att definiera ett begrepp i texten. 
Mening är när informanterna använt ett mycket kort stycke eller en enskild mening 
vederlägga eller förkasta en åsikt eller information. 
 
Artikel är en artikel som publicerats i en dagstidning och som inte gör några anspråk på 
att vara vetenskaplig. 
Vetenskaplig artikel är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift och som på 
något sätt blivit godkänd av andra forskare. 
Bok är ett tryckt dokument som är av större omfång. Alla böcker här kan räknas som 
vetenskapliga dokument.  
Med Uppslagsverk här syftas nationalencyklopedin.   
Magisteruppsats är en uppsats skriven vid universitet eller högskola skriven på 
magisternivå.  
Avhandling är doktorsavhandlingar skrivna vid universitet eller högskola. 
Föreläsningarna som syftas är givna i tidigare delkurser under utbildningen. 
Rapport är rapporter skrivna för och utgivna av någon statlig myndighet. 
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FIG. 7 och 8 Vilken sorts dokument grupperna refererat till, på vilket sätt och hur 
mycket 

 

 

 
 
Grupp A har använt fler dokument men grupp B har använt fler referenser Det är ingen 
större skillnad men det verkar ändå röra sig om två ganska olika sätt att knyta sitt arbete 
till litteraturen. Grupp B har mer citerat meningar ur många olika källor och använt 
litteratur till att definiera begrepp. Det är mycket svårt att avgöra om det finns någon 
kvalitémässig skillnad mellan arbetena. Men man kan i alla fall se att det inte finns någon 
koppling mellan lång referenslista och antalet referenser i texten. Det är tveksamt om det 
gör någon större skillnad för arbetet att det stoppats in referenser i redan färdiga texter. 
Om det bara är ett lösryckt citat eller referens ur en källa till någon som säger samma sak 
så behöver inte det göra texten mer trovärdig. Det måste ju ändå vara själva 
resonemanget som skall övertyga inte enbart referenserna. 
 
För att definiera begrepp har grupperna använt uppslagsverk till de mer allmänna 
termerna och vetenskaplig litteratur till de mer specialiserade begreppen.  
Grupp A har främst använt böcker medan Grupp B mest citerat magisteruppsatser och 
även till stor del vetenskapliga artiklar. Grupp A har tidigare nämnt att de fått mycket av 
sin litteratur från referenslistorna på just magisteruppsatser. Det kanske inte spelar någon 
större roll i just detta arbete men att gå till primärkällor skulle även kunna vara något som 
Grupp B skulle kunna göra mer till en annan gång.  

Grupp A Antal Antal 
referenser 

Stycke Definition Mening 

Vetenskaplig 
artikel 

7 8 4 1 3 

Bok 11 19 3 8 8 
Uppslagsverk 1 2 - 2 - 
Magisteruppsats 1 2 - - 2 
Avhandling 1 1 1 - - 
Föreläsning 2 2 2 - - 
Rapport 2 2 - - 2 
Sammanlagt 25 36 10 11 15 

Grupp B       Antal Antal 
referenser 

Stycke Definition Mening 

Vetenskaplig 
artikel 

5 13 6 1 6 

Bok 3 4 1 2 1 
Uppslagsverk 1 2 - 2 - 
Magisteruppsats 3 18 5 - 13 
Avhandling 2 3 2 - 1 
Artikel 2 2 2 - - 
Sammanlagt 16 42 16 5 21 
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5. Slutsatser och diskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att studera hur studenter söker och bedömer dokument 
i samband med ett rapportskrivande. Vi valde studenter vid Högskolan i Borås delvis för 
att de har fått en grundläggande utbildning i sökning och relevansbedömning. De kände 
även till terminologin och deras situation var bekant för oss. Vår metod för analysen var 
att försöka kartlägga studenternas sökprocess och relevansbedömning så noggrant vi 
kunde för att sedan hitta brister och styrkor i den. Genom att göra det har vi lagt en grund 
för att sedan kunna påpeka och ge förslag på vad som kan eller bör ändras för att hjälpa 
kommande studenter i liknande situationer. Studien vi genomfört kan inte ses som 
allmängiltig eller heltäckande. Men vi tror att studenter och även bibliotekarier kan ha 
hjälp av våra resultat. 
 
Här nedan kommer vi att gå igenom de frågeställningar som ställdes i uppsatsens syfte 
och frågeställningsavsnitt. Vi kommer att använda våra frågeställningar som ramverk för 
diskussionen. 
 
 
• På vilket sätt upplever studenterna att de fått hjälp av bibliotekarier under 
sökprocessen? 
 
Alla de studenter som visade intresse fick hjälp av bibliotekarier genom en sökverkstad i 
början av deras sökprocess. De fick hjälp genom att informeras om fler sökvägar och fler 
sökord som de kunde använda. Den hjälp de fick var inriktad på att ge dem svar på frågor 
som de ställt till bibliotekarierna. Alla studenterna var inte nöjda med hur de fick hjälp 
även om flera av dem hittade dokument som en följd av sökverkstaden. Ett antagande är 
att studenterna även skulle behöva hjälp med saker som de själva inte visste de kunde få 
hjälp med. Som hjälpen är utformad nu kan studenterna bara be om hjälp med saker de 
redan känner till. Det är också bara sådan hjälp de får även om den hjälpen är till nytta för 
de flesta. Det kan vara därför som de studenter som känner sig ganska trygga i sin 
informationssökning inte deltar i den sökhjälpen. 
 
När studenterna sökt hjälp av bibliotekarierna utanför sökverkstaden har de använt dem 
för att lokalisera dokument som de redan känner till eller som de formulerat ett ganska 
exakt behov efter. Att studenterna inte har använt sig av bibliotekarier i någon större 
utsträckning än så kan bero på att de ser sig själva som informationsexperter och därför 
inte behöver den hjälpen av någon annan. De behöver istället främst hjälp för att de inte 
känner bibliotekssamlingen på samma sätt som personen som arbetar där. Ett annat 
alternativ är att studenterna inte vill fråga för att det är känsligt att ställa vissa frågor för 
att de tror att de förväntas veta svaret själva. Därför använder de hellre statsbibliotekets 
bibliotekarier där de kan känna sig mer anonyma. En lösning på detta problem skulle 
kunna vara att lägga mer undervisning i början av utbildningen. Vid en tidpunkt där det 
fortfarande känns accepterat att inte veta och ställa frågor som senare skulle kännas för  
grundläggande. 
 
 
• Vilka är de faktorer som påverkar informat ionssökningsprocessen speciellt? 
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När det gäller sökvägar till dokument har båda grupperna med studenter varit 
framgångsrika med att hitta det antal sökvägar som de känt att de behövt. Studenterna har 
börjat med att söka bland de sökvägar som de känner till men har inte begränsat sig till 
det utan gått vidare med att söka upp nya vägar för att sedan använda dem. 
 
I studien vi har genomfört över sökord kan man se att det inte har spelat någon roll hur 
många ställen grupperna har sökt på utan det viktiga är hur många de har 
relevansbedömt. Det viktiga verkar vara att ha god tid på sig i sökningarna och ta sig tid 
att bedöma dokumenten. Antalet sökord använda har heller inte påverkat hur många 
dokument som studenterna sedan har använt. Därför kan man anta att det viktigaste måste 
vara att sökorden måste vara relevanta.  
 
Ett misstag som studenterna ibland har gjort är att förkasta sökningar som givit så många 
träffar att de inte har någon möjlighet att bedöma relevansen på alla. I princip alla 
söksystem bedöms relevansen så det översta dokumentet är mest relevant. Genom att 
systemet mäter hur många gånger som sökordet förekommer i dokumentet eller genom 
hur många gånger det har citerats. Att inte vara medveten om detta är ett nybörjarfel som 
inte är svårt att åtgärda. Det är även något som görs under första terminen av utbildningen 
på Högskolan i Borås. 
 
Ett annat problem som man ofta kan se i studenternas sökprocess är att de ibland är 
inkonsekventa. De går inte alltid tillbaka för att söka på nya sökord i databaser de tidigare 
gjort sökningar i och de använder bara Thesaurer sporadiskt. Många av studenterna är 
medvetna om att de gör detta fe l. Att de känner till det och ändå inte åtgärdar det kan 
bero på att de i den sökprocess vi studerat inte känt sig tvungna att göra detta då de ändå 
har hittat den mängd dokument de behövt. Vi har kunnat se hur studenterna  ganska exakt 
kunnat förutse hur många dokument som de skulle använda men att de inte vetat vilka 
innan arbetet varit färdigt. Det kan vara ett misstag om de bestämt det innan och 
missbedömt sitt informationsbehov. Så har dock inte varit fallet hos de studenter som vi 
har studerat. 
 
Det man skulle behöva angående Thesauranvändning och att gå tillbaka till gamla 
sökvägar är kanske en mer gemensam överenskommen strategi hos studenterna där alla 
använder Thesaurer och går tillbaka för att söka på nya ord i söksystem som de använt 
tidigare. Information om detta skulle kunna ges på tillexempel de sökverkstäder som 
anordnas inom kursen. 
 
 
• På vilka stadier i arbetet och skrivandet sker informationssökning och hur påverkar det 
vilka dokument som det refererats till? 
 
Studenterna har hittat de flesta dokumenten de valt att använda tidigt i sin sökprocess. 
Men de har fortsatt sina sökningar för att hitta mer litteratur som skulle kunna vara mer 
relevant. De senare sökningarna handlade mycket om att fylla ut luckor i sitt 
informationsbehov. Dokument som studenterna kanske inte ens visste att de behövde när 
de gjorde sina första sökningar. Trots detta är de flesta dokument som det slutligen 
refererats till hittade i de första sökningarna.  
 
Enligt David Ellis sker de första sökningarna delvis av anledningarna att skapa sig en 
uppfattning av materialet och att lära sig se skillnad på de olika källorna till material som 
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finns. 19 Detta stadium kan vara något som studenterna borde lägga mer tid på för att 
eliminera vissa sökvägar och skapa sig en mer generell uppfattning utifrån utbudet. Att 
inleda med att återvinna dokument kan vara problematiskt då dessa kan forma 
uppfattningen av ämnet och ha för stort inflytande över de kommande sökningarna och 
uppfattningen av utbud och ämne. Vi ser tydligt hur studenterna helst refererar och 
hänvisar till de dokument som de hittat tidigt i sina sökningar. Om den inledande fasen 
där de bekantar sig med ämnet är för kort och alla möjligheter inte utforskas är det inte 
säkert att dessa dokument är de bästa att basera sitt arbete på.  
 
I en artikel av Tang och Solomon behandlas relevansbedömning ur ett mer psykologiskt 
perspektiv.20 Studien tar upp aspekter som självsäkerhet och medvetenhet om ämnet ur 
det perspektivet. De visar hur deras informanter går tillbaka och relevansbedömer 
dokument som de tidigare varit osäkra på och då ofta finner dom relevanta. Detta är 
också ett tecken på att den inledande fasen när studenterna lär känna sitt ämne är mycket 
viktig för att inte missa dokument som skulle kunna vara till användning. 
 
• Har ämnet ändrats på grund av brister i informationssökningen?  
 
Vad vi har kunnat se så har inte ämnet ändrats nämnvärt i arbetet med rapporten. Vi 
antog att ämnet skulle ändras om studenterna inte hittat information om sitt ursprungliga 
ämne. Vi ville därför studera om det var brister i kunskap om informationssökning som 
skapade ändringar i deras ämne. Vi kan dock konstatera att så inte var fallet. Däremot 
fick Grupp B söka om närliggande ämnen som skulle kunde ge svar på det behovet de 
hade. Detta upptäckte de själva tidigt och det skapade inga större problem utan blev 
istället det de fokuserade på att hitta information om.  
 
När det gäller de individuella dokumentlistorna har studenterna ibland tvingats att överge 
det de trodde skulle vara sitt informationsbehov. Ibland för att de inte hittat det de ville 
och ibland för att de missbedömt sin informants behov. Detta har inte heller varit något 
problem då studenterna ersatt de dokument de inte hittat med andra som passat lika bra. 
  
• Vilka faktorer spelar in i relevansbedömningen av poster och dokument?  
 
Studenterna har organiserat sina relevansbedömningar så att flera ska få chansen att 
bedöma relevansen på dokumenten. Detta är positivt för att jämna ut arbetsbördan men 
det är också bra då de kan se olika saker i samma dokument. Utifrån vad just den 
studenten har satt sig in i för del i skrivandet så kan en person råka döma ut ett dokument 
som skulle vara relevant för någon annan.  
 
Vad det gäller relevansbedömningen av katalogposter så har den skett mycket mer 
individuellt även det inte alltid varit på det sättet. Det hade förmodligen varit bra för 
bedömningen om fler även hade fått tillgång och möjlighet till att relevansbedöma även 
katalogposter. Detta skulle kunna ske genom utskrifter eller sparade träfflistor. 
 
När det gäller vad de bedömt i träfflistorna och katalogposterna så nämner studenterna 
titlarna och kriteriet är nästan alltid att det ska ha med ämnet att göra. De andra kriterier 
som nämns är oftast bara senare anledningar att förkasta dokument som att det är för 

                                                 
19 Ellis, David (1989), s.188 
20 Tang, Rong & Solomon, Paul (1998),  S 245 
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ytligt, djupt eller att de inte haft tid att läsa det. Denna form av relevansbedömning verkar 
fungera då studenterna inte verkar ha haft några problem med att hitta dokument. Dock 
kan det vara ett misstag att de ibland dömt ut dokument som krävt fjärrlån som 
icketillgängliga. Grupp B som har fjärrlånat hann få sina dokument i tid och använda dem 
i rapportskrivandet. Förmodligen skulle även grupp A kunna ha fjärrlånat de dokument 
som de funnit relevanta. 
 
Studenterna har gärna använt sig av rekommendationer och förkunskaper i bedömningen 
av dokument vilket kan visa på ett engagemang och en dedikation då de talat med vänner 
och bekanta om sitt informationsbehov. Att de letar igenom gamla litteraturlistor och sina 
egna samlingar kan också tyda på det. Studenterna tar informationssökningsprocessen på 
allvar och ser den inte bara som något som man sitter och gör vid datorn i skolan.  
 
Båda grupperna har hittat flera dokument utifrån referenslistor på dokument som de känt 
vara speciellt relevanta. Detta har varit ett bra sätt för studenterna att hitta fler dokument 
som redan bedömts relevanta av personer innan. En student säger dock att det känns lite 
som fusk att göra på detta sätt. Det vore bra att informera studenterna om att detta är ett 
bra sätt att hitta relevanta dokument och att det inte på något sätt kan liknas vid fusk.  
 
Man borde också visa och informera studenterna om att de även kan leta framåt genom 
citeringsfunktionen exempelvis i ISI Web of Knowledge. På så sätt kan studenterna hitta 
dokument som citerat de dokument som de ansett vara speciellt relevanta. Detta kan vara 
extra viktigt om de söker om ett ämne där allt för gamla dokument inte längre är 
relevanta. 
 
• Hur har studenterna använt litteraturen med refererat och citat?  
 
Eftersom vår studie bara omfattat två grupper med studenter finns det inte så mycket 
material att grunda sin bedömning på var det gäller deras sätt att referera till dokument i 
sin färdiga produkt. Båda grupperna gjorde bra arbeten som direkt blev godkända och 
man kan inte direkt avgöra vilka som har lyckats bäst med sin uppgift. Vi ser dock att 
grupperna trots att det är stor skillnad i antalet dokument de refererat till har använt 
ungefär lika många referenser. Det är förmodligen mycket viktigare för kvalitén på 
arbetet än hur lång referenslista de har. Men detta är bara två olika sätt att lösa sin uppgift 
på. 
 
Avslutning och förslag till fortsatt forskning 
Studenterna har lyckats bra med sina sökningar och de har genomfört arbetet på ett bra 
sätt. Trots detta känner de flesta sig osäkra och ställer sig ofta negativa till sin egen 
förmåga. En aspekt som skulle vara intressant att undersöka skulle vara att se på hur detta 
påverkat deras informationssökning. Att basera en studie liknade vår med exempelvis 
Kuhlthaus angående osäkerhet i informationssökningsprocessen med hur de faktiskt 
påverkat studenternas sökningar och hur de interagerat med bibliotekarier och 
informationssystem. 21 Det har gjorts sådana studier innan exempelvis av Vakkari22 men 
att samköra det med en mer heltäckande studie liknande vår skulle kunna vara intressant. 
Vi känner också att det finns mer att hämta i studier över färdiga arbeten för att se hur 
studenter använder referat och citeringar i sina färdiga arbeten. Vårt underlag räckte inte 

                                                 
21 Kuhlthau, Carol  (1993) 
22 Vakkari, Pertti & Hakala, Nana (2000) S. 540-562 
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för att täcka den aspekten helt och att kunna se alla de eventuella mönster som skulle 
kunna finnas här.  
 
Om man skulle göra en fortsättning av vår studie borde det bli en rent kvantitativ 
undersökning med till exempel enkäter. Vi vill gärna tro att vår uppsats säger ganska 
mycket om de informanter vi studerat men för att resultaten skall kunna användas borde 
de testas på ett större antal studenter.    
 
I övrigt kan vi säga att vi hoppas att någon får hjälp av det arbete vi gjort och att allt inte 
varit förgäves.  
 

6. Sammanfattning 
 
Informationssökning är en process som blivit viktigare för både studenter och personer i 
allmänhet. Även relevansbedömning kan ses som en del i informationssökning då man 
inte bara måste kunna hitta informationen utan även klara av att bedöma om den är 
relevant på ett korrekt vis. Vi valde att studera en grupp studenter för att kartlägga hur 
deras informationssökningsprocess såg ut. Vårt syfte och mål var att våra slutsatser skulle 
kunna hjälpa dels studenter som är i liknade situationer att undvika att göra vissa enkla 
misstag, samt bibliotekarier med hur de bättre kan hjälpa de studenter som kommer till 
dem med frågor.  
 
Studien har gjorts våren 2005 på institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan på Högskolan i Borås och genomfördes 
genom kvalitativa intervjuer, samt analys av studenternas arbeten samt sökbilagor de 
sammanställt speciellt för oss. För att samla på oss bakgrundsinformation studerade vi 
även de sökbilagor som fanns i de arbeten som studenterna som gick samma kurs våren 
2004 gjorde. Vi valde att använda djupintervjuer för att vi ville kunna gå in på detaljer 
och ställa följdfrågor i intervjuerna.  
 
Vi valde att intervjua relativt få studenter för att på den begränsade tid vid hade till vårt 
förfogande kunna gå in på djupet i intervjuerna och efter det även ha tid på oss åt 
analysarbetet. Ingen hänsyn togs till studenternas bakgrund men vi har valt att redovisa 
dem med ålder och tidigare utbildning men med fiktiva namn för att de skall förbli 
anonyma. Sammanlagt bestod de två grupperna av sex kvinnor och sex män mellan 19 
och 48 år. 
 
De intervjuade var studenter som gick kursen Individers och Gruppers interaktion med 
bibliotek och informationssystem, vilket var inom Kollegium 3 av utbildningen 
Biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Inom kursen jobbade studenterna i grupper och de studenter vi intervjuat tillhörde två 
olika grupper med sex studenter i varje. Alla studenter blev först intervjuade vid ett 
tillfälle, enskilt eller i grupp om två. Sen skedde en andra intervju där de båda grupperna 
blev intervjuade tillsammans.  
I alla intervjuer har vi följt ett strukturerat intervjuschema (se bilaga ett och två) som har 
gällt för alla interjuver. Detta för att inte missa vissa för arbetet vitala frågor som vi ville 
att varje student skulle svara på. Samtliga intervjuer spelades in och blev därefter 
analyserade. 
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Den teoretiska bakgrunden och litteraturen som vi kopplat till ämnet består av artiklar 
som behandlar delar av vårt ämne. Det har gjorts flera liknade undersökningar men vi 
försökte göra vår mer generell och heltäckande.   
 
De frågeställningar som vi sökt svar på var följande: 
• På vilket sätt upplever studenterna att de fått hjälp av bibliotekarier under 
sökprocessen? 
• Vilka är de faktorer som påverkar informationssökningsprocessen speciellt mycket? 
• På vilka stadier i arbetet och skrivandet sker informationssökning och hur påverkar det 
vilka dokument som det refererats till? 
• Har ämnet ändrats på grund av brister i informationssökningen?  
• Vilka faktorer spelar in i relevansbedömningen av poster och dokument?  
• Hur har studenterna använt litteraturen med refererat och citat?  
 
Frågeställningarna har vi försökt besvara genom att lägga vikt vid dessa områden. 
 
• Den sökverkstad de haft möjlighet att gå till, samt annan hjälp de fått av bibliotekarier. 
• Deras val av sökvägar. 
• De sökord de använt och varför de valt just dem och hur sökorden utvecklats under 
deras arbete. 
• Studenternas förmåga att bedöma sitt informationsbehov. 
• I vilket stadium av arbetet har studenterna funnit relevant litteratur. 
• Hur ämnet till deras rapportskrivande samt dokumentlistor har utvecklats under arbetets 
gång. 
• Vilka problem studenterna själva ansett att de har haft. 
• Studenternas relevansbedömning. 
• Studenterna skrivprocess samt hur de använt sig av referenser i arbetet.  
 
I vår uppsats analysdel har vi samlat citat från våra intervjuer och information från våra 
informanters sökbilagor och arbeten. De slutsatser som vi dragit av analysdelen utvecklas 
sedan i diskussionsdelen av uppsatsen. Härefter kommer en förkortad sammanfattning av 
våra resultat. 
 
Den sökverkstad studenterna var på var givande för vissa men inte för alla. Vi antar att 
studenterna inte alltid själva vet vad de skulle kunna få hjälp med samt behöver hjälp 
med. Det är något som bibliotekarierna måste vara medvetna om. Att studenterna själva 
har som mål att jobba inom samma yrke som de bibliotekarier som kan hjälpa dem, kan 
vara ett problem då de inte vill visa sig okunniga inför personer de kanske kommer att 
jobba med. När studenterna använt sig av bibliotekarier har det oftast varit för att 
lokalisera ett dokument som de redan känner till.  
 
Studenterna har använt sig av sökvägar de känt till sedan tidigare, men även varit duktiga 
på att finna nya när så har behövts. Vi kommer i studien fram till att det inte spelar roll på 
hur många ställen studenterna sökt information för att få fram relevanta dokument. Utan 
det verkar mer samspela med hur många dokument de tagit sig tid att bedöma som 
relevanta. Antalet använda sökord har inte heller varit viktig för hur många dokument de 
bedömt som relevanta. Vi drar bland annat därför slutsatsen att det inte är antalet utan 
relevansen av sökorden som spelar roll. 
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Vi finner att ett problem för studenterna är att de ofta är inkonsekventa i sina sökningar 
och till exempel bara ibland går tillbaka för att söka på nya sökord i databaser där de 
tidigare gjort sökningar. 
 
Studenterna har låtit dokument gå runt i gruppen, för att fler än den som hittat 
dokumentet skall kunna bedöma dess relevans. Vi finner att detta är bra, då en person kan 
finna relevanta saker i ett dokument som den andra studenten har missat.  
 
Det som påverkar om de anser ett dokument som något att gå vidare med är titeln. Sen 
gäller det att dokumentet har med deras ämne att göra. För att kunna förkasta dokument 
anger studenterna att de är för ytligt, eller går för djupt. Även att de inte haft tid att läsa 
dokumentet har spelat in i relevansbedömningen.  
 
Studenterna har genom referenslistorna på för dem relevanta dokument kunnat gå vidare 
och finna andra relevanta dokument. Detta är ett tillvägagångssätt som vi finner mycket 
användbart. 
Citeringsfunktionen på databaser är av stor användning för att finna fler relevanta 
dokument inom ett område, men studenterna verkar inte känna till den funktionen. Ökad 
kunskap om citeringsdatabaser skulle förmodligen hjälpa dem att hitta fler relevanta 
dokument. 
 
Vi finner att de båda grupperna har använt ungefär lika många referenser i sina arbeten. 
Men de har refererat till avsevärt olika många dokument. Både arbetena var dock bra och 
blev godkända. Vi kan inte se att något av dem skulle vara bättre än det andra. Därför 
drar vi slutsatsen att det inte är längden på referenslistan som avgör, utan kvalitén på 
referenserna.  
 
Slutligen fann vi att de flesta av studenterna kände sig osäkra och negativa till sin egen 
sökförmåga. Hur detta påverkar studenters arbete är en vinkel som man skulle kunna 
forska vidare på.  
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Bilaga A Frågeformulär för första intervjutillfället 
 
Bakgrund 
• Kön 
• Ålder 
• Tidigare utbildning. Hur mycket har de läst på universitetsnivå eller liknande 
• Läst något speciellt inriktat på informationssökning 
• Läst något annat kollegium inom utbildningen 
 
Vilka faktorer spelar in i informationssökningsprocessen och  
Hur informationsbehovet påverkats av kunskaper i informationssökning  
 
Här vill vi att informanterna tar med sina återvunna dokument och gärna posten så de kan 
utgå ifrån den när de berättar varför de återvunnit dem.  
 
• Var har ni gjort era sökningar 
Dokumentlistan 
Rapporten 
• Varför har ni valt att söka där 
Dokumentlistan 
Rapporten 
• Var har ni hittat de dokumenten ni återvunnit 
• Hur valde ni sökord 
• Vilka sökord gav vilken mängd träffar 
• Vilka sökord ledde till återvunna dokument 
• Hur långt ner i träfflistan gick de 
• Har de använt olika sökord vi olika sökningar 
• Hur har de utvecklats 
 
• sökverkstaden 
• Har ni fått någon hjälp med informationssökning (handledare, student, bibliotekarie) 
• Hur värdefull var den hjälpen 
 
• Vilket ämne har de sökt om (främst dokumentlistan) 
• Om det ändrats så varför 
 
Vilka faktorer spelar in i relevansbedömningen av poster och dokument 
Här vill vi att informanterna tar med sina återvunna dokument och gärna posten så de kan 
utgå ifrån den när de berättar varför de kändes relevanta.  
 
• Vilka deskriptorer var avgörande för att de återvann just de posterna 
• Vad lästes i dokumenten innan det relevansbedömdes 
• Vad kollade ni på när ni kollade hyllor 
• Hur mycket av dokumenten lästes innan de relevansbedömdes 
• Vad avgjorde om dokumentet var relevant eller inte (annat än ämne) 
• Känner ni att ni har tillräckligt med information 
• När ansåg de sig ha funnit tillräckligt många dokument 
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• När slutade de att söka 
• Läste de alla dokument som de bedömde som relevanta  
• Var det något speciellt som gjorde att ni valde bort dokument 
 
Obligatorisk kurslitteratur 
Vi tar med listan med obligatorisk kurslitteratur och går igenom den tillsammans med 
respondenten. 
 
• Vilka dokument har de läst 
• Varför 
 
• Vilka har de valt bort 
• Varför 
 
• Vilka kommer ni använda i arbetet 
• Varför 
 
På vilka stadier i arbetet och skrivandet sker informationssökning och hur påverkar 
det deras relevansbedömning 
 
• Vid hur många tillfällen har de sökt information under arbetets gång 
Dokumentlista 
Rapport 
 
• När har de funnit de dokumenten de återvunnit 
 
Hur använder de dokumenten i den färdiga produkten med citat och referat  
• Hur många källor tror ni att ni kommer att använda i arbetet 
• Är det några dokument ni redan nu vet med er att ni kommer använda 
• Varför just dessa 
 
Övrigt 
• Hur tycker du själv om din informationssökning 
• Känner du dig säker i sökningarna 
 
• Något att tillägga 
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Bilaga B Frågeformulär andra intervjutillfället  
 
Hur använder de dokumenten i den färdiga produkten med citat och referat  
 
• Hur gick det på seminariet (godkända, några kommentarer på informationssökning, 
citering) 
• Hade ni informationen ni behövde när ni började skriva 
• Har ni gjort ytterligare sökningar (varför, vad hittade ni, använde ni det) 
• Hur har ni använt dokument som ni hittat senare (t ex fjärrlån) 
 
• Hur gick skrivprocessen till 
• Har alla varit med och bestämt allt som ska citeras 
• Har alla läst de citerade dokumenten 
• När bedömde ni dokumenten ni citerade som relevanta för första gången (datum, hur 
långt in i processen) 
• Varför citerade de just de artiklarna 
 
• Finns det litteratur ni använt men ej citerat 
• Har ni haft problem med att lånetider gått ut (har ni lånat om eller lämnat tillbaka) 
• Hur gick det med era individuella arbeten  
• Är det ok att vi använder oss av delar av ert arbete i vår uppsats  
• Är ni nöjda med arbetet 
• Övrigt (något att tillägga) 
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Bilaga C Sökvägar 
 
Söktjänster 
Altavista http://www.altavista.com 
Google http://www.google.se 
Yahoo http://www.yahoo.com 
Google Scholar http://scholar.google.com 
Thumbshots http://ranking.thumbshots.com 

 
Bokhandlare  
Adlibris http://www.adlibris.se 
Akademibokhandeln http://www.akadomibokhandeln.se/db/caweb/cc_start.abg 
Amazon http://www.amazon.com 
Bokus  http://www.bokus.se 
 
Databaser 
De följande är tillgängliga via Högskolan i Borås databaskatalog.  23 
ALEX är en online databas där man kan söka efter skönlitteratur via epok, genre eller på 
uppgifter om författare eller titel. 
Artikelsök. Referensdatabas som enligt databasen själv söker igenom 550 svenska 
tidskrifter och ett 30-tal dagstidningar.  
AffärsData. Fulltextdatabas inom ämnet ekonomi. Innehåller artiklar, nyheter, företagsfakta, 
årsredovisningar.  
Presstext. Fulltextdatabas som söker i ett tjugotal olika svenska tidningar och ett lexikon.  
LISA. Library and Information Science Abstracts. Söker abstracts och referenser till 
artiklar inom biblioteks och informationsvetenskap.  
ERIC. Referenser till artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar, konferenser, möten med 
mera inom utbildningsområdena, pedagogik, psykologi, sociologi och Biblioteks och 
Informationsvetenskap.  
ISI Web of Knowledge. Citeringsdatabas som används för att finna dokument som har 
citerat ett visst dokument. 
Mediearkivet. Ämnesövergripande fulltext databas som söker artiklar ur svenska 
dagstidningar och tidskrifter.  
PsycINFP. Referensdatabas inom pedagogik, psykologi och sociologi, vård och medicin.  
Medline. Referensdatabas inom Medicin, omvårdnad, hälso- och sjukvård.  
Acadomic Search Elite. Ämnesövergripande fulltext databas, har abstracts och artiklar i 
fulltext.  
Kvinnsam. Referensdatabas tvärvetenskaplig, genusinriktad.  
Cinahl. Referensdatabas främst inom vård och omsorg, omvårdnad, hälso- och sjukvård.  
Social Services Abstracts. Referensdatabas inriktad på socialt arbete, välfärd och 
samhällsutveckling.  
Nordiskt BDI index. Referensdatabas med texter om bibliotek, dokumentation och 
information från Sverige, Norge och Danmark. Innehåller 38 000 poster från 1979.  
Nationalencyklopedin. Uppslagsverk. Sökningarna har gjorts på Internet.  
 
Dessa databaser är inte tillgängliga från Högskolan i Borås biblioteks databaskatalog. 

                                                 
23 http://www.hb.se/bib/dat/datval.asp 
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Uppsök. http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok. Fulltextdatabas som söker 
examensarbeten och uppsatser inom olika ämnen. Skapade av kungliga biblioteket och 
LIBRIS. http://bdiindex.hb.se 
Bibliotek.se. http://www.bibliotek.se. Söktjänst som söker igenom både BURK och 
LIBRIS. Ett samarbete mellan Kungliga biblioteket, LIBRIS och Bibliotekstjänst. 
BURK. http://www.btj.se/prodguide/databaser/burksok/index.html. Bibliografisk databas 
tillhandahållen av Bibliotekstjänst, söker bland över 2 miljoner bibliografiska poster. 
Mölndalsstatsbiblioteks Länkkatalog. http://www.molndal.se/bibl/default.htm 
Statsbiblioteket i Mölndal har indexerat hemsidor på Webben efter SAB systemets 
katalogiseringsprinciper. Över 20 000 hemsidor är för nuvarande indexerade.   
 
Bibliotekskataloger 
Gotlib http://www.gotlib.goteborg.se/. Göteborgs statsbiblioteks gemensamma katalog  
GUNDA. http://webbgunda.ub.gu.se:8000/cgi-bin/chameleon Göteborgs 
universitetsbiblioteks katalog. 
LIBRIS. http://www.libris.kb.se. Söker genom svenska bibliotekskataloger. Över fem 
miljoner titlar är sökbara. 
Voyager. http://hb.sub.su.se. Högskolan i Borås bibliotekskatalog. 
Bibsys http://www.bibsys.no/. Detta är den norska motsvarigheten till Svenska LIBRIS 
 
 
 

 


