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Abstract:   
 

The aim of this Master’s thesis is to investigate international 
students’ views regarding information seeking and use of 
information sources. A further aim is also to investigate the 
possible factors influencing information seeking in relation to 
everyday life for international students.  
 
Interviews were carried out with eight international students, 
20-35 years old from three continents. They were to stay in 
Sweden for at least five months for the purpose of studying.  
 
Our theoretical framework is based both on user and context 
oriented theories of information barriers and on a model of 
information sources. We have also used a “themes on paper” 
method which involves constructing themes from the 
research questions on which the interview guide and analysis 
were built.   
 
Our analysis reveals that the students sought information 
daily and used a wide range of sources, mostly electronic 
ones. Internet was the most common information source; 
printed information and databases had a low usage. Oral 
sources were used in informal matters. When problems 
occurred in information seeking the students switched search 
strategy or asked friends and teachers. The major barrier 
students encountered lay in the information systems 
themselves. Teachers and librarians may provide the tools 
(guided tours, information seeking courses and brochures) 
but it is up to the student to use them. The major influential 
factor for seeking information in everyday life was the need 
to create a sense of security. This can be supported by 
increasing the amount of relevant information to students 
before and during their stay in Sweden.  
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1. Inledning 
 
Att samarbeta över nationsgränser blir allt mera viktigt. Ett tecken på det är de 
utbytesprogram som ger studenter möjlighet att förlägga en del av sina studier 
utomlands. Detta görs möjligt genom de utbytesprogram som både studenter och lärare 
har möjlighet att delta i. En del studenter väljer även att åka utomlands på egen hand, då 
de själva ansöker till det lärosäte de vill studera vid.  Att lära sig ett nytt språk och möta 
främmande kulturer kan vara utvecklande för en individ och kan leda till att kontakter 
mellan kulturer och länder utvecklas. Sverige är inget undantag i att vilja delta i projekt 
som sträcker sig över nationsgränser. Ett led i det är att uppmuntra svenska studenter att 
åka utomlands för studier och att locka utländska studenter till studier i Sverige. Det 
finns flera statliga dokument som beskriver den högre utbildningens mål genom 
samarbete mellan lärosäten för utbildningarna ska bli mer internationella. I regeringens 
proposition Ny värld – ny högskola kan man läsa  
 

”En modern högskola i globaliseringens tid är öppen mot omvärlden. I en period av 
allt närmare internationellt samarbete, minskad betydelse av gränser och ökad 
konkurrens blir utbildning allt viktigare. […] Lärosätena måste fortsätta utvecklas 
för att bli öppnare mot andra länder […]”.1  

 
I regeringens budgetproposition för 2004 kan man läsa  
 

”En ökad mångfald, internationalisering och rörlighet av studenter både till och 
från Sverige är viktig för utbildningens kvalitet. […] Antalet utländska studenter 
som kommer till Sverige ökar kontinuerligt. Regeringens mål är att universitet och 
högskolor skall öka den internationella rörligheten genom att erbjuda 
internationellt attraktiva utbildningar, öka antalet utbildningar som ges på engelska 
samt verka aktivt i internationellt samarbete”.2 

 
Den svenska regeringen har en strategi för internationalisering av svensk utbildning. Ett 
delmål är att Sverige ska vara ett attraktivt studieland för utländska studenter. För att nå 
det målet ska en högkvalitativ utbildning ges och rekryteringen av utländska studenter 
ska öka. Att närvaron av utländska studenter ökar gör att fler perspektiv på utbildning 
kan tillvaratas, den internationella miljön och mångfalden stärks som i sin tur ökar 
förståelsen för andra kulturer och traditioner. Studenter som varit i Sverige och fått goda 
utbildningserfarenheter, tycker om kulturen och det svenska samhället, kan bli 
ambassadörer för Sverige. I förlängningen kan de bilda samarbeten mellan Sverige och 
andra länder, inom exempelvis näringsliv och handel. De andra målen är att 
högskoleutbildade ska vara attraktiva på arbetsmarknaden nationellt och internationellt, 
att universitet och högskolor ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete, att hinder 
för internationaliseringen ska undanröjas samt att uppföljningen av högskolans 
internationella verksamhet ska utvecklas och förbättras.3  
 
När ett land väljer att ta emot utländska studenter så följer ett ansvar för dessa studenter. 
Värdlandet måste ge studenten stöd för att studenten ska känna sig trygg och lyckas 
med sina studier men även verka för att studenten blir en god ambassadör för Sverige 
när denne återvänder till hemlandet. Ju fler studenter som talar väl om Sverige, gör att 

                                                 
1 Utbildnings- och kulturdepartementet (2005). Ny värld – ny högskola: prop. 2004/05:162 , s. 26 
2 Finansdepartementet (2003). Utbildning och universitetsforskning: utgiftsområde 16: prop. 2003/04, s. 
46 
3 Utbildnings- och kulturdepartementet (2005). Ny värld – ny högskola: prop. 2004/05:162 , s. 59-67 
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fler studenter vill komma till Sverige för att studera. Ett sådant utbyte ger flera vinster, 
som ökad kulturell förståelse med mera. Det är lätt att endast se grupper av studenter, att 
dela in dem efter utbildning, ålder, kön och nationell tillhörighet, och blunda inför den 
enskilde studentens upplevelse och svårigheter med sin utbildning. Eftersom detta är en 
uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap så väcks frågor: om hur den 
enskilde studenten söker information, vilka informationskällor används och vilka 
faktorer som kan påverka informationssökningen. Vad upplevs som svårt när en student 
kommer tillfälligt till ett nytt land och hur löser studenterna de svårigheterna? Det är 
frågor som kommer att tas upp i denna uppsats och förhoppningsvis kommer några svar 
på frågorna vaskas fram.   

1.2 Problemformulering 
 
Vi har länge haft ett intresse för internationella studenter. Vår b-uppsats utgjordes av en 
mindre litteraturstudie angående vilka barriärer som internationella studenter kan 
uppleva i samband med informationssökning. Vi kom då fram till att barriärerna var 
språk, kommunikation, kultur, informationssystem och utbildnings- och lärandesystem. 
I denna magisteruppsats ville vi utveckla förståelsen av ämnet och därför intervjua 
internationella studenter om deras informationssökning. Heléne Thomsson, filosofie 
doktor i psykologi, skriver att förståelsegrundande undersökningar syftar till att öka 
förståelsen av någonting som man tidigare visste någonting om men inte ansåg att man 
förstod tillräckligt mycket av.4 För att fördjupa vår förståelse är vi intresserade av hur de 
internationella studenterna söker information och vilka problem de kan stöta på i 
samband med informationssökningen samt hur de löser de problemen. Även vilka 
informationskällor som används är intressant och hur de orienterar sig bland utbudet av 
informationskällor. Slutligen är det intressant att se vilka faktorer som kan påverka 
informationssökningen och hur informationssökningen förändrats och utvecklats för 
studenterna under vistelsen i Sverige. 
 
Vi utgår från att de internationella studenterna kan uppleva barriärer för att nå 
information, att en internationell student kan uppleva fler svårigheter än en student som 
bott en lång tid i Sverige. Om man rör sig i miljöer där internationella studenter vistas så 
upptäcker man att det inte kan vara lätt för dem att hitta det de vill ha och behöver. Det 
kan handla om skyltar som inte är översatta till engelska, anslag med information som 
endast förekommer på svenska, webbsidor som är dåligt översatta. Utgångspunkten för 
oss är att på högskolor och universitet så ska alla studenter ha samma förutsättningar 
oavsett vilket land och kultur de kommer ifrån. Studenten ska ha möjlighet att kunna 
hitta information om allt studenten önskar. Det kan handla om information om 
utbildningen, information om fritidsaktiviteter samt praktisk information för att kunna 
orientera sig i fysiska miljöer och på webben. Det är även viktigt att undersöka den här 
gruppen eftersom den svenska regeringen vill att studenter ska komma till Sverige från 
andra länder för att studera en kortare tid. Vi anser att det är en sak att vilja att 
studenterna ska komma och att faktiskt kunna ta hand om dem när de väl har anlänt. Det 
är den närmaste omgivningen, lärosätet och staden, som betyder något i studentens egen 
vardag, inte regeringens mål för internationella studier. Det är där studenten ska studera 
och leva under en kortare tid. Det är den närmiljön vi vill undersöka med betoning på 
studentens upplevelser av informationssökning och informationstillgång.  

                                                 
4 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer, s. 30 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är tolka och förstå en grupp internationella studenters uttalanden 
om upplevelser i samband med informationssökning i ett sammanhang av tillfälliga 
studier i Sverige.  
 
Frågeställningarna blir därför följande:  
 

• Hur går internationella studenter till väga när de söker information i Sverige?  
• Vilka informationskällor används? 
• Vilka svårigheter kan upplevas i samband med informationssökning och hur 

löses problemen? 
• Vilka faktorer kan identifieras i studenternas närmaste omgivning som påverkar 

informationssökningen? 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att undersöka studenter som kommer till Sverige för att studera, inte svenska 
studenter som åker utomlands. Studierna ska ske under en begränsad tid i Sverige. Både 
studenter inom utbytesprogram och studenter som själva sökt sig till Sverige ska 
undersökas. Informanterna kommer från ett och samma lärosäte, Högskolan i Borås. Vi 
kommer att eftersträva att så många utbildningar som möjligt är respresenterade i 
undersökningen, eftersom informationssökningen möjligen kan variera beroende på 
vilken utbildning som studeras.  

1.5 Definitioner, begrepp och språkbruk 
 
I det här avsnittet kommer viktiga begrepp och definitioner för vår undersökning att tas 
upp. Syftet med det här avsnittet är att förtydliga vissa begrepp för att underlätta 
läsningen och förståelsen av vår undersökning.  
 
Med informationssystem menar vi de system som strukturerar, lagrar och 
tillhandahå ller information, både fysisk och elektronisk information. Exempel på 
informationssystem är biblioteket som tillhandahåller tryckt information som 
struktureras och lagras på hyllor och i magasin som man kan söka efter i 
bibliotekskatalogen. Andra exempel är databaser som kan lagra både tryckt och 
elektronisk information samt Internet, där kataloger och webbsidor kan lagra 
information. Dock varierar det hur informationen lagras och struktureras på Internet 
beroende på vem som producerar webbsidan.  
 
Med informationssökning menar vi den aktivitet som sker när en person upplever ett 
behov av information. Informationssökningen kan ske i olika typer av källor och på 
olika nivåer beroende på hur seriöst informationsbehovet är. När informationssökningen 
sker vänder sig personen till olika informationssystem för att nå informationen. I en 
sökmotor på Internet kan användaren skriva in termer och fraser i ett sökfält för att få en 
lista med träffar att bedöma relevansen på. I en elektronisk databas så kan sökningen gå 
till på samma sätt som i en sökmotor men det finns även kommandosökning med mera 
att använda sig av. På Internet finns även webbencyklopedier och kataloger där 
användaren kan söka via termer eller via hierarkiska kategorier. Informationssökningen 
kan även innefatta browsing av källor där användaren exempelvis undersöker hyllornas 
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innehåll på ett bibliotek. En person kan även ta kontakt med andra personer för att nå 
information, som vänner och familj, bibliotekarier och institutioner med flera.  
 
Internationella sekretariat på högskolor och universitet administrerar olika utbytes- 
och utbildningsprogram. De sköter om allt det administrativa som faller inom ramarna 
för programmen, både för in- och utresande studenter. De kan även vara en stödfunktion 
i form av att ordna sociala aktiviteter, att kunna svara på frågor om utbildningen och 
vistelsen i det landet man studerar i.  
 
Med internationell student menar vi studenter som väljer att förlägga en del eller hela 
sin studietid i ett annat land än sitt hemland. Begreppet innefattar utbytesstudenter och 
freemovers. En utbytesstudent deltar i ett utbytesprogram via sitt lärosäte i hemlandet 
och förlägger då en del av sina studier vid ett lärosäte utomlands. 5 En freemover 
ansöker själv till de lärosäten som är av intresse och får planera sin vistelse på egen 
hand. 6 Begreppet internationell student har vi anammat från bland annat från artikeln 
Reaching out to the international students through bibliographic instruction (1995) av 
Cynthia Mae Helms. Begreppet förekommer även i andra artiklar. Närliggande termer 
är utländsk student men vi anser att den termen förvirrar mer än hjälper läsaren. 
Utländsk student kan tolkas som en person med invandrarbakgrund som väljer att 
studera på högre nivå, inte som en utbytesstudent eller freemover vilket att det vi avser i 
den här undersökningen.  
 
Med begreppet kultur menar vi de normer, seder och bruk samt värden och symboler 
som håller samman en folkgrupp. Folkgrupperna kan bilda större kulturer som kan vara 
en hel nation. Etnologen Karl-Olov Arnstberg talar även om att kultur är inte bara 
regler, värden och symboler utan de hänger ihop i en särskild ordning, som en process. 
Kulturens regler märks oftast inte förrän man bryter mot dem. Kultur kan även betraktas 
som perspektiv som skiljer sig från grupp till grupp. 7 Docent i etnologi, Mátyás Szabó, 
definierar kultur som ett kollektivt minne som tillhandahåller färdiga lösningar i givna 
situationer.8 Kultur kan även definieras som den kunskap människor använder sig av för 
att kategorisera, förklara och organisera sina handlingar och för att tolka andras 
handlingar. Denna kunskap erhålls genom uppfostran och vistelse i viss miljö.9 
Kulturkrock  är att man upplever en ny kultur som stor överraskning. Man har inte väntat 
sig några skillnader mellan sitt eget lands kultur och det nya landets kultur.10   
 
Utbildnings- och undervisningsstilar/utbildnings- och lärandesystem är två termer 
som vi själva konstruerat. Vi avser med termerna de sätt ett lärosäte bedriver 
undervisning, utlärning på och även de sätt som undervisningen och utlärningen sker 
genom såsom föreläsningar, examinationer, seminarier, gruppuppgifter och enskilda 
uppgifter. Termerna avser även på vilket sätt studenten förväntas lära sig och det kan 
skilja sig stort mellan olika nationer. Memorering av fakta är ett sätt och att lära ha en 
kritisk hållning mot fakta är ett annat sätt. I utländska artiklar brukar begreppet kallas 
learning styles. Biblioteksassistenten Calmer D. Chattoo definierar learning styles i 
artikeln Reference services: Meeting the needs of international adult learners som varje 

                                                 
5 Winstedt, Linda (2006). Utbytesstudier – handbok för internationella koordinatorer vid Högskolan i 
Borås, s. 8 
6 Ibid., s. 4 
7 Arnstberg, Karl-Olov (1988). Kultur och kulturvariation. Ingår i Blandsverige, S. 73 
8 Szabó, Mátyás (1988). Vägen mot medborgarskap. Ingår i Blandsverige, S. 25 
9 Wellros, Seija (1993). Kulturmöten till vardags: Om kommunikation över kulturgränser, s. 63 
10 Jones, Lawrence E (1992). Visiting students in Stockholm: Encountering and adjusting to Swedish 
culture, s. 3 
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individs egna sätt att organisera och bearbeta det individen ser, hör, minns, tänker på, 
till användbar kunskap.11 

1.6 Bakgrund 
 
Avsikten med avsnittet bakgrund är att berätta om det som gör det möjligt för 
internationella studenter att komma till Sverige. Avsnittet kommer att handla om hur 
studenter ligger till statistiskt sett, vilka utbytesprogram som finns, vilka statliga 
dokument som tar upp internationella studier i Sverige samt vilka institutioner som 
arbetar med internationella studenter på något sätt.  

1.6.1 Statistik 
 
Många utländska studenter väljer att komma till Sverige, särskilt studenter från 
utbytesprogrammet Erasmus (European Community Action Scheme for the Mobility of 
University Students). Antalet ökar stadigt. Sverige delar platsen populäraste land 
tillsammans med Storbritannien och Nederländerna när det gäller det största antalet 
inresande studenter i förhållande till antalet utresande. Ungefär 6100 studenter reser till 
Sverige via Erasmus och den totala populationen är drygt 9000 studenter läsåret 
2003/04. Det är främst studenter från Tyskland, Frankrike, Spanien och Nederländerna 
som väljer Sverige. En orsak till det är att många kurser ges på engelska. Studenter som 
reser på egen hand är svårare att kartlägga. Gruppen brukar delas in i två delar. Den 
första delen är de som beviljats uppehållstillstånd för studier och de som invandrat 
mindre än två år innan studierna påbörjades och de var 2080 studenter läsåret 2003/04. 
Asien var det vanligaste ursprunget för de studenterna. Den andra delen är studenter 
som saknar uppehållstillstånd. Det kan vara studenter från Norden och övriga EU och 
gruppen bestod av 3250 studenter läsåret 2003/04.12  

1.6.2 Utbytesprogram 
 
Det här avsnittet handlar om några utbytesprogram som Sverige är delaktiga i. Vi har 
valt ut exempel för att ge en bild av vad som finns tillgängligt för studenter. Vi börjar 
dock med en blick bakåt när programmet Erasmus startade.  
 
Dåvarande utbildningsminister Lennart Bodström skriver i förordet till skriften 
Utbildning och forskning inom EG (1988) att ”utbildning och forskning är beroende av 
ett nära internationellt samarbete för sin livskraft och utveckling. Det gäller alla länder, 
men särskilt för de små länderna.” I skriften kan man läsa att utbildningssamarbetet 
inom Europa är medel för att skapa medborgarnas Europa. Samarbetet ska även skapa 
kunskap och förståelse för skilda regioner och kulturkretsar inom EG. Två åtgärder 
diskuterades under 1988 inom EG:s riktlinjer för de kommande tre årens 
utbildningssamarbete. Två mål bestämdes; dels åtgärder för att stärka kvaliteten i 
grundläggande utbildning, dels åtgärder för att skapa en välutbildad arbetskraft.13 EG 
skulle stå för finansieringen och administrationen av utvecklingsprojekt, 
erfarenhetsutbyte samt nätverks- och utbytesprogram. 14 Erasmus startade på försök 
1987. 1989 kom riktlinjerna för en femårig fortsättning i större omfattning. Nordplus 

                                                 
11 Chattoo, Calmer D. (2000). Reference services: Meeting the needs of international adult learners. The 
reference librarian, no 69/70, s. 352 
12 Utbildnings- och kulturdepartementet (2005). Ny värld – ny högskola, Prop. 2004/05:162, s. 51-52, 56 
13 Ibid., s. 7 
14 Ehnmark, Ernst Erik (1988). Utbildning och forskning inom EG: En översikt, s. 7-8 
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infördes 1989 som är ett nordiskt utbytesprogram på universitetsnivå, inspirerat av 
Erasmus.15 
 
Från och med första januari 1989 ökade antalet utlandsstuderande eftersom möjligheten 
att ta med studiestödet utomlands då infördes. De flesta ordnade då själva sina studier, 
men även deltagandet i utbytesprogram ökade. Dåvarande biträdande civilminister 
Margot Wallström skriver i förordet att ungdoms- och studentutbytet är ett viktigt medel 
för att öka förståelsen mellan människor, och bidrar till utveckling och fred.16 Målen för 
EG:s utbildningsprogram 1990 är att stärka utbildningen kvalitet på alla nivåer, att 
skapa en bättre yrkesutbildning för unga och vuxna samt att skapa en mångkulturell 
utbildning med förbättrade språkkunskaper.17 1990 startade EG Tempus, ett samarbete 
mellan EG och Östeuropa med huvudsaklig inriktning på universitet och högskolor. 
Tempus sysslar med akademisk utbildning, yrkesutbildning och språkutbildning. 
Tempus främjar samarbete mellan EG-länder och östeuropeiska länder när det gäller 
studentutbyten, kursutveckling, samarbete mellan företag och universitet och högskolor 
i EU och Östeuropa med avsikten att ordna teknologisk fortbildning. 18  
 
1992 blev utbytesprogrammet Erasmus tillgängligt för svenska studenter. Erasmus 
innebar ett lyft, särskilt för de mindre högskolorna som fick nya erfarenheter av 
internatione llt samarbete i och med detta. Flera skolor inrättade nu för första gången 
internationella sekretariat och startade kurser på engelska. När Sverige gick med i EU 
1995 öppnades dörrarna till unionens alla utbildningsprogram. I propositionen Den 
öppna högskolan (2001/02:15) slogs det fast att internationaliseringen i högskolor och 
universitet skulle öka. Studenter, lärare, doktorander och annan högskolepersonal skulle 
röra sig mer internationellt och inflödet av utländska studenter skulle öka.19 Det skrevs 
även att för att öka marknadsföringen av svensk högre högskoleutbildning bör 
exempelvis Svenska Institutet, Högskoleverket och lärosätena samordna sina resurser i 
syfte att öka kunskapen om och intresset för Sverige som utbildningsland.20 
 
EU:s två största utbildningsprogram är Sokrates (allmän utbildning) och Leonardo da 
Vinci (yrkesutbildning). Programmen pågår i etapper och utvecklas hela tiden. 
Sokratesprogrammet berör utbildning från förskola till högre utbildning och 
vuxenutbildning. Erasmus har blivit en del av Sokrates och berör högre utbildning.21 
Utbildningsprogrammet Sokrates bygger på artiklarna 126 och 127 i 
Maastrichtfördraget, fördraget om Europeiska gemenskapen. Där står det att läsa att 
gemenskapen ska bidra till utveckling av god utbildning med hjälp av åtgärder som ska 
genomföras i samarbete mellan medlemsländer. Sokrates antogs i maj 1995 av EU och 
ersatte då Erasmus- och Linguaprogrammen. Sokrates idé är att täcka alla aktiviteter 
som rör utbildning från grundskola till högre utbildning. Namnet Erasmus fick leva kvar 
och programmet fick ansvaret för den högre utbildningen. När Erasmus var ett eget 
program så låg tyngdpunkten på studentutbyten, men när Sokrates infördes så utökades 
uppgifterna. Målet för Erasmus är att höja kvaliteten och stärka den europeiska 
dimensionen inom den högre utbildningen. Gränsöverskridande rörlighet för studenter 
och lärare samt se till att utbildning i de olika länderna bedöms likvärdigt över hela EU. 
EU:s tanke var att ett universitetssamarbete skulle införas, där studentutbytet skulle 

                                                 
15 Utrikesdepartementet (1990). EG:s utbildnings- och ungdomsutbytesprogram: 1990:2, s. 17, 19 
16 Ibid., s. 5 
17 Ibid., s. 9-10 
18 Ibid., s. 27 
19 Utbildnings- och kulturdepartementet (2001). Den öppna högskolan, prop. 2001/02:15, s. 174 
20 Ibid., s. 25 
21 Ehnmark, Ernst Erik (1988). Utbildning och forskning inom EG: En översikt, s. 15 
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finnas kvar för att utveckla en europeisk dimension i all utbildning. Alla studenter ska få 
chansen att känna en europeisk tillhörighet, även om studenten inte åker som 
utbytesstudent. Det sker genom samarbete mellan EU och universitet och högskolor, 
lärarutbyten samt utveckling av gemensamma kurser. Den långsiktiga idén är att lära ut 
och skapa intresse för europeiska språk, länder och kulturer, så framtidens EU-
medborgare kan skapa ett enat och stabilt Europa. Sokrates kan även betraktas som en 
strategi i tanken om det livslånga lärandet, där EU genom programmet kan utveckla och 
stärka utbildningen efter samhällets förändringar.22 Leonardo da Vinci- programmet ska 
bland annat öka internationaliseringen av yrkesutbildningen och stärka kompetensen för 
anställda i företag. 23  
 
I propositionen Ny värld – ny högskola står det att EU:s önskan för Erasmus 
studentutbyten är att studenten får uppleva ett annat europeiskt land och får utvidga sina 
språkkunskaper och kunskap om kultur samt får nya perspektiv på sitt akademiska 
ämnesområde. Det står även vad Sverige förväntas göra och vilket stöd Erasmus ger till 
lärosäten som ordnar utbyten. När svenska lärosäten ordnar utbyten kan stöd ges till 
studenten vid arbetet med förberedelsen av utbytet, som intensivkurser i språk, 
introduktionskurser, studievägledning samt hjälp med praktiska frågor som att finna en 
lämplig bostad. Studenten ska även kunna tillgodoräkna sig studieperioden utomlands. 
Antagningsprocessen till lärosätet ska förenklas och målet med att antagningen av lika 
många kvinnor som män ska eftersträvas.24 
 

1.6.3 Statliga dokument  
 
Propositionen Ny värld – ny högskola från 2004 berör svenska högskolor och 
universitet. Regeringen ger förslag på hur svensk högre utbildning kan öka sin 
internationalisering och attraktivitet, skapa tydlighet och jämförbarhet internationellt 
och nationellt, bidra till höjd kvalitet, breddad rekrytering och skapa större tydlighet i 
tillträdesreglerna. Målet med Sveriges utrikespolitik är att vara en ledande 
kunskapsnation med utbildning av hög kvalitet där det livslånga lärandet är ett ledord. 
Svensk utbildning ska tålas att jämföras med internationella utbildningar. I 
propositionen presenterar den svenska regeringen den politik som ska förstärka den 
svenska högre utbildningens konkurrenskraft. Sverige som studieland ska vara attraktivt 
att studera i och utbildningen ska ha hög kvalitet. Det är därför viktigt att högskolor och 
universitet arbetar genomtänkt och målmedvetet med internationaliseringsfrågor. 
Orsaken till det är att utveckla utbildningen kvalitet, göra utbildningen mer attraktiv och 
erkänd utomlands bland studenter och arbetsgivare. Studenterna bör ges en chans att 
öka förståelsen för andra kulturer och behovet av internationell solidaritet. Det ska inte 
spela någon roll var man studerar utan utbildningen ska vara av så hög kvalitet att 
kunskaperna inte är bundna till det landet man studerar i.25 
 
Internationalisering definieras som alla aktiviteter som tillför utbildningen 
internationella dimensioner. Internationalisering av utbildning hänger samman med 
globalisering av ekonomi, arbetsmarknad, att människor i större utsträckning rör sig 
internationellt och att yrken numera ofta har ett internationellt inslag. Att världen blir 
mer global innebär att konkurrensen ökar i takt med de olika möjligheter som bildas. 
Fler och fler människor runt om i världen väljer att studera på högre nivå vilket ha gjort 
                                                 
22 Högskoleverket (1997). Sokrates – Erasmus, s. 5  
23 Utbildnings- och kulturdepartementet (2005). Ny värld – ny högskola, Prop. 2004/05:162, s. 42 
24 Ibid., s. 9  
25 Ibid., s. 1, 26-27 
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att lärosäten över hela världen erbjuder utbildning för utländska studenter, den 
internationella utbildningsmarknaden växer. En poäng med internationaliseringen är att 
öka utbildningars kvalitet eftersom de internationella erfarenheterna är en tillgång för 
utbildnings- och forskningsmiljöer. Nya perspektiv och infallsvinklar är en konsekvens 
av internationaliseringen. En annan vinst med internationaliseringen är främjande av 
förståelse och respekt för andra synsätt, kulturer, traditioner samt den internationella 
solidariteten. Globala frågor, som miljöfrågor, är något som kan studeras ur ett 
internationellt perspektiv eftersom det berör alla. Arbetet med internationalisering har 
fått en större formell roll på högskolor och universitet. Studenter och personal på alla 
nivåer i skolan arbetar med att ge utbildning internationella nivåer.26  
 
I propositionen Ny värld – ny högskola har regeringen lämnat ett förslag som gäller 
olika frågor om den högre utbildningen. Det handlar om högskolans 
internationalisering, införandet av en ny utbildnings- och examensstruktur, regler för 
tillträdet till högskolan och arbetet med breddat rekrytering. Förslaget om en ny 
utbildnings- och examensstruktur har uppkommit på grund av att Sverige deltar i 
Bolognaprocessen. 27 Bolognaprocessen syftar på att samordna högre utbildning i 
Europa. Målet är att förbättra för högskolor och universitet och dess utbildningar och 
examina blir jämförbara.28 I propositionen förslår regeringen att utbildningen skall ges 
på tre nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utskottet förslår att riksdagen 
antar regeringens förslag. Anledningen till detta är att Sverige ska vara en ledande 
kunskapsorganisation som kännetecknas av utbildning av hög kvalitet. Den nya 
strukturen kommer vara ett sätt till att bidra till högskolans internationalisering enligt 
Bolognaprocessen. När det gäller breddad rekrytering till högskolorna menar utskottet 
att det redan finns olika aktiviteter. Många arbetar med språkverkstäder och 
mentorsprojekt.29 Det beslut som riksdagen tagit gällande utbildningsutskottets 
betänkande 2005/06:UbU3 Ny värld – ny högskola att en ny examensstruktur ska 
införas som är internationell och tydligare, som ska vara jämförbar med andra.30 Det har 
även tagit beslut om nya tillträdesregler för högre utbildning.31 I övrigt framkommer det 
inte vad som beslutats.  

1.6.4 Institutioner  
 
Här presenteras vilka institutioner som berör de internationella studenternas vistelse i 
Sverige, både när det gäller stöd till studenterna, ansvarfrågor och marknadsföring av 
utbildning.  

1.6.4.1 Internationella programkontoret (IPK) 
IPK är en statlig myndighet som är organiserad under Utbildnings- och 
Kulturdepartementet. IPK: s uppdrag är att stödja skolor, universitet, företag, 
organisationer och enskilda individer i deltagande i internationella samarbeten. IPK 
stödjer samarbeten inom utbildning och kompetensutveckling, praktik och studier 
utomlands samt utbyten för ungdomar och lärare.32 

                                                 
26 Ibid., s. 32, 55 
27 Riksdagen (2006). Ny värld – ny högskola: Utbildningsutskottet betänkande 2005/2006: UbU3 , s. 1 
28 Nationalencyklopedin 2006, uppslag Bolognaprocessen 
29 Riksdagen (2006). Ny värld – ny högskola: Utbildningsutskottet betänkande 2005/2006: UbU3 , s. 14, 
36 
30 Riksdagen (2006). Ny värld – ny högskola: Utbildningsutskottet betänkande 2005/2006: UbU3 , 
sammanfattning av beslutet  
31 Regeringen (2006). Högskolereformen 2007 
32 Ruström, David (2006). Om IPK – om Internationella programkontoret 



 12 

1.6.4.2 Svenska institutet  
Svenska institutet (SI) är en institution som huvudsakligen har uppgiften är sprida 
kunskap om Sverige i utlandet och stödja diverse utbyten med andra länder inom 
utbildning, forskning, kultur och samhällsliv i övrigt. Både svenska intressen och 
internationellt utvecklingssamarbete ska främjas av SI.33 Freemovers är den 
huvudsakliga målgruppen för SI. SI producerar även webbsidor om Sverige och svensk 
utbildning, www.sweden.se och www.studyinsweden.se som ska sprida en positiv bild 
av Sverige.34 SI har även en stipendieverksamhet med över 500 stipendier som 
utländska studenter, gymnasieelever och doktorander har rätt att söka för studier i 
Sverige. Målet med stipendierarna är att så många som möjligt som vistats i Sverige får 
en positiv bild av Sverige som de kan förmedla vidare.35  

1.6.4.3 Migrationsverket 
Migrationsverket är Sveriges centrala förvaltningsmyndighet för verksamhet inom 
migrationsområdet. Ansvarsområdena innefattar bland annat tillstånd eller visum för 
besök och tillstånd för bosättning i Sverige. Om en person ska studera i Sverige längre 
än tre månader krävs ett uppehållstillstånd från Migrationsverket och vissa fall även 
visum. Studenten måste lämna Sverige efter avslutade studier. För att få tillstånd måste 
studenten studera på heltid, delta i ett organiserat utbytesprogram samt ha ett giltigt 
antagningsbesked och kontaktperson från utbytesprogrammet.36 För medborgare inom 
EU/EES måste studenten ha ett antagningsbesked till utbildningen, ha försörjningen 
tryggad samt ha en sjukförsäkring.37 EES står för Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, på engelska European Economic Space. Avtalet slöts 1992 mellan 
EU och samtliga EFTA-stater. Avtalet innebär bland annat en gemensam 
konkurrenspolitik samt samarbete i socialpolitiska frågor, konsumentskydd, miljö, 
statistik och bolagslagstiftning. Även samarbetet angående utbildning, forskning och 
utveckling skulle ha fördjupat i samband med avtalet.38 För studenter som inte deltar i 
ett utbytesprogram gäller att studenten kan visa upp ett antagningsbesked från skolan, 
att studierna är på heltid, att studenten kan intyga en ekonomisk planering för hela 
studietiden samt att studenten kommer att lämna Sverige efter utbildningens slut.39  
 

1.7 Något om Högskolan i Borås 
 
Syftet med det här avsnittet är att beskriva de institutioner inom Högskolan i Borås som 
främst möter internationella studenter. Vi utförde i början av vårt projekt två intervjuer, 
en med International Office och en med högskolebiblioteket. Meningen med 
intervjuerna var att skapa oss en uppfattning om hur internationella studenter bemöts 
och vilket stöd de får när de vistas vid Högskolan i Borås. Vi har också läst en handbok 
och en rapport som handlar om internationella studenter. Avsnittet avslutas med statistik 
om utbytesstudenter och freemovers.  
 
Högskolan i Borås består av nästan 10400 studenter, varav cirka 5140 är 
heltidsstudenter enligt siffror för läsåret 2005. Det arbetar 536 personer på minst 40 % 

                                                 
33 Svenska institutet (2006). Om Svenska institutet 
34 Svenska institutet (2006). Information om högre utbildning   
35 Svenska institutet (2006) Sverigebildens betydelse 
36 Migrationsverket (2006). Uppehållstillstånd – utbytesstudier 
37 Migrationsverket (2006). Uppehållsrätt – EU/EES-medborgare 
38 Nationalencyklopedin 2006, uppslag EES. 
39 Migrationsverket (2006). Uppehållstillstånd för studier vid universitet/högskola (även 
doktorandstudier)  
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arbetstid.40 Högskolan i Borås grundades 1977. Högskolan består av sex institutioner: 
Bibliotekshögskolan, Institutionen för data- och affärsvetenskap, Ingenjörshögskolan, 
Institutionen för pedagogik, Textilhögskolan samt Institutionen för vårdvetenskap. 
Högskolans bibliotek innehar 150 060 volymer. Antal tryckta tidskrifter är 721 och det 
finns tillgång till 6657 elektroniska tidskrifter. Det finns tillgång till 70 betaldatabaser 
och biblioteket har 800 läsplatser.41  
 
Vi har intervjuat Eva Huntington, 060222, som vid intervjutillfället var avdelningschef 
för ”Biblioteket som informations- och kunskapsresurs” vid högskolebiblioteket. Hon 
säger att biblioteket inte har någon direkt riktad verksamhet mot internationella 
studenter. Biblioteket har studenterna i åtanke, men det finns inga särskilda program 
eller kurser för internationella studenter. Studenterna visas runt på biblioteket i början 
av sin vistelse och introduktionen hålls på engelska. Studenterna visas runt så de sedan 
kan hitta till datorer, tidskrifter, böcker, katalogen med mera. Biblioteket skiljer inte 
mellan utbytesstudenter och freemovers eftersom de inte kan veta vem som är vem. Eva 
Huntington säger att biblioteket hela tiden strävar efter att höja servicen för alla 
studenter. Hon berättar om att studentsupporten kommer att utvidgas och heta 
studentservice istället. Alla stödfunktioner för studenter kommer att ligga under ett tak 
och fler funktioner tillkommer så småningom. Skyltning finns på svenska och engelska 
över hela biblioteket men det kommer också att utökas till bland annat en ytterligare tv-
monitor till entrén med engelskspråkig information. Eva Huntington är även nöjd med 
att information om lån finns på både svenska och engelska. Det vill säga att utskick via 
e-post om en användares boklån skrivs på både svenska och engelska. Bibliotekets 
webbsida ska också förbättras med mer information på engelska. Det har förts 
diskussioner om att anställa någon som kan förbättra webbsidan. Det finns också 
funderingar på att anställa någon som kan ha huvudansvar för all information på 
engelska i form av broschyrer, skrivelser och annat. Biblioteket har även funderat på att 
köpa in svenska litteraturklassiker på andra språk så de internationella studenterna kan 
få en inblick i svensk kultur och litteratur.42  
 
Högskolan i Borås har ett internationellt sekretariat, International Office. Vi har 
intervjuat Marianne Skardéus, chef för International Office, 060213, om International 
Office’ funktion på högskolan. Deras uppgift är, enligt Skardéus, att vara en 
stödfunktion för institutionernas internationaliseringsarbete. De samarbetar med de 
internationella koordinatorerna vid varje institution, ekonomiavdelningen och 
forskningssekreteraren. International Office hanterar stipendier till studenter och lärare 
som vill åka utomlands genom utbyten. Finansieringen av inkommande studenters 
studier sköts av studenternas lärosäte i hemlandet eller på annat sätt. Den hjälp som ges 
till inkommande och utresande studenter är ”allmän vägledning”. Det kan handla hur 
avtalen ser ut med andra universitet där utbyten förekommer, försäkringsfrågor, 
visumfrågor, vaccinationer och boende. För inresande studenter betonas att de ska ha 
tillgång till sociala aktiviteter. International Office har främst kontakt med inresande 
studenter innan de kommer till Sverige, då kommunikation förs om själva utbildningen 
och boende. Vid ankomsten så ordnas en så kallad Pick up service, som är mottagande 
och introduktion till högskolan och Borås. De får även praktisk hjälp med datorkonto, 
passerkort med mera. De ordnar också aktiviteter och utflykter så studenterna får 
träffas. Skardéus anser att det finns en skillnad i hur mycket hjälp utbytesstudenter och 
freemovers får. När det gäller utbytesstudenterna så följer man dem genom hela 
processen, från hemlandet till Sverige och tillbaka igen. De studenterna har alltså alltid 
                                                 
40 Eldholm, Karin (2006). Högskolan i Borås – Organisation – Högskolan i siffror. 
41 Dellby, Sten (2006). Högskolan i Borås – Organisation – Allmän information .  
42 Intervju med Eva Huntington 060222 
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stöd för den internationella avdelningen. Freemovers är betraktade i mångt och mycket 
som vanliga studenter, de ska klara sig lika bra som vanliga studenter. Freemovers antas 
genom Antagningsavdelningen som vanliga studenter också gör. Skardéus anser dock 
att freemovers skulle behöva mycket mer stöd eftersom de kan lida av en större 
kulturkrock eftersom de saknar stöd och erfarenhet från ett universitet. Ansvarsfrågan 
gällandes dessa studenter är ännu inte utredd av högskolans ledning enligt Skardéus. 
Frågor finns om vem som ska betala, vilket avdelning som ska ha ansvar för dessa 
studenter och studenterna själva hamnar i mellan och kanske då inte vet vem de ska 
vända sig till.43 
 
I handboken Utbytesstudenter – handbok för internationella koordinatorer vid 
Högskolan i Borås kan man läsa att när de internationella studenterna får sitt 
antagningsbesked från Högskolan i Borås så får de även information om att det kommer 
att hållas en introduktion vid ankomsten till Sverige. International Office har även ett 
samarbete med ett lokalt bostadsbolag som ordnar bostad till studenterna. En 
bokningsguide har tagits fram till studenterna så de lätt kan boka ett studentrum via 
Internet. Det står även att International Office på högskolan kommer ge information om 
kursregistrering, passerkort, datorkonto, uppehållstillstånd, boende, hyra, sjukvård, 
studenthälsan, biblioteket, studentkåren och studentavgiften. 44 
 
International Office har givit ut rapporten Sammanställning av in- och utresande 
studenters Starsrapporter läsåret 2003-2004. Stars står för STudy Abroad Report 
System, som är en webbaserad databas med elektroniska utvärderingar från in- och 
utresande studenter vid Högskolan i Borås. Utvärderingarna kan ge värdefull 
information till blivande utbytesstudenter om värdlärosätet och om saker knutet till det. 
Positiva rapporter kan användas till marknadsföring. Stars används även av andra 
lärosäten i Sverige. Rapporten nämner att för utbytesstudenten är själva valet av 
utbildningen ett viktigt val. Studenten väljer att åka utomlands av flera skäl: omväxling 
och nya upplevelser är två och chansen att få ett jobb utomlands ett annat. En del vill 
uppleva svensk kultur och andra ser det som en möjlighet att få ett bättre arbete i 
hemlandet om man har erfarenhet av studier utomlands. Att det hålls kurser på engelska 
vid Högskolan i Borås är av stor betydelse för att studenterna ska komma till Borås. 
Rapporten talar även om de svårigheter utbytesstudenterna säger sig uppleva i Sverige. 
Den främsta svårigheten är språk i allmänhet, och därefter kontakten med svenska 
studenter. Andra svårigheter är svensk kultur, boende, val av kurser, utbildning, 
administration och ekonomi. 2004 så bildade studentkåren föreningen Hobb’s. Deras 
uppgift är att ordna sociala aktiviteter för de internationella studenterna. Aktiviteterna 
ska öka det sociala kontaktnätet mellan inresande studenter och svenska studenter.45  
 
Vårterminen 2006 studerade 73 utbytesstudenter vid Högskolan i Borås.46 Antalet 
freemovers är svårt att ta reda på eftersom många freemovers skaffar svenska 
personnummer och då försvinner freemovers in i systemet. De blir som ordinära 
studenter och då går det inte att se hur många freemovers som egentligen studerar på 
Högskolan i Borås, enligt Lena Knutsson som arbetar på antagningsfunktionen på 
Högskolan i Borås.47 Vi har kontaktat alla utbildningsinstitutioner på Högskolan i Borås 

                                                 
43 Intervju med Marianne Skardéus 060213  
44 Winstedt, Linda (2006). Utbytesstudier – handbok för internationella koordinatorer vid Högskolan i 
Borås, s. 9 
45 Toresson, Charlotte (2006). Sammanställning av in- och utresande studenters Starsrapporter läsåret 
2003-2004, s. 17-20 
46 Brev från Douglas Washburn 060425 
47 Brev från Lena Knutsson 060706 
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med förfrågan om uppgifter på hur många freemovers som studerar i Borås på 
respektive program. Bibliotekshögskolan tar inte emot freemovers som 
programstudenter men de tar emot studenter från andra prgram som vill läsa enstaka 
kurser, enligt Christina Kaspersen på Bibliotekshögskolan. 48 Enligt Ida Holmgren på 
Institutionen för data- och affärsvetenskap så tas freemovers inte in på 
utbildningsprogrammen, eftersom hela program på engelska saknas.49 Enligt Solveig 
Klug på Ingenjörshögskolan fanns de cirka 70 freemovers 2005.50 Ros-Marie Johansson 
på Institutionen för pedagogik uppger bara att det finns sex utbytesstudenter.51 Christine 
Forsell på Institutionen för vårdvetenskap säger att de inte tar emot freemovers.52  
 
 

                                                 
48 Brev från Christina Kaspersen 060816 
49 Brev från Ida Holmgren 060815 
50 Brev från Solveig Klug 060815 
51 Brev från Ros-Marie Johansson 060821 
52 Brev från Christine Forsell 060821 
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2. Tidigare forskning och annan litteratur 
 
Detta är en genomgång av tidigare forskning och litteratur som vi funnit relevant för vår 
undersökning. Vi har funnit skrifter som vi delat in i tre teman: internationella studenter 
i Sverige, om studenter och informationssökning samt om barriärer. Vi har valt litteratur 
som handlar om studenter som reser in till ett land och den situation de hamnar i då. 
Nackdelen med en del av den här litteraturen är att den inte är vetenskaplig eftersom 
metodavsnitt med mera saknas. En annan nackdel är att litteraturen om internationella 
studenter är relativt gammal. Den äldsta är från 1977 och vi anser att en del saker måste 
ha förändrats medan vissa fortfarande är detsamma. Förändringar kan vara kraven som 
ställs på studenterna, sättet att studera på samt tillgången till informationskällor.  

2.1 Om internationella studenter i Sverige  
 
Vi har valt artiklarna nedan eftersom de belyser internationella studenters situation när 
de befunnit sig i Sverige. Vi tycker det är relevant eftersom vi vill skapa en förståelse 
om internationella studenters åsikter om sina studier, lärosätet och värdland med tanke 
på att det är gruppen som vår studie syftar att undersöka. Vi har även funnit en 
undersökning som tar upp varför det är viktigt att locka internationella studenter till 
Sverige. Den är relevant eftersom vi även vill belysa de mål svenska staten har för 
rekrytering av internationella studenter.  
 
Helena Graus rapport Utländska studenters situation i Lund: rapport från en 
intervjuundersökning januari 1977 är baserad på en intervjustudie gjord på en liten 
grupp utländska studenter. Grau var vid rapportens tillkomst student vid Lunds 
universitet. Antalet studenter som intervjuats framkommer inte. Grau undersökte bland 
annat om varför studenten valt att studera utomlands och vilken information studenten 
fick vid ankomsten till Sverige. Den främsta orsaken till utlandsstudier var att 
studentens hemland saknar utbildningsplatser och därför vänder sig till lärosäten 
utomlands. Sverige valdes eftersom studenter tyckte att Sverige hade många 
kvalitetsutbildningar, att de träffat på svenskar utomlands som talat väl om Sverige samt 
att det var lättare att komma in på utbildningar i Sverige. Två andra skäl är att 
utbildning i Sverige är avgiftsfri och att det finns kurser som ges på engelska. För att 
hitta information om studier i Sverige så har studenten vänt sig till konsulat och 
ambassader i sitt hemland och där fått broschyrer utgivna av Svenska institutet.53 
Utbildningen upplevs annorlunda i Sverige jämfört med studentens hemland eftersom 
bland annat förutsättningarna ändras i utbildningen och därmed kraven som studenten 
själv måste komma till insikt om. Det svenska utbildningssystemet får gott betyg i 
rapporten. En del studenter tyckte det var bra att man i vissa kurser kan tentera på sitt 
hemspråk. En annan student säger att lärarna är hjälpsamma vilket upplevdes positivt. 
En negativ upplevelse med utlandsstudier enligt författaren, är att studenterna känner 
sig isolerade och ensamma. De saknar det vardagsliv de lever i hemlandet.54 Vi tolkar 
det som att studenten saknar tryggheten studenten känner i sin egen kultur och att det 
kan kännas ensamt tills studenten lär känna människor och kulturen i landet man 
kommit till. 
 

                                                 
53 Grau, Helena (1977). Utländska studenters situation i Lund. Rapport från en intervjuundersökning 
januari 1977 , s. 12-13 
54 Ibid., s. 16, 19-20 
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Anna-Stina Kyllmar, då student vid KTH, har i rapporten Utländsk studerande vid KTH, 
utgiven av Pedagogiska utvecklingssamarbetet vid Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH), identifierat flera svårigheter som studenter kan drabbas av när de studerar i 
Sverige. Att inte ha tillräckligt eller sakna kunskaper i svenska språket kan vara ett 
problem som bland annat kan synas vid. Andra problem är relaterade till ekonomi, 
uppehållstillstånd samt att känna sig isolerad. Att studenten känner sig isolerad kan bero 
på att kunskap saknas om Sverige, osäkerhet på språket och rädsla för att kommunicera. 
Kyllmar nämner även att studenten har ett visst studiesätt, till exempel att memorera 
texter utantill. Det kan bli ett problem om det nya landet har ett annorlunda sätt att 
undervisa på. Det framkommer inte vilka metoder Kyllmar har använt sig av i 
rapporten. 55 
 
Lars-Olof Albertsson skriver i Högskolans preparandutbildning för utländska 
studerande, utgiven av Universitet – och högskoleämbetet, att genom att studera 
utomlands lär studenten känna en annan kultur och ett annat land. En av anledningarna 
att studenter väljer att studera i Sverige är att lära sig det svenska språket.56 
 
Amerikanske psykologiprofessorn Lawrence E. Jones har i undersökningen Visiting 
students in Stockholm: encountering and adjusting to Swedish culture intervjuat ett 
antal utbytesstudenter om varför de valde att studera i Sverige. Studenterna svarade att 
det var en livserfarenhet, att man lär sig om andra kulturer, att studenten utvecklas, att 
lärosätena är moderna, lär sig ett nytt språk, att svensk utbildning har hög kvalitet, att 
Sverige har bra välfärd samt att studenterna kommer till insikt om skillnaderna mellan 
Sverige och deras hemland.57  
 
Helena Edvardssons har i sin rapport Röster om svensk universitetsutbildning – att vara 
utbytesstudent, utgiven av Uppsala universitet, intervjuat utbytesstudenter av olika 
nationaliteter. Edvardsson var vid rapportens tillkomst projektanställd vid Enheten 
utveckling och utvärdering i Uppsala. Hon undersökte uppfattningen av mottagandet i 
Sverige och föreberedelser innan avfärd. Edvardsson nämner att många väljer Uppsala 
universitet för att lärosätet har ett rikt studentliv och kvalitetsutbildningar, vilket är 
betydelsefullt för internationella studenter. Studenterna i undersökningen uppskattar 
även att det ges kurser på engelska. Studenterna uppfattar aktiviteterna knutna till 
mottagandet av dem som positiva. De får information så de kan klara sig på egen hand 
och träffa personal, studenter och kontaktpersoner för att kunna ställa frågor. En 
välkomstvecka, Welcome week, ordnas av studentkåren och det internationella 
sekretariatet där de nya internationella studenterna får träffas. Dock påpekade 
undersökningsdeltagarna att de velat träffa svenska studenter vilket de upplevde 
negativt. Svenska och internationella studenter blandas inte som grupper.58 
Utbytesstudenter får kontakt med varandra genom anordnade aktiviteter, 
korridorsboende och genom institutionen. Utbytesstudenter umgås gärna med andra 
utbytesstudenter. Däremot är det svårare att anordna möten mellan utbytesstudenter och 
svenskar. Edvardsson menar att det beror på att svenskar uppfattas som reserverade eller 
på grund av tidsbrist.59 Innan avresan besöker oftast utbytesstudenterna universitets 

                                                 
55 Kyllmar, Anna-Stina (1982). Utländsk studerande vid KTH: En del existerande problemområden. 
Översikt och förslag till åtgärder, s. 16 - 17 
56 Albertsson, Lars-Olof (1987). Högskolans preparandutbildning för utländska studerande: Två års 
erfarenheter. Förslag till förändringar, s. 27 
57 Jones, Lawrence E (1992). Visiting students in Stockholm: Encountering and adjusting to Swedish 
culture, s. 13-14 
58 Edvardsson, Helena (1999). Röster om svensk universitetsutbildning – att vara utbytesstudent, s. 9-13 
59 Ibid., s. 37-38 
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webbsida.60 Edvardsson ger förslag på förbättringar för utbytesstudenter. Att integrera 
svenska och utländska studenter i större utsträckning i kurser som hålls och i 
studentboenden samt att ordna en introduktion till svensk kultur för de nyanlända för att 
underlätta anpassning. Författaren menar att utbytesstudenterna inte så stor kunskap om 
svensk kultur och skulle dra nytta av en sådan introduktion. 61 
 
Utredningen Advantage Sweden från 2000, gjord av Utbildningsdepartementet, syftar 
till att bland annat undersöka hur man kan öka rekryteringen av utländska studenter som 
bor utanför EES-området till högskolor och universitet i Sverige. Det framgår inte i 
utredningen varför studenterna måste komma från området utanför EES. Möjligen är det 
en brist på studenter därifrån som vill studera i Sverige. Ökad rekrytering ses som en 
investering i framtiden eftersom förbindelser knyts mellan länder som kan vara till nytta 
för näringslivet, enskilda personer och institutioner. Rekryteringen kan även ge 
internationell arbetskraft och kompetens till svenska företag, vilket kan öka kunskapen 
om andra marknader och förhållanden. Att utländska studenter väljer att studera i 
Sverige berikar den svenska studiemiljön enligt utredningen och ökar förståelsen för 
andra kulturer samt höjer kvaliteten i utbildning och forskning. 62 Utredningen 
presenterar sex skäl till att locka internationella studenter till Sverige. Essensen i den 
listan är globala samarbeten, till exempel i miljöfrågor, förbindelser mellan personer, 
företag och institutioner, ökad kulturell förståelse, säkra olika kompetenser inför 
framtiden, utbildning som exportvara samt att stödja utvecklingsländers 
utbildningssystem. Utredningen ger förslag på åtgärder för att öka antalet utländska 
studenter. Till stor del handlar det om marknadsföring av svensk utbildning i utlandet 
och att verka för att bilden av Sverige är positiv och välkomnande.63  
 
Även vad studenterna tyckte om sin studietid undersöktes. De utländska studenterna var 
nöjda med hur de blev mottagna vid ankomsten och de flesta klarade sig med engelska. 
Bostadsfrågan är mycket viktig enligt utredningen. En del städer har allvarlig 
bostadsbrist och bostaden är inte alltid ordnad vid antagningen vilket kan göra att 
studenten inte väljer att åka till Sverige. Studenterna har en önskan om att bo billigt, 
utan onödig standard, gärna blandat med svenska studenter. I utredningen framkommer 
det att de svenska lärosätena till största del själva står för den information om 
utbildningar som går ut till utlandet. Informationen sprids genom samarbeten med andra 
institutioner/lärosäten, studentutbyten och forskningssamverkan, egna broschyrer och 
kataloger, via Internet, konferensdeltagande med mera. Svenska institutet är en kanal att 
sprida information om svensk utbildning.64   
 
I uppsatsen I ett främmande land – utbytesstudenters upplevelser av vistelsen i Sverige, 
skriven av Maria Söderström, student vid Lunds universitet, så har författaren intervjuat 
åtta utbytesstudenter. Uppsatsen visar fem teman, som kan sägas vara aspekter av 
utbytesstudier i Sverige. Det första temat är den svenska mentaliteten uppfattas som 
svårighet att kontakta svenskar på grund av att svenskar är blyga. Det andra temat 
handlar om dryckeskultur där utbytesstudenterna är förvånande över hur mycket 
svenskar dricker. Det tredje temat handlar om beteendemönster och hur utbytesstudenter 
måste blir mer utåtriktade i ett nytt land. Temat sociala nätverk avser vikten av att 
skaffa sig vänner under vistelsen och en del tyckte det var viktigt att lära känna 

                                                 
60 Ibid., s. 16 
61 Ibid., s. 49-50 
62 Utbildningsdepartementet (2000). Advantage Sweden: Insatser för ökad rekrytering av utländska 
studenter till högskolan, s. 9.  
63 Ibid., s 62, 64-67 
64 Ibid., s 50-53 
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landsmän. Utbyteskultur avser att utbytesstudenter gärna umgås med varandra eftersom 
de befinner sig i samma situation. 65  

2.2 Om studenter och informationssökning 
 
Vi har valt ut undersökningar som handlar om studenter och informationssökning i 
Sverige. Problemet med dessa undersökningar är att det saknas ett internationellt 
perspektiv. Studenterna i dessa undersökningar är bekanta med informationssystem och 
informationskällor sedan länge och då saknas problematiken som uppstår när en 
internationell student kommer till Sverige. Den internationelle studenten är då i ett nytt 
land, med ny kultur och nya informationssystem och informationskällor. Vi anser att 
upplevelserna då inte blir detsamma. Trots detta kan det förekomma likheter i 
upplevelserna och det är därför vi valt ut dessa undersökningar som kan spegla 
informationssökning och användning av informationssystem som utförs av studenter. Vi 
börjar dock om att tala om Carol Collier Kuhlthaus Seeking meaning: A process 
approach to library and information services. Detta verk handlar om 
informationssökningsprocessen och vi har valt detta som en utgångspunkt för vårt 
resonemang om informationssökning eftersom den handlar om hur informationssökning 
går till och hur den upplevs.  
 
Kuhlthau har konstruerat modellen Information Search Process som består av sex steg. I 
varje steg identifierar författaren vilken uppgift informationssökningen gäller, vilka 
tankar och känslor som upplevs, hur agerandet och strategierna ser ut samt humör. 
Modellen syftar till att beskriva hur informationssökning går till och hur det upplevs. 
Nu följer en kort beskrivning av varje steg i informationssökningsprocessen. 
 

• Steg 1- Upptäckandet av informationsbehov 
En person upplever ett behov av information för att klara en uppgift. Personen känner 
osäkerhet inför sin uppgift. Den nya uppgiften jämförs med tidigare uppgifter och 
informationssökningar och diskussioner förs med andra.  
 

• Steg 2- Val av ämne 
Personen känner optimism över att välja ämne till uppgiften. Ämnet vägs mot det 
personliga intresset, kraven som ställs på uppgiften, tillgänglig information och den tid 
som står till förfogande. Personen utför provsökningar, kontrollerar alternativa ämnen 
och diskuterar med andra.  
 

• Steg 3- Vidare undersökning av ämnet 
Personen känner osäkerhet, förvirring och tvivel över sitt ämnesval. Personen försöker 
orientera sig, hitta fokus och öka förståelsen för ämnet. Personen försöker finna relevant 
information men det är lätt att ge upp på det här steget.  
 

• Steg 4- Fokusformulering 
Detta är vändpunkten i informationssökningen. Personen kan formulera fokus utifrån 
informationen som återfunnits. Personen känner självsäkerhet, klarhet och tilltro till sitt 
fokus.  

                                                 
65 Söderström, Maria (2001). I ett främmande land - utbytesstudenters upplevelser av vistelsen i Sverige, 
s. 18-24 
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• Steg 5- Insamling av information 

Här sker interaktionen mellan användare och informationssystem. Personen söker 
information för att kunna stödja och definiera sitt fokus. Personen väljer ut information 
och självförtroende och intresset för ämnet ökar.  
 

• Steg 6- Sökningarna avslutas 
Personen känner lättnad och utvärderar sitt resultat. Personen kan känna sig nöjd eller 
missnöjd med sitt resultat. En sammanfattande sökning görs för att kontrollera att all 
relevant information kommit med. Personen kan nu börja använda sitt material eller 
göra om sökningar vid missnöje.66 
 
I uppsatsen ISP och uppsats: En kvalitativ studie av Kuhlthaus 
informationssökningsprocess bland uppsatsskrivande högskolestudenter av Eva Ödlund 
är en studie om Kuhlthaus modell fungerar i praktiken. Ödlund har jämfört 
uppsatsskrivande högskolestudenters informationssökningsprocess med Kuhlthaus 
modell. 67 I första steget har Ödlund funnit osäkerhet och oro hos studenter som ska 
skriva uppsats. Det största orosmomentet är att finna en kamrat att skriva tillsammans 
med. Studenterna har inte funderat mycket på vad de ska skriva om. I andra steget i 
modellen har Ödlund funnit positiva känslor över det ämne studenterna ska skriva om 
men även att de känner att de ha en arbetsam tid framför dem. Det är i detta steg 
studenten får veta om uppsatsen är genomförbar och om studenten hittar en 
skrivarkompis. I steg tre besöker studenten biblioteket för att skapa en överblick av sitt 
ämne när det gäller tillgång till litteratur och att finna material som passar uppsatsens 
bakgrund. I steg fyra handlar det om fokusering av ämnet för studenten, att göra ämnet 
till sitt. Ämnet avgränsas, formulering av syfte och frågeställningar sker och sållning av 
den information de redan funnit för att uppsatsen ska hinnas med inom givna tidsramar. 
Ödlund har inte kunna identifiera steg fem och sex i modellen i sin undersökning. 
Studenterna nöjer sig med den litteratur de redan har eller så kommer inte beställd 
litteratur i tid. Sökningarna avslutas oftast eftersom det inte finns mer tid till förfogande 
men de känner att de kan återvända till biblioteket om behovet finns. Ödlund har funnit 
en känsla av lättnad bland studenterna när de kan sluta söka information. 68 
 
Ödlund konstaterar att hon funnit känslor av oro, ångest och förväntan bland 
studenterna som återfinns i Kuhlthaus modell. Uppgiftens storlek, om det är en b eller c-
uppsats har inte visat några tendenser på att skillnader i informationssökningsprocessen. 
Dock söker studenter från tekniska institutionen kortare tid till sitt examensarbete. Flera 
av studenterna påpekar att de vill ha mer undervisning i informationssökning och vid 
rätt tidpunkt i utbildningen. Ödlund menar att studenter ofta är dåligt insatta i vilka 
databaser som finns.69 Vi anser att även om Ödlunds studie handlar om 
högskolestudenter kan Kuhlthaus modell appliceras på vem som helst som har ett behov 
av information särskilt när det gäller känslor av osäkerhet. Det hänger mer på hur seriös 
en person är med sitt behov av information och vad personen väljer att göra. Processen 
behöver heller inte vara så linjär som Kuhlthaus modell visar. Den som söker 
information behöver inte gå igenom alla steg i processen, beroende på behov, ambition 
och kunskaper i informationssökning.  

                                                 
66 Kuhlthau, Carol Collier (2004). Seeking Meaning: A process approach to library and information 
services, s. 44-51 
67 Ödlund, Eva (2000). ISP och uppsats: En kvalitativ studie av Kuhlthaus informationssökningsprocess 
bland uppsatsskrivande högskolestudenter, s. 1-2 
68 Ibid., s. 42-44 
69 Ibid., s. 50 
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Syftet med studien Studenten och biblioteket: En användarundersökning av fyra 
högkolebibliotek av Magnus Petersson, var att beskriva hur studenter från fyra 
högskolor använder sitt högskolebibliotek och beskriva studenternas attityder till 
informationssökning och biblioteksanvändande.70 Studenterna i undersökningen 
använde främst biblioteket som en plats för studier, i grupp eller enskilt, samt en plats 
att kopiera på. Däremot användes inte biblioteket för informationssökning och lån i lika 
stor utsträckning. Undersökningen visar att informationssökning och lån är mer 
frekventa bland dem som skriver uppsats. Orsaken till studenter inte deltog i 
användarundervisning på biblioteken i datorbaserad informationssökning var att den låg 
för tidigt i utbildningen. Den krockade med andra aktiviteter som var samtidigt.71 
Författaren konstaterar att det inte finns en typ av högskolestudent och att 
ämnestillhörighet är viktigare än högskoletillhörighet. Bibliotekets tjänster används 
olika beroende på utbildning och eventuellt uppsatsskrivande. Attityder och 
beteendemönster skiljer sig och Petersson förklarar det med hur studenten uppfattar 
nyttan med att använda biblioteket som ett medel för bättre studieresultat och eller för 
framtida yrkesliv. Författaren nämner även att studenternas syn på informationssökning 
och biblioteksanvändande beror på kunskapssyn och tradition som ett visst ämnesfält 
uttrycker via utbildningarnas pedagogiska upplägg och lärarpåverkan. Författaren menar 
att studenters uppfattning av biblioteksanvändning bestäms i klassrummen och i mindre 
grad av biblioteken. Om ett bibliotek vill påverka studenters attityder och beteenden 
måste ett samarbete ske mellan lärare, institutioner och andra utbildningsansvariga. Det 
krävs riktad marknadsföring och att studenterna känner att biblioteket är till nytta samt 
att de pedagogiska uppläggen förändras för att inkludera bibliotekets verksamhet. 
Biblioteket måste verka för att användandet sker av allt som biblioteket har och att 
informationssökning integreras i utbildningarna.72  
 
Emma Hedegärds undersökning ”Allt finns på Internet”: En undersökning om 
biblioteksanvändande hos studenter på Chalmers Lindholmen i Göteborg syftade till att 
undersöka hur studenter som läser tekniska ämnen använder biblioteket. Hedegärd 
ställde frågor om användandet, informationssökning, hur viktigt studenten tycker 
biblioteken är samt om studenterna fått användarundervisning.73 Undersökningen visar 
att en stor del av studenterna sällan använder bibliotek. Undersökningen visar att 
studenterna har schemalagda studier 20-30 timmar per vecka och författaren drar då 
slutsatsen att studenterna inte har tid eller behov av att besöka biblioteket. Hedegärd 
menar att det inte finns någon tradition på lärosätet i fråga att uppmuntra till 
biblioteksanvändning. Det framkommer även att studenter som inte stimuleras av 
läraren att använda biblioteket tycker inte biblioteket har betydelse för studieresultatet.74 
Studenterna är nöjda med biblioteket men författaren menar att det måste ju inte betyda 
att biblioteket saknar brister. Hedegärd menar att studenterna inte använder biblioteket 
på ett avancerat sätt eftersom deras utbildning inte kräver det. Studenterna har fått 
användarundervisning på biblioteket men en del var inte tillfredsställda, tyckte det var 
tråkigt eller tog för lång tid. Författaren menar att upplägget måste förändras.75 

                                                 
70 Petersson, Magnus (1998). Studenten och biblioteket: En användarundersökning av fyra 
högkolebibliotek , s. 6 
71 Ibid., s. 15, 19, 21 
72 Ibid., s. 40-41 
73 Hedegärd , Emma (2004). ”Allt finns på Internet”: En undersökning om biblioteksanvändande hos 
studenter på Chalmers Lindholmen i Göteborg , s. 5 
74 Ibid., s. 43, 45, 47 
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Studenterna ansåg inte att biblioteket spelade en roll för studieresultatet men tror att 
informationssökning är mer betydande för framtida yrkesliv.76  
 
Syftet med uppsatsen Hur söker noviser information?: En studie av novisers 
tillvägagångssätt vid informationssökning av Annica Kallin och Tova Lignell var att 
studera ovana informationssökare vid ett lärosäte. Författarna ställde frågor om hur 
studenterna går till väga vid informationssökning, vilka faktorer som påverkar 
informationssökningsprocessen samt vilka problem studenterna kan stöta på i samband 
med detta.77 Den vanligaste källan som användes av studenterna var Internet, följt av 
olika medier som böcker och tidningar samt kamrater, kollegor och lärare. Studenterna 
tillfrågades om sökstrategier där de flesta skriver in sökorden exakt i systemet. Därefter 
är det vanligast med att börja med en enkel sökning, söka med breda respektive smala 
begrepp samt att söka med olika kombinationer av termer.78 Undersökningen visar att 
de flesta tycker sökning på Internet ger för många träffar och för många irrelevanta 
träffar. För att lösa problematiken försöker de flesta av studenterna utveckla/göra om sin 
sökning eller tittar på de översta träffarna i listan eller prövar nya termer. De flesta av 
studenterna tycker de utvecklat sina kunskaper i informationssökning något.79  

2.3 Om barriärer i det akademiska biblioteket 
 
Vi har valt artiklarna nedan eftersom de beskriver faktorer som kan påverka 
informationssökning i det akademiska biblioteket. Att söka information i biblioteket är 
något som kommer tas upp i vår undersökning och därför känns dessa artiklar viktiga 
för att skapa en förståelse för de problem internationella studenter kan stöta på i 
samband med informationssökning.  
 
Sally G. Wayman, referensbibliotekarie, identifierade i The international student in the 
academic library (1984) tre variabler som styr hur väl den internationella studenten ska 
förstå bibliotekssystemet och bibliotekarien samt fungera i utbildningen. 
Kommunikation, muntlig, skriftlig och icke-verbal, är en variabel. Dialekter och slang 
gör det än mer svårare för studenten att förstå. Kommunikationen kan påverkas av 
kulturella skillnader som enligt Wayman kan vara olika syn på män och kvinnor och tid 
samt kroppsspråk, till exempel att nicka med huvudet kan betyda olika saker. Nästa 
variabel är inlärningsstil och –beteenden där Wayman främst avser 
användarundervisning på bibliotek. Wayman menar att varje individ har sitt eget sätt att 
organisera vad denne ser, hör, minns och tänker på. Även kulturer har olika sätt att lära 
ut på och syn på klassrumsbeteende. Man kan lära sig genom frågor, imitation och 
observation samt memorering och klassrumsbeteende kan vara passivitet eller aktivitet 
av eleven i klassrummet och vid samarbeten med andra studenter. Den sista variabeln är 
bibliotekskunskap där Wayman berör de olika erfarenheter studenten har av bibliotek. 
Det kan exempelvis vara ovana vid bibliotekets klassifikationssystem och katalog, 
bibliotekets tillgänglighet samt alfabetisk organisering. När studenten kommer till ett 
land med liten bibliotekskunskap, anser att biblioteket är oviktigt och ej nödvändigt som 
institution och sedan upptäcker att biblioteket är nödvändigt för studierna kan de känna 
sig överväldigade av mängden information och av sättet man når informationen. 

                                                 
76 Ibid., s. 49 
77 Kallin, Annica & Lignell, Tova (2001). Hur söker noviser information?: En studie av novisers 
tillvägagångssätt vid informationssökning, s. 3 
78 Ibid., s. 39, 45 
79 Ibid., s. 46-47, 51 
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Wayman menar att internationella studenter upplever unika problem i kontakt med 
bibliotek.80  
 
Cynthia Mae Helms skrev i Reaching out to the international students through 
bibliographic instruction (1995) om att internationella studenter kan uppleva 
kommunikationssvårigheter eftersom ett gemensamt språk kan saknas eller att de 
kulturella skillnader som uttrycks genom språket är svåra att förstå för internationella 
studenter. Detta utgör ett hinder i kontakten med biblioteket. Författaren, som vid 
artikelns tillkomst var referensbibliotekarie, talar även om att internationella studenter 
kan tycka det är svårt att be om hjälp på ett bibliotek och tre orsaker nämns. Att det är 
skamligt att visa okunskap i hemlandet, att man inte vet vad en bibliotekarie gör eller att 
personen i hemlandet har en hög position och känner sig förolämpad när denne måste be 
om hjälp.81  
 
Bibliotekarierna Nancy Moeckel och Jenny Presnell beskrev i artikeln Recognizing, 
understanding, and responding: a program model of library instruction services for 
international students (1995) en modell de har konstruerat som ska vara till hjälp för 
utveckling av biblioteksservice. För att konstruera modellen identifierades olika 
svårigheter internationella studenter kan uppleva. Författarna delade in svårigheterna i 
två typer: funktionella och kulturella. De funktionella innebär att studenterna inte kan 
navigera i biblioteket, studenterna kan sakna ett kritiskt tänkande om de är vana vid 
”textboksinlärning”, det vill säga att studenten okritiskt tror på lärare och litteratur. 
Dessutom nämns att studenterna kan ha olika erfarenheter och förväntningar av 
bibliotek, till exempel svårigheter med klassifikationssystem eller att tillgång till 
information är olika i olika länder. Även språkproblem nämns, till exempel olika 
meningsbyggnad samt svårigheter att förstå biblioteksteknologi. Den andra typen av 
svårigheter är kulturella, där författarna nämner beteenden och ideal som medföljer från 
studentens hemland som kan krocka med värdlandets ideal, icke-verbala beteenden och 
kommunikationsstilar.82  
 
Mike Heery skriver i artikln Academic library services to non-traditional students 
(1996) att internationella studenter kan känna sig stressade över att bo i främmande 
land, där vänner och familj saknas. Heery var chef för ”Library services” vid artikelns 
tillkomst. Stressen kan infinna sig oavsett om studentens hemlandskultur är lik 
värdlandets kultur eller inte. Heery menar att internationella studenter ofta kommer från 
utbildningssystem där memorering och att lyckas på tentamen hålls högt. Författaren 
menar att detta kan krocka om studenten möts av ett system av grupparbeten och 
projektarbete där memorering inte uppskattas, att studenten förväntas inta en 
självständig hållning mot lä rare och litteratur, om en internationell student inte är van 
vid det. Heery nämner även University of Glasgows Awareness programm som är en 
lista över punkter bibliotekspersonal bör tänka på i kontakt med internationella 
studenter. Där nämns kommunikation (verbal och icke-verbal), kultur (kulturkrock, 
kulturell förvirring samt beteende och utbildningsbakgrund) samt problem i samband 

                                                 
80 Wayman, Sally G. (1984). The international student in the academic library. The Journal of academic 
librarianship , vol. 9, no. 6, s. 336-341 
81 Helms, Cynthia Mae (1995). Reaching out to the international students through bibliographic 
instruction. The reference libarian. No 51/52, s. 295-297 
82 Moeckel, Nancy & Presnell, Jenny (1995). Recognizing, understanding, and responding: A program 
model of library instruction services for international students. The reference librarian, no 51/52, s. 309-
313 
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med biblioteksanvändande (yrkesjargong, ämnesordlistor och index, alfabetisk ordning, 
utlåning).83  
 
Sara Baron och Alexia Strout-Dapaz skriver i Communicating with and empowering 
international students with a library skills set (2001) att internationella studenter både 
berikar och utmanar med sitt besök i värdlandet. Baron var vid artikelns tillkomst chef 
för ”Instruction technology” och koordinator för biblioteksintruktioner och Strout-
Dapaz var referensbibliotekarie. Internationella studenter har andra kulturella normer, 
andra inlärningssätt, livserfarenhet och sätt att kommunicera. Att möta dessa studenter 
är en utmaning för biblioteket som bör ge bästa möjliga service. Författarna undersökte 
genom enkäter vilka utmaningar bibliotek och internationella sekretariat eller 
motsvarande vid universitet i södra USA upplevde. Svaren var entydiga, språk och 
kommunikation, anpassning till ett nytt utbildningssystem samt allmänna kulturella 
anpassningar var de primära utmaningarna.84  
 

                                                 
83 Heery, Mike (1996). Academic library services to non-traditional students. Library management, vol. 
17, no 5, s. 8-9 
84 Baron, Sara & Strout- Dapaz, Alexia (2001). Communicating with and empowering international 
students with a library skills set. Reference services review, vol 29, nr 4, s. 314-326 



 25 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Detta kapitel handlar om vilka teoretiska utgångspunkter vi valt för vår undersökning. 
Vi har valt ut tre litterära verk. Vår första utgångspunkt är en artikel om vilka faktorer 
som kan påverka informationssökning. Vår andra utgångspunkt är ett sätt att strukturera 
informationskällor enligt en modell med fyra fält. Vi börjar med att titta på faktorer som 
påverkar informationssökningen.   

3.1 Faktorer som påverkar informationssökningen  
 
T.D. Wilsson, professor i information studies, skriver i artikeln On user studies and 
information needs (1981) om informationsbehov och hur man kan studera dem i olika 
användarstudier. Wilson talar om informationssökningsbeteende som kommet ur ett 
behov av något som en person upptäckt att denne har saknat. Beteendet kan framkomma 
när användaren börjar ställa krav på informationssystem, på funktioner i samhället som 
kan verka som informationskällor men inte uttalat sysslar med informationsförmedling, 
till exempel mäklare, samt informationsutbyte med andra personer.85 Wilson skriver att 
informationsbehov är svårt att definiera. Det är svårt att skilja mellan den information 
personen vill ha, det uttalade kravet på vilken information personen vill ha samt när 
kravet på information är tillfredsställt.86  Varför en person bestämmer sig för att söka 
information beror på vilket syfte personen tror informationssökningen kommer att 
uppfylla samt vad personen ska använda informationen till.87  
 
Wilson menar att fler faktorer än själva existensen av ett behov spelar roll vid 
informationssökningen; vikten av att tillfredställa behovet, ”straffet” som sker när en 
person agerar utan att ha all information, tillgången till informationskällor samt vilka 
kostnader som kan finnas vid användning av olika informationskällor. Beroende på 
vilket behovet är så är det inte säkert att informationssökningen sker överhuvudtaget 
eller kan det gå en tid mellan upptäckten av behovet till informationssökningen sker. 
Gäller det ett känslomässigt behov kanske behovet aldrig medvetet upptäckts. Gäller det 
kognitiva behov kanske det tillfredsställs av slumpen eller att tillgång till annan 
information kanske väcker ett dolt kognitivt behov. Dessa faktorer sammanfattas i 
Wilsons modell Factors influencing needs and information-seeking behaviour, där 
huvudgrupperna är personliga, mellanmänskliga samt miljömässiga faktorer som 
påverkar informationsbehov och informationssökningsbeteende (se figur ett nedan).88 
Modellen har reviderats av Wilson 1994 för att inkludera forskaren David Ellis tankar 
om informationssökningsprocessen. 89 Vi kommer trots det att utgå från Wilsons 
originalmodell från 1981. 
 
Modellen består av tre delar: 
 
1. Individuella behov 
Den innersta delen handlar om individen själv och vilka behov av information som 
individen kan ha. Informationsbehovet kan väckas av tre behov som individen har,  

                                                 
85 Wilson, T.D. (1981). On user studies and information needs. Journal of documentation, vol. 37, nr 1, s. 
4 
86 Ibid., s. 5 
87 Ibid., s. 7 
88 Ibid., s. 8 
89 Wilson, T.D. (1994). Information needs and uses: Fifty years of progress.  
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nämligen fysiologiska behov av information, känslomässiga (affektiva) behov av 
information samt kognitiva behov, som är ett behov av kunskap.  
 
 1a. Fysiologiskt behov 
 Här avser Wilson behovet av mat, vatten och skydd.  
 
 1b. Känslomässigt (affektivt) behov 

Det känslomässiga (affektiva) behovet innebär att ha fä rdigheter, att dominera 
med mera.  
 

 1c. Kognitivt behov 
Med kognitivt behov menar Wilson att individen vill ha en plan, att lära sig en 
färdighet med mera.90  

 
För att koppla det till vår undersökning så kan det fysiologiska behovet innebära att 
studenten vet var man handlar sin mat, var sjukvård finns, att man har någonstans att bo, 
var affärer finns och hur man förflyttar sig. Vi tolkar det känslomässiga behovet som att 
                                                 
90 Wilson, T.D. (1981). On user studies and information needs. Journal of documentation, vol. 37, nr 1, s. 
7-8 
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studenten behöver känna trygghet i sin tillvaro utomlands där vänner och familj från 
hemlandet saknas och där kulturen och sätt att leva är nytt för individen. Behov att vilja 
lyckas, att få uppmärksamhet och få känslomässig bekräftelse är också viktigt för 
individen. Trygghet kan skapas genom att informationen till studenten är lättförstålig, 
att personal på högskolan finns tillgänglig, att de ordnas fritidsaktiviteter så studenterna 
får träffas samt att de uppmuntras att prata även om de är osäkra på språket. 
Självförtroendet kan då byggas upp, tryggheten öka och då blir det lättare för individen 
att lyckas med studierna. Vi tolkar det kognitiva behovet som studentens behov av 
kunskap som kan handla om studentens ämnesområde och studieteknik.  
 
2. De roller en individ har mot andra människor 
 
Den innersta delen av modellen omgärdas av rollen, som har att göra med de relationer 
individen har med andra människor. Annorlunda uttryckt, vilka roller människor intar 
mot varandra vid kontakt. Det finns två punkter som tillhör rollen. 
 
 2a. Arbetsroll (Work role) 
 Wilson avser då de arbetsroller individen kan inta inom sin situation.  
 
 2b. Prestationsnivå 

Wilson menar då det som styr prestationsnivån individens arbete och i rollen mot 
andra människor.  

 
Vi kommer inte att analysera rollen studenter intar mot andra eftersom vårt materials 
omfång inte stödjer en sådan analys. Däremot kommer vi att analysera vad som styr 
prestationsnivån eftersom vi tycker det är en viktig faktor som påverkar 
informationssökningsprocessen.  
 
3. Faktorer i miljön som påverkar studenternas tillvaro 
 
Rollen omsluts av en tredje del, miljön som består av fyra typer: 
 
 3a. Arbetsmiljö 

Wilson menar den miljö en individ arbetar i och interagerar socialt i med 
arbetskamrater.  

 
 3b. Den socio-kulturella miljön 

Här avses den miljö som en individ befinner sig som social person och som 
medlem i en kultur. 
 
3c. Den politisk-ekonomiska miljön 
Här avses den miljö som en individ befinner sig i som handlar om politiska och 
ekonomiska värden.  
 
3d. Den fysiska miljön 
Wilson menar här de fysiska miljöer en individ kan befinna sig i. 91  
 

För att koppla miljöerna till vår undersökning tolkar vi fysisk miljö och arbetsmiljö som 
de platser där studenten befinner sig fysiskt och socialt i interaktion med studenter, 
lärare och annan personal. De sociokulturella och politisk-ekonomiska miljöerna tolkar 

                                                 
91 Ibid., s. 7-8 
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vi som de miljöer som studenten kommer ifrån och hamnar i när de befinner sig i 
Sverige. Från individens sida väcks ett informationsbehov som individen själv får 
avgöra om det är viktigt nog att söka information om. Om individen sedan väljer att 
söka information så kan denne stöta på barriärer sprungna ur de tre delarna i modellen. 
Wilson kallar dessa hinder för personliga barriärer, mellanmänskliga barriärer samt 
miljömässiga barriärer. Individens sökbeteende bestäms utifrån det sammanhang 
individen befinner sig i.92 Det är dessa barriärer vi avser att studera i vår undersökning.  

3.2 Informationskällor i fyra fält 
 
Vi har valt att konstruera en fyrfältsmodell som ska fungera som ett verktyg för att 
analysera de informationskällor som kommer att nämnas i undersökningen. 
Fyrfältsmodeller har förekommit i många studier, bland annat i Lars Höglund och Olle 
Perssons studie Information och kunskap: Informationsförsörjning- forskning och 
policyfrågor (1985) som handlade om informationsförsörjning i organisationer. Vår 
modell är indelad i informationskällor för studier och privat bruk samt 
informationskällor av formell och informell karaktär. Nedan är ett exempel på hur 
modellen kan användas angående informationskällor (figur två).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med formella informationskällor menar vi källor som produceras av en institution eller 
ett företag. Publiceringen av informationen i sådana källor blir alltså formell 
information. Med informella informationskällor menar vi källor som produceras av en 
privatperson. Publicering av information blir informell. Med studier menar vi de 
informationskällor som används för studier och med privat menar vi de 
informationskällor som används för privat bruk. En källa kan inte både vara formell och 
informell men en källa kan användas både för studier och för privat bruk. Denna modell 
kommer sedan att användas i en del av analyseringen av undersökningen.  
 

                                                 
92 Ibid., s. 7-8 
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4. Metod  
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vilka metoder vi valt för vår undersökning, dels 
vilka metoder vi valt till själva undersökningen, intervjuer och brev, dels de metoder vi 
valt för att analysera undersökningens resultat. Vi kommer även att ta upp de teman som 
framkommit genom analys av vår forskningsfråga, som är utgångspunkten för vår 
undersökning. Vi kommer att argumentera varför vi valt dessa metoder och beskriva hur 
vi sedan genomfört vår undersökning. Vi kommer även att beskriva hur själva analysen 
gått till när vi sammanställde vårt material. Vi börjar med vår forskningsfråga.  

4.1 Teman som utgångspunkt 
 
Heléne Thomsson skriver i Reflexiva intervjuer (2002) om ”teman på papper” som vi 
använt som teoretisk utgångspunkt när vi konkretiserat vår forskningsfråga. Metoden 
går ut på att dela upp forskningsfrågan till fem-sex områden som intervjun och analysen 
ska kretsa omkring. Områdena kan bilda huvudkategorier som sedan kan styckas ned till 
underkategorier. Det är till för att bibehålla strukturen under intervjun och när analysen 
av intervjuerna ska ske. Områdena skrivs sedan ner i form av intervjufrågor och kan 
även föras över till en tankekarta.93 Vi har analyserat vår forskningsfråga, alltså vår 
utgångspunkt i den här undersökningen och funnit tre huvudkategorier som fungerar 
som huvudteman i intervjuguiden och i analysen av resultatet. Kategorierna är:  
 

• Informationssökning och informationskällor 
– Sökstrategier 
– Högskolans bibliotek 
– Högskolan och dess institutioner 
– Elektroniska informationssystem 
– Övriga källor  

• Kontext  
• Barriärer  

 
Informationssökning var en naturlig kategori eftersom det är huvudfrågan i 
undersökningen. Kategorin sökstrategier är en term som följt oss under utbildningen 
inom biblioteks- och informationsvetenskap. Kuhlthau definierar sökstrategi som en 
taktik att använda vid informationssökning, alltså hur man går till väga för att finna 
information när det gäller val av informationssystem med mera.94 Resten av avsnittet 
delades in i informationskällor vilket vi tycker är det enklaste sättet att dela in det 
material som handlar om det. Informationskällorna valdes ut efter vi tänkt igenom vilka 
källor Högskolan i Borås består av. Avsnittet kontext är också sprunget ur vår 
utbildning där kontext är en variabel att diskutera i samband med användarperspektivet. 
Barriärerna har följt oss sedan vi skrev en b-uppsats om barriärer i samband med 
internationella studenter och invandrares informationssökning. Empirin har sedan 
bekräftat vårt val av kategorier. Vår egen nyfikenhet på ämnet har naturligtvis också 
spelat in när vi valt kategorier.  
 

                                                 
93 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer, s. 61-62 
94 Kuhlthau, Carol Collier (2004). Seeking meaning: A Process Approach to Library and Information 
services, s. 43 
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4.2 Intervjuer  
 
När vi fått fram de teman som vi var intresserande av började vi diskutera vilken metod 
som bäst skulle passa genomförandet av vår undersökning. Vi var intresserade av hur 
några individer upplever informationssökning och vilka samband som finns mellan 
deltagarnas utsagor och därför tyckte vi att intervjumetoden skulle passa vårt syfte.  
Heléne Thomsson menar att ett syfte med intervjuer kan vara att integrera olika 
personers upplevelser eller tolkningar av en och samma sak.95 Vi övervägde att göra en 
enkätundersökning, men vi trodde inte vi skulle få tillräckligt uttömmande svar med den 
metoden och heller inte lika intressanta för oss. Vi anser att delta i en 
enkätundersökning gör att deltagarna har en mindre möjlighet att utveckla sina svar 
eller kanske tycker det är jobbigt att skriva ner sina tankar i ord. Dessutom är det risk 
för missförstånd från deltagarnas sida, i hur en enkät formuleras. Om deltagarna inte 
skulle förstå vad frågorna avser så har de ingen att fråga, vilket det finns möjlighet till i 
en intervju. Dessutom kan det vara en svårighet att få tillräckligt många respondenter att 
svara på enkäten och skicka den till oss.  
 
Vi diskuterade om vi skulle göra gruppintervjuer eller enskilda intervjuer. Vid en 
gruppintervju så skulle både vi som undersökningsledare och deltagarna i 
undersökningen, i de flesta fall, ha engelska som andraspråk. Därför ansåg vi att den 
typen av intervju skulle bli för svårt för alla inblandade. Att tala på sitt andraspråk kan 
göra att man kan känna sig mer osäker på frågeformuleringar, ordval och att kunna 
formulera det man verkligen menar. Vi ansåg därför att gruppintervjuer skulle vara 
mera stressande för både intervjuare och deltagare på grund av språket. Dessutom finns 
det en risk att de mera pratsamma tar över intervjun och de mera tystlåtna inte kommer 
till tals. Det kan göra att resultatet blir missvisande eftersom alla då inte kommer till tals 
lika mycket. Efter att ha diskuterat de olika metodmöjligheterna så valde vi enskilda 
intervjuer. Vi ansåg att den metoden skulle ge det bästa resultatet med tanke på syftet 
med uppsatsen. Dessutom skulle deltagarnas svar bli mer uttömmande än vid andra 
metoder. De är ju individers upplevelser som vi vill åt, inte specifika gruppers.  
 
När vi bestämt oss för enskilda intervjuer formulerade vi frågor vi ville ställa till 
studenterna, som senare bildade en intervjuguide och en tankekarta. Frågorna kom ur de 
teman som är utgångspunkt för undersökningen. 96 Tankekartan är en idé som Heléne 
Thomsson presenterar i Reflexiva intervjuer. Hon konstruerar då en tankekarta med 
olika teman. De temana är översatta till mer vardagsnära, lättförståliga termer som 
skrivs ned på ett papper och sedan ritas cirklar eller rutor runt termerna. Denna karta 
placeras sedan framför intervjuaren och deltagaren under intervjun. Båda kan använda 
sig av kartan och det gör att båda känner sig delaktiga i intervjuns fortskridande. När 
någon vill ha uppmärksamhet till ett särskilt tema så kan man peka på det. Det kan 
hända när man känner att man pratat färdigt om en eller när diskussionen går in på ett 
ickerelevant sidospår. Dessutom hjälper det att hålla fokus på vad intervjun ska handla 
om.97 Vi bestämde oss för att konstruera en slags tankekarta som vi kallade interview 
chart. Tankekartan innehöll de teman vi valt som utgångspunkt översatta till mer 
lättförståliga termer för deltagarna. Vi ritade upp cirklar; stora cirklar symboliserade 
huvudteman och de mindre underordnade teman. Vi använde sedan kartan i intervjuerna 
för att underlätta samtalet för deltagare och intervjuare. Tanken med kartan var att den 
skulle vara till hjälp, men efter några intervjuer så insåg vi att den inte vara till särskilt 

                                                 
95 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer, .s 29 
96 Se bilaga 2.  
97 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer, s. 61- 62 
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stor nytta. Intervjuerna flöt på ändå utan att någon tittade på kartan. Den kan dock vara 
nytta så deltagaren ser vad intervjun ska handla om.  

4.3 Kontakt med internationella studenter 
 
När vi bestämt oss för att göra enskilda intervjuer så författade vi ett brev på engelska 
där vi beskrev vilka vi var, vilket program vi studerar på och vad vår uppsats kommer 
att handla om. 98  Sedan kontaktade vi de internationella studenter vi trodde skulle vara 
intresserade av att bli intervjuade genom att träffa dem personligen. Studenterna fick 
vårt brev och vi frågade även några om de kände någon annan internationell student 
(kompis eller klasskamrat) som kunde vara intresserad av en intervju. Vi fick då namn 
och e-postadresser av en deltagare som vi sedan kontaktade via e-brev. Den metoden 
kallas snöbollsurvalet. Jan Hartman, universitetslektor vid filosofiska institutionen vid 
Lunds universitet, skriver i Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori 
att när man använder sig av snöbollsurvalet så väljer man ut några individer, och sedan 
ber man dem ta kontakt med folk som de tror är intresserade av att vara med i 
undersökningen. Individen kan rekommendera någon eller be deras vänner kontakta 
undersökningsledaren. Risken med metoden är att urvalet till undersökningen inte blir 
representativt. Hartman menar att det är rimligt att anta att människor till stor del känner 
människor som liknar dem själva, vilket gör att deltagarna i studien inte bli 
representativa för den totala populationen. 99 Pål Repstad, docent i samhällsvetenskap 
och biträdande professor i religionssociologi, nämner i Närhet och distans: kvalitativa 
metoder i samhällsvetenskap också snöbollsurvalet men benämner det som 
snöbollsprincipen. Han säger också att man bör vara uppmärksam när människor 
rekommenderar andra personer att vara med i intervju, han menar att man 
rekommenderar människor som ofta har samma åsikter som sig själv.100  
 
Både Hartman och Repstad menar att det kan ge en skev bild av undersökningen 
eftersom man har intervjuat personer som har samma åsikter. Vi är medvetna om 
problematiken runt snöbollsurvalet. Vi fann det som en effektiv metod att finna 
deltagare till studien. Det kan vara så att de rekommenderade deltagarna är lika den som 
rekommenderat dem, när det gäller åsikter, värderingar och intressen. Vi tror dock att 
problemet inte är så stort eftersom det handlar om internationella studenter som oftast 
umgås med andra internationella studenter. Studenterna är i Sverige för en kort tid och 
umgås med dem som är där samtidigt. Vi tror att de inte hinner odla så djup vänskap på 
kort tid och då känner de inte varandra på djupet där en människas värderingar finns. 
Relationen mellan dem blir mer här och nu, men de vet att de kommer att skiljas åt efter 
ett tag och det måste påverka relationen. När de förfrågade studenterna tackat ja till 
intervjun bestämde vi tid och plats där intervjun skulle ske. Thomsson föreslår att 
intervjudeltagaren själv får bestämma tidpunkt för intervjun för att deltagaren ska känna 
sig pigg och upplagd för intervju. 101 Detta har vi tagit fasta på så långt det har gått. Vi 
har föreslagit hela dagar eller halvdagar till deltagaren och denne har fått välja 
tidpunkten själv.  
 
 

                                                 
98 Se Bilaga 1.  
99 Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, s. 201-211 
100 Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 45 
101 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer, s. 94 
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4.4 Intervjuer med övriga  
 
Vi har även intervjuat personer som representerar institutioner som internationella 
studenter kan vända sig till eller använda i olika syften. Vi har talat med Eva 
Huntington, avdelningschef för Biblioteket som informations- och kunskapsresurs på 
högskolebiblioteket i Borås angående hur de stödjer internationella studenter. Vi har 
även talat med chefen för International Office, Marianne Skardéus, angående vad de ger 
för stöd till dessa studenter. Vi kontaktade dem via e-post där vi beskrev oss själva, vår 
uppsats och vad vi ville ha ut av intervjun. Intervjuerna tog 20-30 minuter och 
genomfördes på respektive arbetsplats. Intervjuerna återfinns i avsnittet 1.7.  

4.5 Urval 
 
När vi gjorde vårt urval till undersökningen så hade vi några kriterier. Av praktiska skäl 
ville vi att de internationella studenterna skulle komma från en och samma skola, 
eftersom de skulle bli lättare att genomföra intervjuerna. Studenterna skulle även vara 
studenter inom högre studier, inte gymnasieelever där studieutbyten också kan 
förekomma. Vi ville att de flesta utbildningar som Högskolan i Borås ger skulle finnas 
representerade i uppsatsen. Vi ville även att så många nationer som möjligt skulle finnas 
representerade. Vi har inte valt ut en specifik åldersgrupp eftersom det generellt sett är 
så att man åker till utomlands när man är ung så därför blir urvalet naturligt begränsat. 
Vi valde ut personer som verkade kunna svara på våra frågeställningar och som verkade 
tycka om att bli intervjuade. Pål Repstad att när man väljer ut sina intervjupersoner så är 
det viktigt att de kan svara på den frågeställning man vill ha svar på.102 
 
Vi har intervjuat bekanta för vår studie. Deltagarna är inte att betrakta som nära vänner 
men vi känner dem lite grand. Thomsson ser både för- och nackdelar med detta. Det kan 
kännas tryggt att känna varandra sedan innan, att man slipper kontaktetableringen i 
början, att intervjuaren känner till deltagarens historia och snabbare kan relatera till den 
under intervjun. Nackdelen kan vara att intervjuaren tror sig veta och därför inte frågar 
tillräckligt.103 Vi har även intervjuat folk vi aldrig träffat innan. Thomsson menar att 
fördelen med det är att det är lättare att vara nyfiken på deltagaren och dennes historia. 
Dessutom är det lättare att fråga om de enkla, banala sakerna. Nackdelen är att man 
måste etablera en ny kontakt och skapa förtroende, vilket kan ta tid.104 Vi tycker att det 
har varit en fördel att redan innan undersökningen började vara bekanta med flera av 
deltagarna. Vi slapp hela kontaktetableringen och kunde direkt börja med intervjun. Vi 
upplevde inte att vi stördes av förutfattade meningar om deltagarna eftersom vi inte 
känner dem så väl. Dessutom så tror vi att de slappnade av lite mer eftersom vi redan 
var bekanta. Intervjun blev mer lik en diskussion, vilket är mer givande än att en fråga 
ställs och svar givs i växelverkan, vilket mera var fallet när vi intervjuade dem vi inte 
var bekanta med sedan tidigare. Vi upplevde de deltagarna som lite stelare och att de 
inte vågade brodera ut sina resonemang. Dock mot slutet av intervjuerna så försvann 
den stela känslan och intervjun flöt på lite lättare.  
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4.6 Genomförande av intervjuerna 
 
De genomförda intervjuerna har skett i olika miljöer. Vi ville välja miljöer som kändes 
bekväma och trygga för deltagarna så de inte skulle bli extra nervösa inför intervjun. 
Dels genomförde vi intervjuer där några studenter bodde, dels på en lugn plats i ett 
bibliotek. När varje intervju startade så berättade vi att intervjuns resultat skulle 
behandlas konfidentiellt. Deltagarens identitet ska inte kunna röjas i den slutliga 
uppsatsen. Därefter kontrollerade vi att vi fick spela in intervjun på band och det fick vi 
i samtliga fall. Vi valde att spela in på band eftersom det underlättar sammanställningen 
av intervjuerna. Vi gjorde även stödanteckningar eftersom ljudkvaliteten på banden 
ibland är dålig på grund av olika störningar i miljön eller att deltagare talar otydligt eller 
med låg röst. Anteckningarna är också till för att underlätta sammanställningen och för 
att ha en översikt över de frågor som ställts. Intervjuerna genomfördes under 45 till 60 
minuter. Vi använde oss av tankekartan vid de första intervjuerna men insåg att den inte 
gav så mycket.  
 
Vi hade med oss en intervjumall med teman och strukturerade frågor som vi använde 
som stöd vid intervjun. Den fyllde en viktig stödfunktion om vi som intervjuare tappade 
tråden men frågorna kunde vi någorlunda utantill. Vi har inte följt intervjuguiden strikt 
utan låtit deltagarna påverka ordningsföljd och formuleringar. Vi vill med intervjuerna 
bevara det spontana samtalet så långt det är möjligt men ändå bibehålla en struktur för 
att få svar på frågorna. Vi vill hålla intervjuerna öppna för nya teman och följdfrågor 
som vi möjligen inte tänkt på innan. Jan Trost, professor i sociologi, nämner detta i 
Kvalitativa intervjuer där han talar om nivåer av standardisering. En hög 
standardisering innebär att frågorna och intervjusituationen är detsamma från intervju 
till intervju. Det är svårt att uppnå det under en kvalitativ intervju eftersom samtalet kan 
ta oväntade riktningar.105 Intervjuförfarandet i vår undersökning hade en låg grad av 
standard. För vår uppsats betyder det att vi inte använde oss exakt samma formuleringar 
på frågorna beroende på vem vi pratade med, vi använde oss inte av exakt samma 
tonfall, vi ställde inte frågorna i samma ordning i varje intervju och följdfrågor 
baserades på deltagarens svar i den givna intervjun. Dock var andemeningen detsamma 
i frågorna även om de formulerades olika och ställdes i olika ordning. Thomsson skriver  
 

”Varje ord och mening som nämns under intervjun får sin innebörd fastställd 
växelvis av intervjuaren och intervjudeltagaren. Ingen intervjuare ska tro att den 
som deltar i en intervju deltar i en intervju tolkar ord och frågor på samma sätt som 
intervjuaren”.106  

 
Detta har vi upplevt under intervjuerna, särskilt med tanke på att intervjudeltagarna har 
varierande engelskkunskaper. Vi som intervjuare har flera gånger fått ändra 
frågeformuleringarna eftersom deltagaren inte förstod vad vi vad ute efter. Ibland 
behövdes inte alla frågor ställas utan deltagaren kom spontant in på de områden vi var 
intresserade av.  
 
Vi har valt att genomföra intervjuerna med två intervjuare, det vill säga oss två 
författare vid alla tillfällena utom ett. Vi valde detta eftersom det känns tryggt att ha 
någon med sig som kan fylla i luckorna man glömmer själv och att man kan dela upp 
ansvaret för vad som ska göras under intervjun. Dessa val tar stöd i Thomssons tankar 
om vilka för- och nackdelar som finns med att genomföra intervjuer med två intervjuare 
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som finns. Hon nämner som fördel som att man kan fördela arbetet i intervjun som att ta 
ansvar för olika frågeområden, att man kan komplettera varandra och fylla i det den ena 
glömmer och att det kan kännas betryggande att ha två personer som tolkar intervjuerna. 
Nackdelar kan vara att man stör varandra genom att avbryta, inte får möjlighet att 
avsluta tankegångar och att man uppfattar saker olika.107 Vi delade upp ansvaret; en 
hade huvudansvar för frågandet och en hade huvudansvar för antecknandet. Vi försökte 
låta deltagaren prata mera än vad vi frågade och bibehålla ögonkontakt med deltagaren. 
 
Något som diskuterades innan intervjuerna var de eventuella språksvårigheter som kan 
uppstå i vår undersökning eftersom både undersökningsledare och deltagare talar 
engelska som andraspråk. Vi känner stöd i Thomssons tankar om språksvårigheter i 
intervjusammanhang. Hon nämner hennes eget forskningsprojekt där hon intervjuade 
invandrarkvinnor om hur det är att vara en invandrad kvinna. Deltagarna i hennes studie 
talade svenska med kraftig accent. För att övervinna språksvårigheterna gäller det att 
försöka förstå vad deltagaren menar, att ge tid och intervjua i en lugn atmosfär enligt 
Thomsson. 108 För att minimera eventuella språksvårigheter så att har vi försökt att inte 
överdramatisera språket genom att använda svåra ordval eller meningsbyggnader som 
kan försvåra förståelsen för frågor och svar utan använda ett relativt enkelt språk. Att 
helt enkelt acceptera att ingen av oss talar engelska som vi vore födda i ett 
engelskspråkigt land och inte fastna vid den detaljen. Även att välja en lugn miljö att 
genomföra intervjun är också viktigt och ta tid på sig så man hinner reda ut de 
missförstånd och förklara med andra ord vad man är ute efter. Syftet med 
intervjumetoden är att få svar på våra forskningsfrågor som återfinns i inledningen. 
Intervjumaterialet har även kompletterats med uppföljningsbrev till deltagarna. Läs 
vidare i kapitel 4.8.  

4.7 Om deltagarnas identitetsskydd 
 
I vår uppsats har vi valt att skydda deltagarnas identitet. Därför är samtliga namn 
fingerade. Vi har valt namn i alfabetisk ordning A-H. Deltagarnas namn är givna i den 
ordning intervjuerna genomfördes. Namnen är relativt svenska och är inte lika 
deltagarnas riktiga namn för att läsaren inte ska kunna se några likheter. Vi kommer inte 
att avslöja vilket land de kommer ifrån utan nöjer oss med att avslöja vilken del av 
världen de kommer ifrån. Vi kommer att avslöja vilket lärosäte studenterna studerar vid, 
men inte vilken utbildning de går. Vi kommer heller inte att avslöja deltagarnas ålder, 
utan endast berätta mellan vilka åldrar deltagarna är i den totala gruppen. Vi kommer 
inte att berätta vilka utbytesprogram utbytesstudenterna deltar i.  

4.8 Sammanställning av intervjuerna  
 
När intervjuerna var färdiga tänkte vi först transkribera dem. Enligt Karin Widerberg, 
professor i sociologi, så kan en noggrann utskrift ge en möjlighet till att tolka analys av 
språk och sätt att tala.109 Eftersom en del av banden hade dålig ljudkvalitet så var det 
nästan omöjligt att höra vad som sades på bandet. Vi har därför inte av tekniska 
problem kunnat transkribera intervjuerna på grund av störningar i miljön vi utförde 
intervjuerna i, att deltagarna talade tyst eller otydligt samt att utrustningen var 
bristfällig. Vi bedömde heller inte vårt material så känsligt att det inte skulle skadas av 
att refereras istället för att transkriberas. Därför valde vi att göra referat av intervjuerna, 
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nedtecknade direkt efter de genomförda intervjuerna. Vi har sedan lyssnat igenom 
banden igen för att transkribera vissa delar, exempelvis citat och för att kontrollera att vi 
fått med allt av intresse för vår undersökning ur intervjuerna. Vi kodade deltagarnas 
riktiga namn i sammanställningen. Deltagarnas utsagor från intervjuerna kodades i olika 
färger, en färg per deltagare. Pål Repstad nämner i Närhet och distans att när man gör 
sin analys så kan man klassificera sitt material i olika teman. Detta gör man genom att 
man kopierar anteckningar, utskrifter eller att man markerar viktiga delar i sitt arbete 
med olika färger, för att sedan klippa ut färgkoderna. Färgkoderna placeras sedan in i 
olika teman. 110 Vissa utsagor passade under flera rubriker. Fördelen med att strukturera 
med hjälp av färgkoder är att man bibehåller översikten av materialet. Vi kunde följa 
varje individs utsagor under de olika kategorierna och vi kunde lättare se samband 
mellan utsagor. Utsagorna sorterades sedan under de huvudkategorier vi valt ut för 
undersökningen.  

4.9 Uppföljningsbrev 
 
Efter att vi fått svar på våra intervjuer så upptäckte vi att vissa av frågorna inte hade 
besvarats och en del nya frågor hade kommit upp som vi ville ha svar på. Vi bestämde 
oss för att kontakta dem igen via ett uppföljningsbrev111. I brevet som skickades ut via 
e-post, tog vi upp tio nya frågor som vi ville ha besvarade. Alla intervjupersoner utom 
en har svarat på frågorna.  

4.10 Analys 
 
När vi sammanställt resultatet av intervjuerna började vårt arbete med att analysera 
materialet. Resultatet består av utsagor från studenterna i undersökningen. För att lättare 
kunna förstå resultatet har vi utgått från våra teoretiska utgångspunkter, Wilsons modell 
om faktorer som påverkar informationssökning samt vår egenkonstruerade fyrfältmodell 
om informationskällor samt de huvudkategorier vi valt att basera vår undersökning på.   
 
Studenternas utsagor har delats in efter våra huvudteman informationssökning och 
informationskällor där underkategorierna sökstrategier, högskolans bibliotek, högskolan 
och dess institutioner, elektroniska informationssystem, övriga källor ingår samt kontext 
och barriärer. Vi har valt att analysera informationssökning och informationskällor 
tillsammans eftersom det är svårt att skilja informationssökningen från 
informationskällorna. Barriärer handlar om fyra barriärer som studenter kan uppleva: 
språk och kommunikation, utbildnings- och lärandesystem, information och 
informationssystem samt kultur. Kontext handlar om olika faktorer i studenternas 
närmaste omgivning som kan påverka studenternas informationssökning och allmänna 
tillvaro. Den andra delen av analysen bestod av analysering av resultatet enligt de två 
modellerna. Den första modellen handlar om faktorer som påverkar 
informationssökning. Först analyserades studenternas utsagor enligt de tre områden 
modellen består av: individ, roll och miljö. De tre områdena består av underkategorier. 
Den innersta kärnan handlar om individens tre behov; det fysiologiska, det 
känslomässiga och det kognitiva. Individen omsluts av rollen där prestationsnivån är det 
som analyseras. Rollen omsluts av arbetsmiljö, sociokulturell miljö, politisk-ekonomisk 
miljö samt fysisk miljö. Den andra modellen handlar om informationskällor och har 
analyserats efter om de var formella eller informella, om de var för studier respektive 
privat bruk. Resultatet och analysen följdes av en diskussion.  
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5. Resultat och analys 
 
Det här kapitlet utgörs av resultat och analys av vår undersökning. Kapitlet inleds med 
att presentera deltagarna i vår undersökning. Därefter följer själva resultatet av 
intervjuerna, alltså deltagarnas utsagor, analyserat enligt de huvudområden som vår 
undersökning består av, inspirerade av Thomssons ”teman på papper”. Sedan följer en 
analys av faktorer som kan påverka informationssökning, inspirerat av Wilsons modell 
samt en egen fyrfältmodell som handlar om informationskällor.  
 

5.1 Presentation av deltagarna  
 
Vi har valt att intervjua åtta internationella studenter. Två av studenterna är freemovers 
och sex personer tillhör utbytesprogram. Gruppen består av fem kvinnor och tre män. 
Deltagarna i studien är mellan 20-35 år. Studenterna ska stanna i Borås minst fem 
månader för studier. Studenterna går antingen en typ av mastersprogram eller studerar 
en del av sin utbildning i Sverige genom studentutbyte. Samtliga deltagare bor i avsedda 
studentboenden i Borås. Gruppen respresenterar fem olika utbildningar från Högskolan i 
Borås.  
 
Alex kommer från västra Afrika och är en freemover. Han läser på ett så kallat 
masterprogram och ska stanna minst ett år i Sverige. Han är gift och har barn. Hans 
familj tycker det är viktigt att studera. Ju högre utbildning man har, desto bättre är det. 
Utbildning är också viktigt i landet han kommer ifrån. Han valde Sverige eftersom 
studier är gratis. Han är även sedan tidigare intresserad av Sverige. Alex har deltidsjobb 
i Sverige. 
 
Bea kommer från Sydeuropa och hon är en utbytesstudent. Hon ska stanna i Sverige i 
fem månader och det är del av en längre utbildning i hemlandet. Hennes familj består av 
föräldrar och syskon. Familjen stödjer hennes val av utbildning. De tycker det är viktigt 
att man gör något man är intresserad av; det behöver inte vara studier. Utbildning är inte 
det viktigaste i hemlandet eftersom staten inte ger så mycket bidrag till lärosäten.  
 
Cilla kommer från Nordeuropa och är en utbytesstudent. Hon ska stanna i Sverige minst 
fem månader och det är del av en längre utbildning i hemlandet. Hon har två föräldrar 
och de stödjer henne i hennes utbildningsval, men de har inte tjatat om att hon ska 
utbilda sig. Cilla har fått välja själv. Cilla är ganska bekant med Sverige eftersom hon 
har släkt i landet och hon har studerat svenska i sex år.  
 
Danielle kommer från Centraleuropa och är en utbytesstudent. Hon ska vara i Sverige 
minst fem månader. Hennes föräldrar stödjer hennes val av utbildning men det har 
aldrig tvingat henne till studier utan hon har fått bestämma själv. Högre utbildning är 
respekterat i hennes hemland men inte så många väljer att studera vid högre lärosäten. 
Danielle har studerat svenska och hon har länge varit intresserad av Sverige.  
 
Erik kommer från Centraleuropa och är utbytesstudent. Han ska studera Sverige i två 
terminer. Han har två föräldrar och en yngre bror. De stödjer hans val av utbildning och 
de ger ekonomiskt stöd till utbildningen. I hans hemland är utbildning viktigt. Det finns 
många högskolor och universitet. Sverige var inget förstahandsval.  
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Filip kommer från södra Asien och ska vara i Sverige minst två år. Han är en freemover. 
Hans familj tycker att utbildning är viktigt. Familjen stöttar även Filips utbildning 
ekonomiskt. Utbildning är även viktigt för hans hemland. Han valde Sverige eftersom 
utbildningen är gratis och av god kvalitet. Filip har deltidsjobb i Sverige. 
 
Gina kommer ifrån Nordeuropa och är en utbytesstudent. Hon ska vara i Sverige i fem 
månader och bland annat göra praktik inom hennes utbildning. Hennes familj består av 
föräldrar och syskon. De stödjer hennes val av utbildning och även ekonomiskt. 
Utbildning ger status och bättre arbete i hennes hemland. Gina har alltid velat studera i 
ett annat land.  
 
Helen kommer ifrån Nordeuropa och är en utbytesstudent. Hon ska vara i Sverige i fem 
månader. Hon har två föräldrar och ett syskon. Hennes föräldrar stödjer hennes val av 
utbildning och Helen vill gärna göra sin praktik i Sverige. Hennes hemland har stor 
respekt för utbildning, men arbetslivserfarenhet är viktigare när man söker jobb. Hon 
tycker om Sveriges företagskultur och annat. Hon har även studerat svenska i sex år och 
semestrat i Sverige.  

5.3 Informationssökning och informationskällor 
 
Det här avsnittet handlar om sökstrategier och informationskällor. Vi har valt att 
presentera de två tillsammans eftersom de hänger samman så tätt. Det är nästintill 
omöjligt att särskilja informationssökningen från dess källa så därför har vi valt att inte 
göra detta. Vi inleder avsnittet med att beskriva studenternas olika sökstrategier för att 
sedan presentera olika informationskällor och informationssystem.  

5.3.1 Sökstrategier 
 
Alex säger att han söker på samma sätt när det gäller studier och till privat bruk. Alex 
säger att informationssökningen har förändrats men han ger inga exempel på hur. Han 
använder inte biblioteket i hemlandet och inte heller i Sverige.  
 
Bea säger att för studier så använder hon i första hand sökmotorn Google samt Google 
Books och Google Scholar. Bea säger att hon använder flera nyckelord i kombination 
vid sökning i Google och hon experimenterar med olika termer. Termerna kommer från 
exempelvis artiklar som Bea läst och med hjälp av de termerna kan hon utöka och 
avgränsa sina sökningar. Därefter går hon till bibliotekskatalogen, databaser som 
biblioteket tillhandahåller, lärare och handledare för kursen och andra studenter då hon 
frågar efter förslag. Bea tycker att sökorden måste vara mer exakta när man söker i 
databaser än när man söker på Internet.  Slutligen går hon till Amazon Books och läser 
delar ur böcker. Bea tycker att hennes kunskaper om informationssökning inom hennes 
ämnesområde har förbättrats i Sverige. För privat bruk använder Bea även i Sverige 
Google i första hand. Därefter läser hon webbloggar, så kallade bloggar, samt tidningar 
och magasin via Internet. Bea besöker även olika webbsidor som handlar om böcker 
och musik och kontaktar företag och institutioner via Internet eller besöker dem 
personligen om de ligger i närheten. I sista hand frågar hon vänner och bekanta via e-
post eller personligen. Bea tycker det är skillnad på sökningen av information för 
studier och privat bruk. För studier är sökningen mer strukturerad och systematisk då 
Bea söker enligt samma procedur. För privat bruk är informationssökningen mer 
slumpmässig och löst strukturerad, särskilt när det gäller informationssökning om roliga 
saker. Bea säger också att hon litar till vänner och bekanta vid privat 
informationssökning. Hon tycker det är lättare att fråga dem om byråkratiska saker eller 
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annat, än att hitta informationen själv. Om Bea stöter på problem i 
informationssökningen så byter hon sökstrategi eller frågar kompis eller lärare.  
 
Cilla nämner att för studier så använder hon högskolebibliotekets katalog i första hand. 
Därefter använder hon Google, Wikipedia och lärare. För privat bruk så använder hon 
också Google fast nu är det förstahandskällan. Därefter frågar Cilla vänner, Wik ipedia 
och e-postar till organisationer. I Google använder hon fältet för enkel sökning som 
återfinns på första sidan när man besöker Google. Hon kombinerar minst två termer vid 
sökning. Cilla uppger att det är svårt att hitta information av kvalitet, att det är svårt att 
sålla i den mängden information man får. Cilla tycker inte att sökningen mellan privat 
bruk och studier skiljer sig nämnvärt, men menar att hon litar till Google i större 
utsträckning i henne privata liv. Cilla säger att när hon stöter på svårigheter vid privat 
informationssökning så ger hon upp snabbare och frågar vänner istället. När det gäller 
skoluppgifter så söker hon på Internet och då ger hon inte upp lika lätt utan söker under 
längre tid. Cilla uppger att när det gäller sociala aktiviteter så söker hon oftast inte 
information aktivt själv utan hon får information från sina vänner. Hon tycker det är 
svårt att få tag i information om sociala aktiviteter, som till exempel information om 
festföreningar. Cilla vet var hon ska gå om hon upplever praktiska problem, men hon 
har inte stött på några sådana än.  
 
Danielle uppgav att för studier använder hon först och främst sökmotorn Google för att 
få en grov första överblick över ämnet. Hon berättar att hon inte vet vilka ord hon ska 
söka på utan hon prövar med ord hon tror ger bra träffar. Hon brukar söka med tre 
termer i taget. Ibland får hon många träffar, ibland inte. Danielle söker på flera språk, 
svenska, engelska och sitt hemspråk. Hon använder oftast enkel sökning inte avancerad. 
Hon har gjort så till den nuvarande essän hon skriver och dem hon skrivit tidigare. 
Sedan går Danielle till bibliotekskatalogen för att leta litteratur. Hennes tredje källa är 
Wikipedia, för att kunna strukturera den information hon redan samlat in. Danielle 
försöker att inte lita till Wikipedia fullt ut, utan försöker hitta andra källor innan hon 
använder informationen från Wikipedia. För privat bruk så söker Danielle främst i 
Google. Nyligen så sökte hon efter semesterresor. I andra hand så pratar hon med 
människor som kan veta något om ämnet hon letar efter. I tredje hand så letar Danielle i 
gamla tidningar, böcker eller tidskrifter som hon har hemma. Hon har besökt kåren och 
frågat efter fritidsaktiviteter. När Danielle jämför sökningen mellan privat bruk och 
skoluppgifter så använder hon Google i båda fallen. Danielle menar dock att det är 
väldigt sällan hon frågar vänner om administrativ information eller information om 
högskolan och hon har aldrig använt högskolans bibliotek för privat bruk. Hon nämner 
att Wikipedia fungerar som källa både i skolsammanhang och för privat bruk. Danielle 
frågar vänner, pojkvän eller föräldrar om hon stöter på problem i 
informationssökningen. Danielle tycker inte att hennes sökstrategi ändrats och inte 
heller val av källor att söka i. Hon tycker dock det har blivit lättare att använda källor på 
engelska eftersom hon har förbättrat sin engelska i Sverige. Hon känner sig inte rädd att 
använda källor på engelska längre. Danielle har provat på databassökning en gång i 
Borås men hon tycker inte om det. Hon upplever att sökningen aldrig tar slut, att de 
alltid finns fler dokument att titta på och att det därför känns som hon missar saker.  
 
Erik säger att vid informationssökning för studier så går han först till bibliotekets 
databaser, böcker och sedan Google för att kontrollera att han fått med all relevant 
information. Erik berättar att han besöker fem till åtta webbsidor varje dag. Han söker 
på en term i taget och använder sig av synonymer för att öka antalet träffar eller 
försöker specificera termerna vid för hög andel träffar. Erik vet vilka termer han kan 
söka på och han kan ha läst sig till dem men han är osäker. Erik försöker alltid hitta den 
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bästa, mest vetenskapliga informationen. Erik frågar i första hand klasskamrater om han 
upplever problem med informationssökning. Därefter lärare och institutionen men Erik 
frågar inte fler än han behöver. Erik uppger att han sökte bland tidskrifter i hemlandet 
men inte i Sverige. Han tycker det är lättare att söka på hans eget språk. Erik började 
använda databaser via Internet i Borås något som han aldrig provat på i hemlandet. I 
hemlandet använder han sig av tidningar, TV, Internet men i Sverige används bara 
Internet. 
 
Filip e-postar företag, människor och institutioner i första hand vid informationssökning 
för studier. I andra hand frågar han vänner, i tredje hand går han till Google och 
slutligen webbkataloger. För privat bruk använder han i första hand Google, därefter 
frågar han vänner och slutligen e-postar han företag, människor och institutioner. Filip 
har olika sökstrategier när han söker information för studier eller för privat bruk. För 
studier så använder han sig av den avancerade sökfunktionen i Google, kontaktar 
företag och e-postar till högre instanser. För privat informationssökning använder han 
den enkla sökfunktionen i Google, annonser samt tidningar, tidskrifter och magasin. 
Filip uppger att termer från tidigare studier används och att det söks på en term i taget. 
Filip provar att söka på andra termer eller frågar läraren vid problem med 
informationssökning. Han använder Internet regelbundet i Sverige, som han inte gör i 
hemlandet. Bibliotekarierna har även hjälpt Filip med översättning och liknande 
svårigheter. Han anser att han fick för mycket information vid ankomsten till Borås och 
Filip erkänner att han inte läst all information i häftet han fick. Han känner därför inte 
till praktisk information om exempelvis skolans sjuksköterska och präst. Den enda 
information om sociala aktiviteter Filip fick var om kårens pub. 
 
Gina sa att vid informationssökning till studier så används först böcker, sedan Internet 
och till sist lärare. Hon säger att hon använder flera nyckelord i kombination vid 
sökning i Google och hon använder fältet för enkel sökning. Termerna kan komma från 
litteraturen och hon kombinerar olika termer. Gina är inte riktigt säker på hur hon vet 
vilka termer som ska användas. Hon sa att hon vet vart hon ska gå om hon blir sjuk, 
som kan betraktas som att ha en sökstrategi. Gina har besökt kåren och frågat efter 
fritidsaktiviteter. Hon frågar sina föräldrar eller andra personer när hon har problem 
med informationssökningen.  
 
Helen menar att det är uppgiften som styr vilka källor man väljer att använda för 
informationssökning. Hon säger att skolan upptar fritiden, så sökningen blir därför 
detsamma. Helen använder Google både för studier och för privat bruk. Helen använder 
flera nyckelord i kombination vid sökning i Google. Hon uppger att enkel sökning 
används. Det är främst tjänsten för bildsökning som används och hon söker med en eller 
flera termer. Termerna kommer från litteraturen och hon kan även prova att söka på 
olika språk. Helen använder sig av Google när hon letar efter information om sociala 
aktiviteter. Hon försöker komma på vad det heter och söker sedan i Google. Hon ger 
trafikföretaget Västtrafik som exempel. Om Helen upplever problem med 
informationssökningen så frågar hon lärare. Helen tycker inte att hennes sätt att söka 
information har förändrats i Sverige. Helen upplever att hon visste tillräckligt om 
Sverige innan hon kom hit eftersom hon rest runt i landet. Helen har inte stött på några 
större överraskningar i Sverige, som hon var oförberedd på. Hon berättar att hon sökte 
information i Google och kontaktade en före detta utbytesstudent från Helens hemland 
angående information om vistelsen i Sverige.  
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5.3.2 Högskolans bibliotek 
 
Alex besöker inte biblioteket så ofta, varken vid intervjun eller när vi kontaktar honom 
igen med samma fråga. Han är inte van vid datorbaserade bibliotekskataloger eftersom 
man i Alex hemland använder kortkataloger. Det kan vara en orsak till att han inte 
använder biblioteket så ofta. Alex tycker det är svårt att förstå klassifikationssystemet 
på högskolans bibliotek. Om han behöver låna studentlitteratur eller skönlitteratur så går 
han till hyllan direkt. Han känner inte till hur man gör omlån bibliotekets webbsida. 
Bibliotekarierna tycker han är underbara. Han upplever dem som vänliga och 
hjälpsamma när det gäller allt. Alex har fått hjälp med kopieringskort och omlån av 
böcker. Han känner inte till att man kan låna om böckerna via bibliotekets webbsida. 
Alex använder den svenska versionen av webbsidan men han känner inte till hur man 
byter till den engelska versionen. Han säger att han använder bibliotekets webbaserade 
tjänster ofta när han gör research. Alex tycker att bibliotekets webbsida ger bra 
information om vetenskapliga databaser och encyklopedier.  
 
Bea använder biblioteket i princip varje dag. Hon använder biblioteket främst för att 
studera och arbeta med uppgifter, inte för att läsa och låna böcker. Hon brukar ofta kolla 
upp böcker, använda referensverk till olika kurser och leta i hyllan efter böcker. Hon 
menar att hon använder biblioteket i större utsträckning i Sverige än i hemlandet 
eftersom de har ett annat sätt att studera på där. I Beas hemland går man till biblioteket 
när man behöver kolla upp material till kurser och biblioteket är där mera en studieplats 
än en arbetsplats eller ställe att göra research på. Bea trodde att det skulle finnas fler 
böcker på högskolans bibliotek. Bea tycker det är lätt att hitta på biblioteket. Hon 
använder bibliotekskatalogen och hon tycker den är lätt att söka i och att den är 
användarvänlig. Bea nämner att hon lärt sig klassifikationssystemet på 
högskolebibliotek själv, så den är inget problem. Bea har inte deltagit i någon särskild 
introduktion till klassifikationssystemet. Bea har inte haft mycket kontakt med 
bibliotekarierna, men hon tycker de verkar lättillgängliga och hon skulle inte vara rädd 
att fråga dem om saker. Hon tycker att informationsdiskarna ger en öppen känsla. Hon 
jämför med hur det är i hennes hemland där det oftast är assistenter som sitter i 
informationsdisken. Assistenterna kan hantera lån men inte referensfrågor på ett bra 
sätt. Bibliotekarierna får man fråga på deras kontor och Bea tycker det känns som man 
stör bibliotekarien då. Bea söker även efter information i bibliotekets databaser. Hon 
upplever bibliotekets webbsida som OK men tycker att den engelska versionen är fattig 
på information. Något saknas på den, men Bea vet inte vad. Via bibliotekets webbsida 
så använder hon katalogen, databaser och läser om bibliotekets öppettider. När vi frågar 
om webbsidan igen så tycker hon fortfarande att den engelska versionen av webbsidan 
är fattig på information. 
 
Cilla använder sig av högskolans bibliotek ungefär en gång i veckan Hon använder 
biblioteket oftare i Borås än i hemlandet och hon tycker inte det är svårt att hitta på 
biblioteket. Cilla brukar använda sig av skyltarna. Cilla tycker att 
klassifikationssystemet är svårt att förstå men när hon väl lokaliserat hyllan är det inte 
svårt. Hon tycker att SAB skiljer sig mycket från andra system. Hon upplever det svårt 
att hitta det hon söker i biblioteket. Cilla säger att hon normalt lånar mycket böcker i 
hemlandet men att hon inte behövt göra det i Borås, beroende på hennes kurser. Hon 
tror att hon behöver låna fler böcker till nästa kurs. Cilla har inte provat att söka i 
databaser eller bland tidskrifterna som biblioteket tillhandahåller eftersom det inte har 
behövts för kursen. Hon använder sig helst av böcker eftersom hon tycker det är lättare 
att lära via böcker än via webbsidor. Cilla tycker bibliotekarierna är hjälpsamma och 
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hon upplever dem tillgängliga. Hon har bara varit i kontakt med dem enstaka gånger 
och då har de varit mycket förstående eftersom Cilla praktiserade sina svenskkunskaper 
på dem. Cilla använder inte ofta bibliotekets webbsida där hon använder webbsidans 
tjänster cirka två gånger i veckan och det mer sällan i Borås än i hemlandet. Cilla säger 
att hon även använder den nationella bibliotekskatalogen Libris i större utsträckning i 
Sverige, men hon upplever det inte som en stor förändring.  
 
Danielle använder biblioteket ungefär varannan, var tredje vecka. Hon använder främst 
biblioteket för att låna böcker. Hon tycker det är lätt att hitta i biblioteket och har inga 
problem med att förstå klassifikationssystemet. Hon upplever klassifikationssystemen 
på biblioteken i hemlandet är mer komplicerade och svåra att förstå. Hon använder sig 
av bibliotekets katalog och hon tycker den är lätt att söka i. Danielle tycker det är bra att 
man i katalogen kan man specificera sökningen genom att till exempel bara söka på 
titel, författare och fritext. Hon menar att katalogen i hemlandet inte är lika lätt att finna 
information i. Danielle var med på en introduktion till biblioteket där bibliotekarierna 
visade hur man söker i katalogen, i databaser och hur man kan söka efter artiklar men 
hon säger ändå att hon inte vet hur man söker information bland databaser och 
tidskrifter. Danielle har pratat med bibliotekarierna och hon upplever dem trevliga och 
hjälpsamma. Danielle tittar i tidskrifter för att få information till hennes uppsats men har 
inte provat att söka information bland högskolebibliotekets tidskrifter och databaser. I 
hemlandet så undvek hon databaserna för att hon inte ansåg att hon behövde söka i dem. 
Hon skulle kunna tänka sig gå en kort kurs för att lära sig mer om det. När vi ställer 
frågan om igen hur ofta hon använder bibliotekets tjänster på webben (databaser, 
webbsidan, tidskrifter) så skriver hon såhär: ”Never, it was in Sweden when I used it for 
the first time and I didn’t like it, so I think i will try to avoid them in future”.112 När hon 
inte hittar det hon söker efter så frågar hon en kompis som studerar till bibliotekarie och 
hon har gett Danielle tips på hur man hittar material. Danielle tycker att bibliotekets 
webbsida är enkel att navigera på. Det enda som hon tycker borde förbättras är att 
tydliggöra var och hur man söker böcker.  
 
Erik säger att han går direkt till biblioteket när han behöver söka efter information och 
han använder biblioteket nästan varje dag. Han tycker om att studera där och känner att 
han får mer gjort. På biblioteket söker han efter böcker och använder Internet. Erik 
tyckte att klassifikationssystemet på biblioteket var svårt i början men han lärde sig mer 
om det i en kurs. Erik berättar att klassifikationssystemen UDK och Dewey är de 
vanligaste systemen i hemlandet och det kan förklara att han tycker SAB-systemet är 
svårt. Han har även deltagit i en rundtur på biblioteket för att lära sig hitta. Erik verkar 
föredra böcker och han känner till hur man fjärrlånar. Han tycker lånemaskinerna är 
enkla att använda. Erik upplever bibliotekarierna hjälpsamma och han tycker det skiljer 
sig mellan Sverige och sitt hemland. Det är oklart vad han tycker skillnaden är. Erik 
tycker att bibliotekets webbsida är svår att navigera på. Han använder bibliotekets 
webbaserade tjänster ibland. Han tycker att det är dåligt med information i den engelska 
versionen, jämfört med den svenska. Han söker även i databaserna via Internet och han 
tycker biblioteket har ett bra utbud av databaser och han har några favoriter inom hans 
ämnesområde som han brukar använda. Han fick ingen särskild information om 
databaser och dylikt. Han använder sig inte av tidskrifter här eftersom han tycker det är 
lättare att söka på sitt hemspråk. Han använder tidskrifter i större omfattning i 
hemlandet.  
 

                                                 
112 Brev från Danielle 060420.  
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Filip använder biblioteket mer som en arbetsplats än som en plats att söka information 
på. Han använder biblioteket oftare i hemlandet, än i Sverige. Filip tycker det är lätt att 
hitta i biblioteket och tycker klassifikationssystemet är lätt att förstå. Biblioteken i hans 
hemland har något liknande system. Filip upplever att biblioteket inte har några böcker 
som är relevanta för hans utbildning vilket han tycker är synd. Han har dock fjärrlånat 
några gånger och han känner till hur man beställer den typen av lån via bibliotekets 
webbsida. Han tycker bibliotekarierna är hjälpsamma och trevliga. De har hjälpt Filip 
med översättningar till engelska av e-post han fått. Han tycker informationsdiskarna 
känns tillgängliga. Han använder bibliotekets datorer främst till e-post, chatt, 
informationssökning samt till att skapa dokument och presentationer. Filip tycker inte 
utbudet av databaser som biblioteket tillhandahåller är till någon nytta för hans studier; 
han upplever inte att han hittar något där. Han söker i andra sorters databaser. Han 
tycker inte heller att bibliotekets engelskspråkiga webbsida är särskilt bra. Ibland 
försöker han använda den svenskspråkiga versionen då han kan lite svenska. 
Bibliotekets tjänster på webben är det första Filip använder på biblioteket. Även 
bibliotekets tidskriftsutbud är ointressant för Filip. Han har inte använt det i någon 
större utsträckning och tycker det är svårt att hitta bra information.  
 
Gina använder inte biblioteket för att söka information eftersom hon inte behöver det 
för kurserna hon går. Hon använder dock en scanner och hon vet var den står. Gina har 
inte tittat runt i biblioteket eller talat med bibliotekarierna. Om det är något som hon 
inte förstår eller hittar så frågar hon någon.  
 
Helen använder biblioteket och hon går dit på sin höjd varje månad. Ibland när hon 
behöver information till något projekt kan hon spendera en vecka på biblioteket på en 
gång. Helen fick introduktion till biblioteket första veckan hon var i Sverige men hon 
upplevde informationen som otillräcklig. Helen tyckte det var svårt i början att söka 
information på biblioteket och hitta till hyllorna med den typen av litteratur hon ville ha. 
Hon tycker bibliotekskatalogen var svår att finna böcker i de första gångerna hon sökte i 
den. Hon förstod inte navigationsskylten i början men nu vet hon vilket plan hon ska 
leta på i biblioteket. Hon söker efter böcker som kan ge henne idéer till utbildningen 
men hon har inte sökt efter så många. Hon känner inte till att biblioteket tillhandahåller 
information och informationskällor om Helens ämnesområde. Hon tycker lånemaskinen 
är enkel men hon tycker det är konstigt att man inte behöver knappa in någon kod. Hon 
använder sig mycket av bibliotekets tidskrifter men hon vet inte hur man söker efter 
dem via kataloger och databaser, utan hon letar direkt i hyllan. Helen använder sig inte 
av datorerna eller läsesalarna. Hon vet att biblioteket har en scanner, som hon kommer 
att behöva, men hon vet inte var den står. Hon upplever bibliotekarierna som upptagna 
men trevliga och hjälpsamma och hon har varit i kontakt med dem några gånger. Helen 
har inte använt sig av bibliotekets webbsida och dess tjänster eftersom hon inte 
använder biblioteket i allmänhet.  
 

5.3.3 Högskolan och dess institutioner 
 
Alex fick information från högskolan i Borås i samband med antagningsbeskedet från 
högskolan och han tyckte det var tillräckligt. Han fick en folder hur man bokar boende 
på via ett bostadsbolags webbsida där sökanvisningarna är översatta till engelska. Han 
fick även information om bussar och taxibolag så han kunde ta sig från flygplatsen till 
Borås och information om var man tar ut pengar, handlar, fikar med mera. Alex har 
besökt International Office någon enstaka gång men han anser att han inte behöver 
någon information eller hjälp från dem. Alex får en hel del information och hjälp av 
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sina lärare, bland annat har en lärare visat hur Alex kan söka efter information till sitt 
ämnesområde och ordnat böcker.  
 
Bea fick information från Högskolan i Borås innan hon kom till Sverige. Informationen 
handlade om hur man bokar bostad, hur man ska ta sig till Borås från flygplatsen, 
högskolans regler, vilka officiella papper hon behövde ta med sig samt vart bankerna 
ligger i Borås. Hon fick även information om Sverige, Borås och högskolan från sitt 
hemuniversitet. Bea fick ingen speciell information om Sverige som land och kultur 
men hon tycker det är upp till var och en att söka information om det beroende på eget 
intresse. Bea har också besökt International Office någon enstaka gång och där 
efterfrågar hon information om hennes utbildning. Utbildningsinstitutionen kan Bea ta 
hjälp av om hon behöver information kopplat till institutionen på något sätt, eller om 
svenska företeelser. Hon litar mer till institutionernas kunskap eftersom Bea inte känner 
så många i Borås.  
 
Cilla besökte högskolans webbsida och någon sida om Borås innan hon kom till 
Sverige. Cilla tyckte att hon inte behövde söka så mycket information om Sverige; hon 
visste tillräckligt eftersom hon har släkt i Sverige. Cilla tycker att information alltid är 
bra och att man alltid kan fråga efter mer. Hon hade velat ha mer information om 
kurserna som finns på Högskolan i Borås. Cilla har kontakt med sina lärare ungefär en 
gång i månaden. Utbildningsinstitutionen, International Office och Studentkåren 
används mera sällan. International Office har besökts någon enstaka gång och hon 
tyckte den praktiska informationen som gavs vid ankomsten om datorkonto med mera 
var bra. Hon tycker det görs för lite för att internationella studenter ska få träffa 
svenskar av International Office. Det är Cilla missnöjd med. Hon använder högskolans 
webbsida för att läsa om sina kurser, schema och information från Studentkåren. Hon 
tycker inte att sidan är lättnavigerad utan hon får ofta leta länge innan hon hittar det hon 
letar efter. Cilla skulle vilja ha mer förklarande länkar så man vet vad man klickar på.  
 
Danielle besökte högskolans webbsida för att få information innan ankomsten men 
kände inget särskilt behov att veta mer om sina studier. Hon tycker högskolans 
webbsida är enkel att hitta på. Danielle tycker att det är synd att det inte fanns en 
engelskspråkig version av webbsidan när hon bestämde sig för att läsa i Borås. Hon 
ville ha information om engelskspråkiga kurser men hon kunde inte förstå när kurserna 
skulle hållas och så vidare. Det framkom senare att de kurser hon ville läsa inte skulle 
hållas den terminen och det tycker Danielle var dåligt. Danielle har inte varit i kontakt 
med International Office sedan utbildningens start, då hon bland annat fick information 
om studentkåren och om skolstarten. Danielle har varit i kontakt med lärare, 
utbildningsinstitutionen, International Office tre till fyra gånger sedan hon kom till 
Sverige. Hon har haft fem handledarträffar med sin lärare angående hennes uppsats. 
Hon har en kontaktperson på hennes institution som Danielle tycker är bra. Danielle 
skulle vilja ha haft mer information om den utbildning hon går i Sverige eftersom det 
inte alls var som hon tänkt sig eller var van vid. Hon förväntade sig inte att hamna i en 
uppsatskurs med oregelbundna handledningar som enda stöd. Danielle hade velat kunna 
förbereda sig mer för kursen genom att veta vad lärarna förväntar sig av henne. Hon har 
varit i kontakt med Studentkåren och hobbverksamheten tre - fyra gånger angående 
fritidsaktiviteter.  
 
Erik fick information från Interna tional Office innan han kom hit, då han fick en 
studentguide och boendeguide. Vid ankomsten fick Erik mer information och all 
information varit till belåtenhet. Han tycker International Office är hjälpsamma och att 
de organiserar och hjälper till med det mesta. De ordnar även fritidsaktiviteter och 
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hjälper till med det administrativa som tillhör utbildningen. Han använder högskolans 
webbsida där han tittar efter schema, läser om kurser och han tycker att sidan fungerar 
bra. Ibland kontaktar han lärare, utbildningsinstitutionen, International Office och 
Studentkåren.  
 
Filip tycker att International Office är hjälpsamma och han har besökt dem några gånger 
för att hämta blanketter. Han kontaktade International Office i början av sin utbildning 
för att få nödvändig information. Eftersom Filip är en freemover så fick han ingen 
introduktion till skolan och saknade då information. Filip har främst kontakt med lärare, 
inte med institutionen, International Office eller Studentkåren. Filip hade velat veta mer 
om Sverige innan han kom hit, som om svenska årstider, deltidsjobb och om 
resecheckars giltighet i Sverige. Filip använder även högskolans webbsida för att läsa e-
post och gå vidare till bibliotekets webbsida. Filip söker inte längre information på 
kursernas webbsidor. Han tycker det är svårt att finna den information han behöver till 
utbildningen, men samtidigt motsäger han sig själv när han påstår att den information 
som han får vid kursintroduktionerna är tillräcklig. Filip tycker att studentkårens sida är 
för dålig, att det är för lite information på engelska. Filip berättar att hans lärare söker 
information på svenska webbsidor och databaser åt honom som sedan översätts. 
Orsaken till det är att det är svårt att hitta relevant information på utländska webbsidor 
och databaser. 
 
Gina säger att hon innan ankomsten fick information om vart hon skulle gå och vad hon 
skulle ha med sig när hon kom till Sverige. Gina fick information innan hon kom till 
Sverige om boende och annat.  Hon berättar att informationen om vad hon behövde ta 
med sig till Sverige var otydlig eftersom hon inte förstod om hon behövde ta med sig 
köksutrustning och sängkläder till sitt boende i Sverige. Gina frågade en före detta 
student från hemlandet som studerat i Borås om praktiska saker men Gina hade velat 
veta mer om det svenska vädret. I hemlandet så besökte hon högskolans webbsida men 
hon hittade inte informationen om hennes utbildning på engelska, så hon missade därför 
information. Gina berättar om att hon fick information om skolhälsovården vid 
ankomsten och skolsköterskan har senare kunna t ge information i hälsofrågor. Gina har 
besökt Studentkåren där hon betalat kåravgift, skickar fax och frågar om 
fritidsaktiviteter. Hon har besökt International Office som ordnade en introduktion i 
början av terminen och en fotbollsmatch. Gina tycker det är synd att inte kåren gör mer 
för de internationella studenterna, som International Office och hobbarna gör. Hon 
använder inte högskolans webbsida nu eftersom hon får tillräcklig information från 
läraren. Gina har en kontaktperson på institutionen som kan förklara hur det fungerar i 
Sverige och hur man får tag i lärare. Hon har även en kontakt i hemlandet att vända sig 
till under sin vistelse i Sverige. 
 
Helen har besökt International Office samt Studentkåren, angående fritidsaktiviteter, 
terminskort och betalning av kåravgiften. För att få veta vad som händer i Borås så tittar 
hon på studentkårens webbsida som hon tycker är OK men oordnad. Hon går direkt 
vidare från högskolans webbsida till sin egen institutions. Helen upplever den 
webbsidan som OK, men hon tycker det är dåligt att lärarnas e-postadresser inte står 
där, utan bara telefonnumren. Hon tycker även att det är svårt att få personlig kontakt 
med lärare. Hon tycker att informationen hon fått om vilka kurser hon kunde läsa i 
Borås varit förvirrande och att systemet är för byråkratiskt. Hon visste inte vilka kurser 
som passade henne bäst och hon fick fråga flera personer innan hon hade korrekt 
information, vilket var frustrerande för Helen.  
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5.3.4 Elektroniska informationssystem 
 
Alex uppger att han använder Internet väldigt ofta. Han använder sökmotorerna 
Altavista och Yahoo, då han använder söktermer han vet han får träffar på. Alex provar 
att söka på andra termer om han får för många träffar i sökmotorerna. Alex blev tipsad 
om Sverige som studieland av en vän. Han sökte då information på Google för att hitta 
information om svenska universitet och högskolor. Han ville veta vilka lärosäten som 
har en specifik utbildning och besökte olika lärosätens webbsidor om deras 
utbildningar. Alex besöker databaser inom hans ämnesområde som hans lärare 
rekommenderat. Han vet exakt vilka sökord han ska skriva när han söker i 
vetenskapliga databaser. Han uppger att han får information från tidningar och TV men 
inte radio.  
 
Bea använder sig av Internet ofta, i stort sett varje dag. Hon tycker att en webbsida ska 
vara välorganiserad och kännas större än en innehållsförteckning, informationen ska 
kännas lättillgänglig och bearbetad. Hon tycker även att det visuella utseendet på sidan 
är viktigt. Bea använder Internet för att studera hemifrån. Hon besöker också 
Internetbokhandlar och läser tidningar, magasin och tidskrifter varje dag via Internet. 
Bea uppgav att hon besökte den svenska ambassadens webbsida i hemlandet innan hon 
kom till Sverige för allmän information om Sverige. 
 
Cilla använder sig av tidningar, tidskrifter, magasin, TV, radio, CD-ROM och MP3-filer 
varje dag i båda länderna. Hon använder Internet varje dag både i Sverige och i 
hemlandet. Cilla har besökt Borås webbsida för att få information om badhus och bio. 
Cilla tycker det viktigaste på en webbsida är att det är lätt att finna information, man ska 
inte behöva klicka sig fram alltför många gånger för att hitta det man verkligen letar 
efter.  
 
Danielle använder Internet dagligen. Danielle besökte även Borås offentliga sida där 
hon läste om fritidsaktiviteter och hon besökte www.sweden.se eller www.sverige.se 
innan hon kom hit. Hon var osäker på vilken av dem som hade besökts. Tidtabeller 
hittar hon via Internet. Danielle tycker att en webbsida bör vara välstrukturerad med en 
enda meny så att hon vet var hon befinner hierarkiskt på sidan. Färgerna ska markera 
vilka sidor och ämnen som hör samman och det ska även layouten och ramarna göra. 
Hon vill bara behöva klicka på en länk för att nå relevant information, annars känner 
hon sig lätt vilsen och upplever att hon missar relevant information. Danielle använder 
sig av tidningar, tidskrifter, magasin, TV, radio, CD-ROM, MP3-filer. De är alltid ett 
förstahandsval när hon söker efter ett specifikt ämne. 
 
Erik tycker det viktigaste med en webbsida är att den har en engelsk version, då kan han 
hitta det han ska. Tidningar, tidskrifter, magasin, TV, radio, CD-ROM och MP-3-filer 
används dagligen av Erik. I hemlandet använder Filip sig av tidningar och TV, men det 
går inte i Sverige eftersom han inte kan språket. Om Gina saknar information söker hon 
på Internet. Hon är van vid Internet eftersom hon i hemlandet får bygga webbsidor. 
Helen använder sig av Internet i stort sett varje dag för privata ärenden och för 
studiesammanhang. Hon sökte information om utbytesprogram på Google innan hon 
ansökte till Borås. Helen tycker att en webbsida inte ska ha för många färger eller olika 
typsnitt samt att länkarna ska ligga på samma ställe. Hon har även skickat e-post till 
företag hon skulle vilja göra praktik hos.  
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5.3.5 Övriga källor 
 
Alex säger att han ofta använder sig av Turistbyrån, tåg- och busstation och bank. 
Ibland besöker han värden för boendet. Han får en del mycket viktig information från 
vänner och familj.  
 
Bea har besökt Turistbyrån i Sverige, bland annat för att fråga om banker, men gör inte 
det i hemlandet. Hon frågar familj och vänner ganska ofta om vardagliga saker. Det kan 
handla om byråkratiska saker som Bea måste göra som hon vet andra gjort tidigare, till 
att finna bra restauranger. Hon frågar oftast familj och vänner innan hon sätter igång 
med större informationssökningar. Hon frågar dem i lika stor utsträckning i Sverige som 
i hemlandet. Bea kontaktar aldrig värden.  
 
Cilla har besökt Turistbyrån i Borås angående kartor, bussar och tidtabeller och hon 
använder Turistbyrån en gång i månaden i Sverige, inte lika ofta i hemlandet. Cilla 
tycker att värden verkar vara hjälpsam men hon har inte varit där. Hon frågar sig fram 
om hon undrar över något och Cilla frågar vänner och familj om saker nästan varje dag.  
 
Danielle berättar att hon sökte information om svenska språket i reseguider. Innan hon 
kom till Sverige så skaffade hon sig kartor över Borås. Hon använder sig mycket av 
muntliga källor, som familj, partner, vänner och klasskamrater minst en gång i veckan. 
De ger Danielle information om webbsidor, hennes uppsats och hur hon kan söka 
vidare, fritidsaktiviteter och praktiska saker. Hon har besökt Turistbyrån och 
Resecentrum tre gånger var. Från Turistbyrån har hon även fått kartor och andra 
broschyrer om Borås och tips om ställen hon kunde gå till. Hon har besökt värden två 
gånger i Sverige men inte i hemlandet för där har hon ingen värd. Hon är nöjd med 
hjälpen hon fått. 
 
Erik frågar ibland vänner och familj om information. Svenska klasskamrater var 
hjälpsamma i början när allt var nytt. Erik använder inte Turistbyrån, tåg- och busstation 
och bank så ofta och värd nästan aldrig. Filip har inte använt sig av Turistbyrån, 
eftersom han tycker han finner tillräckligt med information via Internet. Han frågar 
gärna kompisar om olika saker, men han upplever att familj och vänner tillfrågas i högre 
grad i hemlandet. Han känner inte till skolhälsovården. Filip kontaktar värden lika 
mycket i hemlandet som i Sverige.  
 
Gina vet vem hon ska kontakta vid praktiska problem. Hon nämner att det var svårt att 
få tag i korrekt information om boendet i Sverige eftersom värden kunde så dålig 
engelska. Hon frågar föräldrar eller andra människor om information. Hon har besökt 
Turistbyrån i Borås för att få reda på praktiska saker som till exempel parkering.  
 
Helen frågar sina vänner och familj om information och åsikter ungefär en gång i 
veckan. Hon besöker Turistbyrån i Sverige ungefär varannan månad och hon har då 
frågat om busspriser och kartor. Hon har gått dit eftersom hon inte funnit någon 
information på Internet. Värden har hon inte pratat med eftersom det inte behövts men 
om något är trasigt så skulle hon kontakta värden. Helen använder sig av magasin 
ungefär två gånger i månaden och då letar hon efter bilder.  
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5.4 Kontext 
 
Alex valde Sverige för att nå vetenskaplig information och för att svensk utbildning har 
god kvalitet. Han har deltidsjobb i Sverige.  
 
Bea berättar att hon endast hade två lärosäten att välja i mellan. Österrike var det andra 
alternativet men hon trodde det skulle gå lättare att kommunicera på engelska i Sverige. 
 
Cilla valde Sverige för att lära sig mer svenska. Hon säger att det nästan är ett krav att 
kunna svenska i den staden hon kommer ifrån om hon vill ha ett arbete inom det område 
hon är utbildad till. Det beror på att det befinner sig många svensktalande på de 
arbetsplatserna. 
 
Danielle uppskattar blandade klasser, alltså internationella studenter och svenska 
studenter i samma klass. Hon valde Sverige eftersom hon är intresserad av Sverige och 
hon har även studerat svenska. 
 
Sverige var inte ett förstahandsval för Erik men hans lärare föreslog Sverige eftersom 
det skulle vara lättare att kommunicera på engelska. Erik tycker svenskar är 
hjälpsamma, men slutna och svåra att komma nära. 
 
Filip måste arbeta deltid i Sverige eftersom hans utbildning endast sponsras av hans 
föräldrar. Filip tycker svenskar är hjälpsamma men reserverade och kyliga. Han önskar 
att fler sociala aktiviteter ordnas eftersom det är dyrt att ordna själv. Filip valde Sverige 
för att det är kostnadsfritt att studera i Sverige, jämfört med exempelvis USA och 
England och att svensk utbildning är av god kvalitet. Han säger att det är svårt att få 
jobb i hemlandet eftersom populationen är så stor.  
 
Gina säger att utlandsstudier är en chans till ett bättre arbete. Hon har alltid velat utbilda 
sig utomlands, åtminstone för en kortare tid. 
 
Helen tycker svenskar är vänliga och öppna. Samhället känns öppet eftersom det finns 
många personer med utländsk bakgrund i Borås. Lärarna upplevs hjälpsamma och 
trevliga av Helen, just för att hon är en internationell student. Helen valde Sverige 
eftersom hon gillar landet sedan tidigare, då särskilt den långa företagstraditionen inom 
hennes område och att det finns bra företag i Sverige. Hon kan även svenska och kan 
tänka sig att bo i Sverige.  
 

5.5 Barriärer   
 
Det här avsnittet är en analys av de barriärer internationella studenter kan uppleva. 
Barriärerna är språk och kommunikation, utbildnings- och lärandesystem, information 
och informationssystem samt kultur.  
 

5.5.1 Språk och kommunikation 
 
Alex upplever ibland svårigheter med kommunikation och språk men det löser sig alltid 
på något sätt.  
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Bea tycker att det svenska språket är en barriär och detta påverkar även sökning i 
informationssystem. Bea tycker det är svårt att ta reda på hur vädret ska bli eftersom de 
flesta webbsidor om svenskt väder är på svenska. Hon använder istället sig av 
tidningarnas prognoser. Bea upplever kommunikationen med lärare som OK.  
 
Cilla säger att hon inte upplevt några kommunikationsproblem eftersom hon kan 
svenska. Dock tyckte hon att det var svårt att hitta information om gym eftersom att hon 
inte visste vilket språkbruk som användes för att beskriva gym i Sverige. Cilla säger att 
alla upplever språk- och kommunikationsproblem någon gång men Cilla kan hantera 
det. 
 
Danielle tycker att hon inte behärskar engelska väl som ibland gör kommunikationen 
svår. Hon har studerat svenska innan hon kom till Sverige och hon förstår text på 
svenska men inte tal. Danielle tycker svenskar pratar fort och hon har svårt för 
grammatiken. Danielle tycker inte att kommunikationen varit ett problem i Sverige. 
Inget problem har varit så stort att en kort fråga inte hade kunnat avhjälpa det. 
 
Erik tyckte inte hans engelska var så bra i början av Sverigevistelsen som försvårade 
kommunikationen för honom. Han tycker dock att han övat upp engelskan, så nu är det 
inte ett problem. Han förstår mer av allt än han gjorde tidigare. 
 
Filip tycker det är lätt att få kontakt med och kommunicera med bibliotekarier. Han har 
fått brev på svenska som varit svåra att förstå eftersom han inte kan så mycket svenska. 
Filip kunde inte fullfölja kursen i svenska eftersom det krockade med hans ordinarie 
utbildning. 
 
Helen berättar att hon studerat svenska i sex år men hon tycker det är svårt med uttal på 
svenska. Hon tycker att det är svårt att få kontakt med lärare via e-post men det brukar 
lösa sig.  

5.5.2 Utbildnings- och lärandesystem 
 
Bea tycker att skolsystemet skiljer sig mellan hemlandet och Sverige. I hemlandet har 
studenterna föreläsningar som följs upp av tentamen men i Sverige är det mer 
grupparbeten och seminarier. I hemlandet är läraren mer auktoritär medan man i Sverige 
kan man diskutera med läraren. Bea tycker att utbildningssystemet för byråkratiskt. Hon 
tycker om sättet att studera på vid Högskolan i Borås men hon är lite besviken på några 
kurser hon gått. Hon upplever att studenterna får göra allt jobb själva, att det känns mer 
som en distanskurs än en heltidskurs. 
 
Danielle tycker att det är skillnad mellan utbildningen i hemlandet och i Sverige. I 
hemlandet är det mer hårt arbete medan det är fler seminarier i Sverige. Studenter känns 
friare i Sverige än i Danielles hemland. 
 
Erik tycker det är svårt att navigera i olika informationssystem. Han säger att det är ett 
dagligt problem att finna bra information på Internet. Erik skriver ”You never can be 
sure about the information you got is good or not”.113 
 

                                                 
113 Brev från Erik, 060503 
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Filip tycker att skillnaden är stor mellan Sverige och hans hemland. Utlärningen är 
annorlunda i Sverige eftersom man slipper memoreringen av fakta som är en metod i 
hans hemland. Dessutom hålls det färre kurser samtidigt i Sverige jämfört med 
hemlandet. Han trivs med det svenska systemet där han tycker om föreläsningarna, att 
det hålls regelbundna seminarier och att högskolans personal är hjälpsam. 
 
Helen tycker även att det är svårt att få rätt information om kurser. Hon har fått fråga 
flera lärare och det upplevs frustrerande.  
 

5.5.3 Information och informationssystem 
 
Alex känner inte till hur man ändrar från svensk till engelsk version på bibliotekets 
webbsida, vilket kan göra sidan svårare att använda. Han tycker att mer information 
borde vara på engelska i det svenska samhället. 
 
Bea skulle vilja kunna läsa svenska tidningar men hon kan inte svenska. Svenska i skrift 
är även ett problem när det gäller att förstå information om restauranger och företag. 
 
Cilla fick information från International Office om hur man bokar boende, men hon 
behövde inte använda sig av foldern eftersom hon kan svenska.  
 
Danielle hade problem att finna en bok hon funnit i katalogen som inte skulle vara lånad 
men som inte fanns på hyllan. Bibliotekarien kunde inte heller finna den och den var 
fortfarande försvunnen när Danielle återkom några dagar senare. 
 
Gina vet vem hon ska vända sig till för att få information. 
 
Helen berättar att det är svårt att förstå navigationsskyltarna i biblioteket. Hon tycker 
inte att den skriftliga informationen som biblioteket delade ut i början var tillräcklig.  
 

5.5.4 Kultur 
 
Bea tycker det är svårt att hänga med i svensk kultur och kunna prata med människor 
eftersom hon inte kan språket. Hon säger även att det är ett annat tempo i Sverige än i 
hemlandet, till exempel så äter svenskar middag tidigt och affärerna stänger tidigt. 
Nummerlappssystemet som finns i Sverige är något annat hon tänkt på. Hon tycker det 
är svårt att leva ett normalt liv som utbytesstudent eftersom man åker ifrån Sverige efter 
ett halvår - år. Bea tycker inte att det är någon skillnad mellan hemlandet och Sverige 
efter vi alla är européer. 
 
Cilla upplever inga större problem med anpassning till svensk kultur eftersom den är lik 
hennes hemlands kultur. Hon tycker att det är svårt att komma i kontakt med svenskar. 
Hon tycker det är viktigt att lära sig om den kultur man befinner sig i, men att det är 
svårt på Högskolan i Borås eftersom internationella studenter ofta umgås med varandra, 
inte med svenskar. Det mesta i Sverige var som hon förväntat sig, men lite småsaker 
skiljer, till exempel att det är svårt att hitta rättvisemärkt mat. 
 
Danielle tycker inte att det är någon skillnad mellan hemlandet och Sverige efter vi alla 
är européer. Danielle tycker att svenskar är mer hjälpsamma och att det inte är svårt att 
anpassa sig till den svenska kulturen. 
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Erik känner sig som en del av högskolans kultur. 
 
Filip tycker inte det är viktigt att anpassa sig till svensk kultur eftersom vistelsen är så 
kort. 
 
Gina säger också att det inte är viktigt att lära känna svenskar och svensk kultur för att 
man stannar så kort tid. Hon berättar att hon inte mött så många svenskar eftersom hon 
främst umgås med internationella studenter. 

5.6 Analys inspirerad av Wilsons modell 
 
Det här avsnittet innehåller en analys inspirerad av Wilsons modell. Vi kommer att 
redovisa och analysera de individuella behoven som vi identifierat i vårt 
intervjumaterial. Vi kommer även att redovisa och analysera vilka faktorer som styr 
deltagarnas prestationsnivå och vilka faktorer som påverkar de olika miljöerna 
deltagarna rör sig i. Vi har valt bort att analysera deltagarnas arbetsroll eftersom vårt 
material inte tillåter det. Vi kan helt enkelt inte finna uttalanden som kan utgöra en 
grund för en sådan analys. Vi kommer att ge exempel på personer i undersökningen dit 
de olika individuella behoven kan härledas. När det gäller roll och miljö kan en del 
punkter härledas till deltagare men inte alla. De punkter som saknar hänvisning är 
reflektioner vi själva har gjort utifrån läsning av olika statliga dokument, publikationer 
som rör utbytesstudier och en analys av undersökningsdeltagarnas situation.  
 
 
5.6.1 Individ 
 
Avsnittet är en analys av de tre behov som någon eller några av studenterna har upplevt. 
Behoven har väckt ett informationssökningsbeteende och undersökningen visar att 
studenternas behov har blivit uppfyllda. Alltså, de har funnit tillräckligt med 
information för att känna sig nöjda. Vi börjar med fysiologiskt behov.  
 
Fysiologiskt behov 
 

• Sjukvård (Gina) 
Med sjukvård menar vi att Gina hade ett behov att få kontakt med sjukvården i Borås. 
Hennes behov uppfylldes och vi tolkar det som en positiv faktor för hennes tillvaro. Om 
hon inte funnit den sjukvård hon behövde skulle detta eventuellt ha försvårat hennes 
tillvaro.  
 

• Mataffärer och matställen (Alex, Bea)  
Alex och Bea är de två studenter som tydligt uttryckt ett informationsbehov angående 
mataffärer och matställen under intervjuerna. Deras behov uppfylldes och det tolkar vi 
även här som en positiv faktor.  
 

• En plats att bo på och ve ta hur man får tag i boende (Alla i gruppen)  
Detta är ett grundläggande behov hos alla i gruppen eftersom de alla behöver ett ställe 
att bo på i Borås. Detta är ett behov som uppkommer innan de kommer till Sverige. 
Behovet har blivit uppfyllt eftersom alla funnit ett boende och vi anser att detta är en 
definitiv trygghetsfaktor som skulle få mycket dåliga påföljder om det inte uppfylldes.  
 



 51 

• Uttagsautomater och giltiga resecheckar (Alex, Filip) 
Detta anser vi vara ett fysiologiskt behov eftersom en individ inte klarar sig utan pengar 
i samhället. Skulle studenterna sakna kunskapen om uttagsautomater och resecheckars 
giltighet, eller om betalkort och valutor, så kan det ställa till väldiga problem för 
individerna. De måste ha tillgång till kontanter för att kunna köpa det nödvändigaste 
som mat, busskort med mera.  
 

• Kommunikationer, dels från flygplatser och inom Borås (Alex, Bea, Cilla) 
Att kunna ta sig till Borås vid anländandet och att ta sig runt inom staden är ett 
grundläggande behov. Att förflytta sig från flygplatsen till Borås är en kunskap 
studenterna eftersöker redan i hemlandet, under planeringen för avfärden. Ett behov 
angående information om stadstrafiken inom Borås väcks i början av vistelsen om 
studenten upplever ett behov vill säga. En del kan föredra att förflytta sig på andra sätt 
än med buss. Undersökningen visar att studenterna som upplevde ett behov har fått det 
uppfyllt. Det blir då en positiv faktor för deras tillvaro.  
 
Känslomässigt behov 
 

• Vänner (Alla i gruppen) 
• Kontakter bland personal inom högskolan (Alla grupper) 
• Mentalt stöd från familj (Alla i gruppen) 
• Sociala aktiviteter på fritiden (Erik, Gina, Helen) 

 
Dessa fyra punkter är alla behov av mänsklig kontakt som individerna behöver för att 
må bra och lyckas med sina studier och allt annat som de företar sig. Internationella 
studenter har, liksom alla andra människor, behov av uppmärksamhet för sin person och 
sina prestationer, att känna stöd och uppmuntran från människor, att ha värdefulla saker 
att göra på fritiden och att ha vänner. Vi anser dock att behoven är olika starka beroende 
på individens personlighet. En del gillar ensamhet, andra sällskap. Vi anser också att det 
är individens eget ansvar att uppfylla sina behov genom att söka upp människor att 
umgås med och att göra saker med på fritiden och att finna kontakter inom högskolan. 
Dock kan det vara en hjälp för studenten om de presenteras för personal på högskolan. 
Det mentala stödet från familj är svårare att påverka, det beror på hur familjen är till 
sättet. Behovet av mänsklig kontakt finns alltid med studenterna, i hemlandet och i 
Sverige. Vi anser att behovet av vänner växer i Sverige eftersom studenterna lever 
skilda från sin familj. De vänner de får i Sverige blir som en familj istället.  
 
Kognitiva behov 
 

• Studentens ämnesområde (Bea, Helen) 
• Informationssökning, informationssystem och informationskällor (Danielle)  
• Utbildnings- och lärandesystem (Bea, Danielle, Filip) 
• Kultur och samhälle (Cilla) 
• Fritidsaktiviteter (Bea, Cilla, Danielle) 

 
Det kognitiva behovet handlar om behov av olika kunskaper. Vi har identifierat fem 
behov av olika kunskaper som rör utbildningen, informationssökning och om kultur och 
fritid. Som vi nämnt tidigare beror det på individen hur viktigt det är om behoven 
uppfylls eller inte. Det är det som avgör om behoven blir en positiv eller negativ faktor 
som påverkar studenternas tillvaro. Behov av kunskap handlar även om vad studenten är 
intresserad av och vad som betyder något. Till exempel är det endast en student som 
uttryckligen är intresserad av svensk kultur.  
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Om individens behov uppfylls så anser vi att en trygghet skapas. Detta blir då en positiv 
faktor som påverkar den internationelle studentens situation. Om behov inte uppfylls 
kan det skapa en negativ faktor men det beror naturligtvis på hur viktigt behovet är för 
individen. Vad som upplevs mycket negativt för en student kan vara en bagatell för en 
annan. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att det inte är säkert att studenten kan 
identifiera olika behov även om det finns där. Det är dessa tre behov som väcker ett 
informationssökningsbeteende. För att nå information kan individen uppleva hinder, 
barriärer, av personlig, mellanmänsklig och miljömässig karaktär. Dessa hinder uppstår 
eftersom negativa faktorer påverkar studentens tillvaro. Dock är det personligt vad 
studenten tycker är en negativ faktor. Barriärerna kan vara, som vi nämnt i kapitel 5.5, 
språk och kommunikation, utbildnings- och lärandesystem information och 
informationssystem och kultur. 
 

5.6.2 Roll 
 
Faktorer som påverkar prestationsnivån 
 

• Ambitionsnivå 
• Individuella förutsättningar 
• Stöd från familj, vänner och personal på högskolan (Alla i gruppen) 
• Krav från individen själv och omgivning 

 
Vi har identifierat fyra faktorer som påverkar prestationsnivån hos individen i vårt 
intervjumaterial. Prestationsnivån påverkar den roll en student har mot andra som 
vistats på högskolan, boendet och i samhället. Det handlar om studentens egna 
förutsättningar, ambitionsnivå och krav på sig själv för att prestera bra som påverkar 
samarbeten och relationer studenten har till andra studenten, lärare och handledare. Det 
är upp till studenten själv att förändra det om man vill. Dessutom påverkas 
prestationssnivån av om det finns stöd av familj, vänner och personal på högskolan eller 
brist på stöd samt krav från omgivningen. Stöd kan hjälpa eller stjälpa studenten 
beroende på hur stödet är och mottas. Vi anser att brist på stöd är en negativ faktor som 
påverkar studentens tillvaro. Återigen så beror det på individen själv hur stor påverkan 
blir, om det blir en positiv eller negativ faktor.  
 

5.6.3 Miljö 
 
Faktorer som påverkar arbetsmiljön 
 

• Att det finns trivsamma miljöer (Erik) 
• Olika typer av studieplatser (Alla i gruppen) 

 
Vi har funnit två faktorer som påverkar arbetsmiljön och det handlar om att det finns 
tillgång till miljöer studenten trivs i samt att det finns tillgång till olika typer av 
studieplatser. En student har en stor möjlighet att välja sin egen studieplats beroende på 
studentens egen smak. En del vill ha tystnad, andra folk omkring sig. De är inte bundna 
till ett kontor som i arbetslivet. Alla i gruppen ger intrycket av att vara nöjda med de 
studieplaster som finns och att de trivs i dem. Att de är nöjda blir en positiv faktor för 
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studenternas tillvaro. Skulle det saknas platser skulle det blir en negativ faktor men det 
finns ingen tendens på det i undersökningen.  
 
Faktorer som påverkar fysiska miljöer 
 

• Hitta på biblioteket, till olika medier, typer av studieplatser, datorer och platser 
där personal befinner sig (Alla i gruppen) 

• Hitta på högskolan, till olika studieplatser, utbildningsinstitutioner, lärares 
arbetsrum, International Office, skolhälsovård, studentkår, vaktmästeri, IT-
avdelning och studievägledare (Alla i gruppen) 

• Hitta till platser i samhället, exempelvis mataffärer, andra typer av affärer, tåg- 
och busstation, Turistbyrån, sjukvård och apotek, bank, bostadskontor, 
postkontor samt platser för fritidsaktiviteter (Alla i gruppen) 

 
Angående faktorer som påverkar fysiska miljöer tycker vi den främsta är navigation på 
biblioteket, högskolan och samhället och hur lätt eller svårt det är att hitta för studenten. 
Alla har ett behov av att kunna navigera bra för att kunna finna information, personer, 
lokaler och platser. Hur lätt eller svårt det är att hitta blir den påverkande faktorn. 
Upplevs det lätt, är det en positiv faktor och upplevs det tvärtom är det en negativ 
faktor.  
 
Faktorer som påverkar den politisk-ekonomiska miljön  
 

• Politiska mål med studier utomlands i Sverige och i studenternas hemland 
• Hur mycket pengar som satsas i Sverige och i studenternas hemland på att 

studenter ska kunna studera utomlands (Erik)  
• Den svenska statens stöd till internationella studenter 
• Ekonomsikt stöd från familj och samhälle (Alla i gruppen) 
• Deltidsjobb för studenten i Sverige (Alex, Filip) 

 
Vi har funnit fem faktorer som påverkar den politisk-ekonomiska miljön efter analys av 
vårt material. Det handlar om vad som påverkar utbildning i Sverige och i studenternas 
hemland när det gäller politik, ekonomisk satsningar och stöd i allmänhet. Det handlar 
också om ekonomiskt stöd från stat till student och från familj till student samt om 
studenter behöver arbeta deltid i Sverige för att klara sin ekonomi. Alla studenterna är i 
behov av att det satsas på internationella studier annars skulle de inte kunna fara 
utomlands överhuvudtaget. Eftersom de lyckats komma till Sverige som 
utbytesstudenter så uppfylls behoven av deras hemländer och Sverige. Freemovers har 
ett behov att det finns lärosäten utomlands som tar emot dem och detta behov har också 
blivit uppfyllt. Dock skiljer sig behoven när det gäller personlig ekonomi. 
Utbytesstudenter har ett stipendium från hemlärosätet att klara sig på medan freemovers 
får ordna sin försörjning själva. Det finns två freemovers i gruppen och båda måste 
jobba deltid. Då går tiden för studier till ett arbete istället vilket blir en påverkande 
faktor. Den svenska statens stöd för studenter är bland annat att det är gratis för 
internationella studenter att studera i Sverige vilket måste betyda att fler studenter får 
möjlighet att komma till Sverige. Skulle det inte göras satsningar på utbildning skulle en 
negativ faktor bildas på länders kompetenser och kulturella kunskaper skulle minska 
eftersom färre kulturmöten skulle förekomma mellan länder.   
 
Faktorer som påverkar den socio- kulturella miljön 
 

• Mentalt stöd från familj (Alla i gruppen) 
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• Om familjens tillgångar är en avgörande faktor för att studenten ska kunna 
studera eller inte 

• Studiekultur i familj och samhälle (Alex, Filip) 
• Om samhället uppmuntrar till högre studier (Helen) 
• Hur studenten upplever svensk kultur och samhälle (Alla i gruppen) 
• Hur studenten upplever högskolans kultur och undervisning (Bea, Filip) 

 
Vi har funnit sex påverkade faktorer på den sociokulturella miljön. Det handlar till en 
del om upplevelse av svensk kultur och högskolans kultur samt om studiekultur. 
Familjen är en stor del av den socio –kulturella miljön studenten befinner sig i. Återigen 
handlar det om det mentala stöd en familj kan ge en studerande. Dessutom påverkar det 
studenten om familjen betalar för utbildningen, särskilt om det är enda möjligheten för 
studenten att överhuvudtaget kunna studera. Familjens syn på högre studier är en faktor 
som påverkar om studenten väljer högre utbildning eller om man väljer att studera 
överhuvudtaget. Alex och Filips familjer tycker utbildning är mycket viktigt och att det 
är delvis därför de valt att studera vidare. När det gäller samhällets uppmuntran kan man 
se det i om lärare uppmuntrar till att studera vidare och hur studiekulturen är i deras 
hemland. Helen upplevde att hennes hemland uppmuntrade till högre studier. 
Upplevelse av svensk kultur beror på studentens förväntningar och attityder samt vilja 
och behov av att anpassa sig. Alla studenter möter svensk kultur och samhälle och 
upplevelsen av dessa avgör om studenten om kultur och samhälle blir en positiv eller 
negativ faktor för studenten tillvaro. Detsamma gäller för högskolans kultur och 
undervisning. Studenterna i undersökningen har inget stort intresse av den kultur de 
befinner sig i och de flesta tycker inte det är viktigt att ta del av kulturen. Påverkan på 
deras tillvaro blir då varken positiv eller negativ eftersom det inte betyder något från 
början.  
 
Faktorer som påverkar studenten negativt kan mynna ut i barriärer som påverkar 
studenternas tillvaro och deras informationssökning i synnerhet.  
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5.7 Analys av informationskällor enligt en fyrfältsmodell 
 
 
 

 
 
 
Figur tre visar analysen av informationskällor som framkommit ur undersökningen. 
Informationskällorna är indelade i formella och informella källor, informationskällor för 
studier och privat bruk. Som nämnt innan kan en källa inte både vara formell och 
informell samtidigt men en informationskälla kan användas både till studier och privat 
bruk. Som vi ser i modellen så förekommer övriga webbsidor i alla fält. Orsaken till det 
är att de beror på vem som producerat webbsidan, om det är ett företag, organisation 
eller institution eller om det är en privatperson. Därför är den både formell och 
informell. Övriga webbsidor kan också användas både för studier och privat bruk. 
Exempel på webbsidor för studier formell är sidor om utbildning och svenska 

Bibliotek: 
Biblioteket 
Högskolan: 
Hobbar (Internationell kårförening) 
Skolhälsovård 
Reception 
Studentkåren och studentkårens webbsida 
Internet: 
Sökmotorer 
Webbencyklopedi: exempelvis Wikipedia 
Tidningar via Internet 
Borås offentliga webbsida 
Övriga webbsidor 
E-post: organisation och företag 
Övrigt: 
Bank 
Bostadsbolag och bovärd 
Turistbyrån 
Andra institutioner 
Tåg- och busstation 
Böcker, skönlitteratur och facklitteratur 
Broschyrer 
Magasin och tidskrifter 
Radio, TV, CD-ROM 
MP3-filer 
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Figur 3. Informationskällor 
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ambassadens webbsida. Sidorna www.sweden.se och www.sverige.se är formella sidor 
som kan användas både till studier och privat bruk. Formella webbsidor för privat bruk 
är exempelvis Västtrafik, sidor om gym, turistinformation och bokhandlar. Webbsidor 
om böcker och musik har också nämnts men det går inte avgöra om de är formella eller 
informella eftersom vi inte vet vem eller vilka som producerat sidorna. MP3-filer 
hamnar också i alla fyra fälten eftersom det inte framkommit vad de innehåller och vem 
eller vilka som producerat. Bibliotek, reception, studentkåren och dess webbsida, 
sökmotor, webbencyklopedi, övriga webbsidor, e-post till organisationer och företag, 
böcker (skönlitteratur och fakta) samt radio, TV och CD-ROM är formella källor som 
förekommer både för studier och privat bruk. Mellan informella källor för studier och 
privat bruk är källorna helt identiska, förutom bloggar. För studier är källorna 
centrerade till bibliotek och högskola vilket är helt logiskt. För privat bruk är det mer 
centrerat runt de övriga källorna. Det övriga källorna har att göra med ekonomi, boende 
och fritid. Det används något fler Internetkällor för privat bruk än vad det gör för studier 
där tidningar via Internet och Borås offentliga webbsida skiljer jämfört med studier 
formell.  
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6. Diskussion 
 
Syftet med uppsatsen är tolka och förstå en grupp internationella studenters uttalanden 
om upplevelser i samband med informationssökning i ett sammanhang av tillfälliga 
studier i Sverige. Syftet mynnade ut i fyra frågeställningar som fungerar som en stomme 
för vår diskussion.  
 
6.1 Informationssökning 
 
Vi tolkar studenternas utsagor om informationssökning att det är en aktivitet som 
förekommer ofta, dagligen i de flesta fall. Informationssökningen kan vara både 
medveten och omedveten. Studenterna använder sig av många typer av 
informationskällor där användandet av de elektroniska dominerar. Vi anser att det mest 
beror på att de är lättillgängliga, i många fall hemifrån, och att studenterna använder 
dem av ren vana. De tryckta källorna används inte i någon högre grad och det kan bero 
på gamla vanor och erfarenheter, att studenten måste ta sig till platsen där verket finns 
och så vidare. Muntliga källor används främst för privat bruk. Den anser vi bero på att 
information för privat bruk inte nödvändigtvis behöver vara vetenskaplig, inte formell 
eller seriös och därför tillfrågas vänner och familj muntligt. Det kan också vara att det är 
lättare att förstå muntlig information eftersom det då är en person som tillfrågas, som 
kan förklara och svara på frågor direkt.  Studenterna i undersökningen är medvetna om 
hur de söker information. De använder olika källor beroende på om ärendet är privat 
eller för studier men sökmotorn Google dominerar som informationskälla i båda fallen. 
De använder källorna i en viss ordning när de söker information. Det som skiljer 
sökningarna är att för studier är sökningen mer strukturerad, systematisk och sökningen 
får ta längre tid jämfört med privata ärenden. Sökningen för privata ärenden är mer 
slumpmässig, ostrukturerad och det är lättare att ge upp om sökningen inte ger något. 
Studenterna använder en eller flera termer i kombination och några av studenterna vet 
hur man preciserar och utökar sökningar. Studenterna är inte alltid medvetna om var 
termerna kommer ifrån, ofta kommer de från något som lästs. Studenterna söker även på 
olika språk. Vår undersökning visar en tendens på att studenterna inte känner till så 
mycket om informationssökning, hur man kan förbättra sina sökningar och olika källor. 
Studenterna söker av gamla vanor, går till källor de redan känner fastän den 
nödvändigtvis inte ger det bästa resultatet. Dock har studenterna ett stort eget ansvar när 
det gäller att utveckla och förbättra sin förmåga i informationssökning. Upplever de 
problem så är det deras eget ansvar att finna hjälp för det. Det är svårt för en 
utomstående att identifiera ett behov av det och man kan inte tvinga någon att göra på 
ett särskilt sätt. Det är upp till studenterna själva att upptäcka detta men det är en fördel 
om det finns hjälp att få om de upptäcker något.  
 
I tidigare forskning tar vi upp Kuhlthaus modell om informationssökningsprocessen. 
Vårt material stödjer inte en analys av stegen i modellen och det var heller inte avsikten 
med vår undersökning. Dock kan vi se vissa likheter mellan modellen och vårt material, 
eftersom modellen handlar om skoluppgifter och studenterna i vår undersökning också 
söker information till sina studier. I steg ett, upptäckandet av ett behov, hamnar alla som 
har ett informationsbehov. Ett behov måste finnas för att 
informationssökningsprocessen ska starta. Steg två, val av ämne, är likheten att 
studenterna i vår undersökning också gör provsökningar och tittar på alternativ. Steg tre, 
vidare undersökning av ämnet, är likheten att studenterna försöker orientera sig bland 
källorna och i ämnet. Det sker exempelvis genom att söka i breda källor före de smala. I 



 58 

steg fyra har vi inte funnit någon likhet men i steg fem sker insamling av information 
och interaktion mellan användare och informationssystem. Detta steg är allra tydligast. 
Vår undersökning visar en bredd av olika källor, hur studenterna söker och hur de löser 
eventuella problem. Steg sex, sökningarna avslutas, innebär att kontroll sker så all 
information kommit med. Det ser vi till exempel att en student gjorde kontroller via 
Internet så all relevant information kommit med. Det är svårare att jämföra Ödlund 
uppsats om Kuhlthaus modell i praktiken eftersom den handlar om uppsatsskrivare. 
Vårt material stödjer inte en sådan jämförelse. Dock finner vi det troligt att studenterna 
kan känna oro, ångest och förväntan inför informationssökning, känslor som Ödlund 
identifierat i sin undersökning.  
 
Andrew Large, Lucy A. Tedd och R.J. Hartleys  gör en indelning av tre typer av 
informationssökningsstrategier. Known-item innebär att den som söker redan känner till 
exempelvis en titel eller en författare och kan söka på den informationen. Faktasökning 
innebär att den som söker vill veta specifika saker, exempelvis vilken huvudstad 
Marocko har. Det handlar då om att välja rätt källa, framför att söka på rätt termer. 
Ämnessökning innebär att den som söker letar information inom ett visst ämne. Vi har 
sett known-item-sökning i vår undersökning exempelvis när Helen ville ha information 
om kommunikationer i Borås så tog hon reda på vilket företag som hade hand om det 
och kunde direkt gå till deras hemsida. Exempel på faktasökning ser vi när Bea gick till 
Turistbyrån och frågade om vilka banker det finns i Borås. Hon visste då vilken källa 
hon kunde använda. Danielle är en typisk ämnessökare eftersom hon skriver uppsats 
och behöver varierande källor. Hon använder sig av olika källor i sin jakt på information 
om sitt ämne och hon vet inte alltid hur sökningarna kommer att sluta.  
 
Informationssökningen hos studenterna har inte förändrats särskilt mycket under 
vistelsen i Sverige. Några studenter har provat andra informationskällor som de inte 
använt innan och en student har förbättrat sina kunskaper i engelska och kan därför 
använda källor på engelska på ett effektivare sätt. En annan student har förbättrat sina 
kunskaper i informationssökning inom hennes ämnesområde och en student använder 
färre informationskällor i Sverige än i hemlandet. Vi anser att förändringar kan ha skett 
men om studenterna inte brukar reflektera över sin informationssökning så kan det vara 
svårt att visa på någon förändring. Är studenten mitt uppe i förändringen så kanske 
studenten inte tänker på det just då utan det är något som märks när studenten 
återvänder till sitt hemland eller hamnar i en ny situation. 
 
6.2 Informationskällor 

 
Vi är glatt överraskade av bredden av informationskällor som studenterna använder. Det 
är tydligt i fyrfältsmodellen som vi valt som verktyg i analysen av informationskällorna. 
Det framkom att för studier är användandet koncentrerat runt bibliotek och högskola 
vilket vi finner helt logiskt. De informationssystemen och informationskällorna är 
avsedda för studier och detta följer de internationella studenterna. Biblioteket och 
högskolan används även för privat bruk men informationen är då i större grad till för 
fritidsaktiviteter och hälsofrågor. Det är relativt få alternativa källor som används som 
komplement till bibliotek och högskola för studier, nästan hälften av antalet som 
används för privat bruk. Endast två källor, böcker och radio, TV och CD-ROM, används 
för både studier och privat bruk. Vi anser att studenter måste tänka mer kreativt för att 
finna källor som passar deras privata behov. Det som bibliotek och högskola innehar är 
avsett för studier och forskning och passar därför det privata behovet mindre bra. 
Studenterna måste vända sig till andra typer av källor vilket vi ser i fyrfältsmodellen. 
Användningen av elektroniska källor är hög. Det har framkommit en rad källor som har 



 59 

åtkomst via Internet och även radio, TV och CD-ROM, MP3-filer, musikvideo och 
databaser. Databaser återfinns både hos biblioteket och på andra ställen. Ett flertal 
källor används både för studier och för privat bruk som vi anser det positivt att så 
många källor passar flera syften. Studenten behöver inte lära sig nya system hela tiden 
utan kan förlita sig till redan kända källor.  
 
Vi har delat in källorna och informationssystemen i bibliotek, högskolan och dess 
institutioner, elektroniska informationssystem och övriga informationskällor. 
Biblioteket betraktar vi som ett informationssystem eftersom det innehåller en rad olika 
informationskällor som är organiserade på ett visst sätt. Bibliotekets webbsida har en 
hög användning; sex av studenterna använder den. Vi anser att bibliotekets webbsida 
fungerar som en portal till andra tjänster som biblioteket har, som databaser och 
webbresurser. Webbsidan har hög användning eftersom den är lättillgänglig och att 
mycket information nås på ett enkelt sätt, eventuellt hemifrån om studenten har egen 
dator. De som inte använder webbsidan använder inte biblioteket i hög grad annars 
heller. Flera studenter är missnöjda med bibliotekets webbsida. Den främsta 
invändningen är att informationen på svenska skiljer sig mycket från informationen på 
engelska och att den engelska versionen är fattig på information. En del studenter 
försöker använda den svenska versionen, men de kan endast lite svenska så det måste 
vara svårt för dem.  
 
Även böcker har nämnts som informationskällor av sex studenter, då både skönlitteratur 
och faktaböcker avses. Det är positivt att bibliotekets böcker används och vi tror att 
studenterna bär med sig en vana att använda böcker för studier och det är därför 
användandet är högt. Bibliotekarierna är en annan resurs som sex av studenterna 
använder. Bibliotekarier används mestadels för praktiska frågor om lån till exempel. Vi 
tycker det är tråkigt att de inte använder dem mer för frågor om informationssökning 
men vi anser att studenterna inte känner till bibliotekariens olika kompetenser. 
Bibliotekarien måste finna sätt att profilera sin kunskapsbas. Katalogen används av 
hälften studenterna. Vi anser att det är gamla vanor eller okunskap som gör att inte fler 
använder katalogen. Den kan fungera som ett bra verktyg för att finna medier men 
dåliga erfarenheter eller dålig kunskap i hur man använder katalogen kan hindra 
användandet. En del studenter går direkt till hyllan och letar vilket kan fungera men vi 
anser att det är slumpen som styr om något återfinns. Det kan också vara tidsödande för 
studenten att leta i hyllan, när katalogen lätt kan visa var mediet finns. Databaser, 
tidskrifter och referensverk används i mindre utsträckning. Det låga användandet kan 
bero på flera saker; att det inte behövs, dåliga erfarenheter och rädsla, gamla vanor eller 
okunskap i hur dessa medier används. Är studenten helt ovan vid databassökning kan 
det kännas skrämmande med alla funktioner som en databas har och det kan upplevas 
svårt att lära sig söka i dem helt själv om man aldrig gjort det tidigare. Biblioteket 
används främst för informationssökning och informationsanskaffning men det 
förekommer även användning av tekniska hjälpmedel som dator och scanner. Vi tycker 
det är positivt att biblioteket används för båda aktiviteterna. Användandet av biblioteket 
varierar i undersökningen. Vissa behöver inte använda biblioteket eftersom det inte 
behövs för utbildningen och somliga hittar inte det de vill ha och behöver bland 
medierna biblioteket. Vi anser även att användandet styrs av hur bra studenten trivs på 
biblioteket och av vilka erfarenheter de har av bibliotek sedan tidigare. Det är 
avgörande för bibliotekets överlevnad att studenterna kommer till biblioteket. För att 
studenterna ska komma är det viktigt att det är lätt att hitta på biblioteket, att personalen 
känns lättillgänglig, att utbudet av medier motsvarar efterfrågan och att miljön är 
trivsam.  
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Högskolan och dess institutioner omfattar alla utbildningsinstitutioner, International 
Office, högskolans webbsida och övriga enheter som högskolan består av. International 
Office används på olika sätt av samtliga studenter i gruppen. Eftersom alla i gruppen, 
även freemovers, har varit i kontakt med International Office så verkar det som är stödet 
de ger har gått fram. De flesta av studenterna verkar nöjda med det International Office 
gör. En student tycker dock att International Office borde göra mer för att 
internationella och svenska studenter ska mötas. Sju av studenterna har kontakt med 
lärare och vi tycker detta är positivt. Högskolans webbsida och Studentkåren används av 
fem studenter. En del studenter har sagt att de tycker det är svårt att navigera på 
webbsidan och hitta relevant och korrekt information och det är inte bra. Schema och 
kursinformation är det viktigaste som studenterna letar efter. En student har använt 
kursernas egna webbsidor med slutat med det eftersom de inte gav något. Högskolans 
webbsida är en logisk kanal för information till internationella studenter eftersom de 
använder Internet så mycket. Därför är det så viktigt att webbsidan är lätt att hitta på och 
innehåller relevant och korrekt information. Studentkåren används men vi vet inte 
mycket om hur användandet ser ut och vi kan därför inte säga något om det. Det är 
positivt att det dock används. Webbsidan har antytts som rörig och det är negativt för 
studenterna av samma skäl som vi högskolans webbsida. Utbildningsinstitutioner 
används lite eftersom behov saknas eller för att studenterna inte vet vad institutionerna 
gör. Eftersom International Office är den första institutionen de möter så kan det bli den 
naturliga kontakten för studenterna och att det är tillräckligt. Studenterna i gruppen har 
också tätare kontakt med lärare att informationen från dem därför blir tillräcklig. 
Handledare och skolhälsovård används bara om behovet finns och för den här gruppen 
är behovet lågt.  
 
Elektroniska informationssystem handlar om källor som är tillgängliga elektroniskt. 
Studenterna verkar överlag vara beroende av Internet och detta kan vara både positivt 
och negativt beroende på vad informationen ska användas till. Internet är en väldigt 
vanlig källa och det konstaterades även i Kallin & Lignells undersökning. Deras uppsats 
visar även att de största problemen med sökning på Internet är att träfflistorna är för 
omfattande och att det är svårt att bedöma relevans. Om studenten ska ha informationen 
till sina studier så måste studenten ha vissa kunskaper i källkritik eftersom 
informationen på Internet inte är kontrollerad. Ett kritiskt synsätt krävs för att studenten 
ska kunna urskilja den relevanta informationen från den som inte är relevant och att 
kritiskt kunna bedöma utgivaren av information. Dessutom kan det vara svårare att 
finna vetenskaplig information om det krävs för studierna och den kan vara svår att 
använda formellt sätt, med källhänvisningar och annat. När studenterna söker 
information för privat bruk är det upp till dem hur de bedömer informationen. Vi anser 
att Internet föredras eftersom det är så lättillgängligt och de flesta har tillgång till det 
hemifrån. Vi anser dock inte att det är lättare att finna relevant information på Internet 
än i andra källor. Vi anser att studenterna går till Internet av ren vana inte nödvändigtvis 
för att den bästa informationen finns där. Sökmotorn Google används av samtliga 
studenter i gruppen. Det är främst fältet för enkel sökning som används men även 
Google Books, Google Scholar och bildsökningsfunktionen har nämnts. Några studenter 
använder även den avancerade sökfunktionen. Vi uppfattar det som att studenterna ser 
den avancerade sökningen som ett hinder snarare än en hjälp där en student tycker att 
det är för många fält att fylla i. Självklart bestämmer varje individ själv var man letar 
efter information beroende på vad individen ska ha den till. Dock kanske individen inte 
tänker på vilken makt som tilldelas Google när det är den enda sökmotorn som används. 
Det är endast en student som nämnt sökmotorerna Altavista och Yahoo. Vi säger inte att 
någon sökmotor är bättre än någon annan men att det är mindre bra att använda endast 
en typ av sökmotor med tanke på källkritik. Hur ska en person veta vad sökmotorn 



 61 

väljer ut och väljer bort? En del studenter verkar ha mer kunskap i hur man söker 
effektivt i en sökmotor men inte alla. De som mer kunskap vet hur man kan utöka och 
precisera sina sökningar med andra termer, de andra verkar mest söka på måfå. Vi anser 
att studenterna skulle tjäna på att ha större kunskap i hur man söker information i 
sökmotorer särskilt när de behöver information till sina studier. Studenterna måste dock 
själva ta initiativ för att kunna förbättra sökningen.  
 
Tidningar och magasin används av fem studenter medan TV används av fyra. 
Användandet av radio, MP3-filer, CD-ROM, tidskrifter och andra webbsidor har 
uppgetts av tre studenter per media. Webbencyklopedi, Internetbokhandel, bloggar, 
databaser (ej bibliotekets), reseguide och webbkatalog har ett lågt användande och har 
endast nämnts av en till två studenter per media. Vi kan inte uttala oss om användandet 
av dessa källor men vi tycker det är positivt att så många olika källor används.  
 
Övriga informationskällor tar upp de källor som återfinns i samhället. Turistbyrån har 
besökts av sju studenter i gruppen och värden av fem. Vi anser att Turistbyrån är 
välbesökt eftersom den ligger nära högskolan. Det är också ett tecken på att studenterna 
är intresserade av Borås vilket vi finner positivt. Det är även positivt att så många har 
kontakt med bovärden men vi vet inte vilken information studenterna efterfrågar där. De 
muntliga källorna består av vänner och familj som har tillfrågats av fyra studenter, 
studenter som har tillfrågats av två samt övriga muntliga källor som tillfrågats av två 
studenter. Vi tycker det är bra att studenterna har personliga kontakter. Företag, 
institutioner och organisationer har tillfrågats via e-post eller personligen av tre 
studenter. Detta tyder på självständig informationssökning av studenterna eftersom de 
själva måste ta reda på vilka företag, institutioner och organisationer i Sverige som 
informationen studenterna efterfrågar vilket kan vara en utmaning. Även tåg- och 
busstationen har besökts av tre och det är positivt att stationen ligger i nära anslutning 
till högskolan. Böcker, konferenser och bank har ett lågt användande där endast en till 
två studenter har använt dem. Vi anser att det låga användandet beror på att det saknas 
behov. Konferenser är också något som måste anordnas för att existera.  
 
Jämför vi med Magnus Peterssons rapport om studenter och bibliotek med vår 
undersökning så är användandet ganska likt. Dock måste vi komma ihåg att Peterson 
hade fler deltagare i sin undersökning. Biblioteket som studieplats är det vanligaste 
användningsområdet och det stämmer med två av våra deltagare. Dock lånade fler 
böcker och sökte information i vår undersökning än i Peterssons. Vi håller med 
författaren att utbildningen styr hur man söker information och hur mycket biblioteket 
används. Vår undersökning visar att de studenter som läser teknikämnen inte använder 
biblioteket lika ofta som de som läser samhällsämnen. Det överensstämmer väl med 
Petersons undersökning och även med Hedegärds uppsats som handlade om 
teknikstudenters användande och attityder till bibliotek.  
 
6.3 Informationssökning och dess problem och lösning 
 
Vi har identifierat några svårigheter som studenterna kan uppleva i samband med 
informationssökning. Främst har det att göra med sökning på Internet och sökmotorer, 
navigation på webbsidor samt sökning i databaser. Det finns också svårigheter med att 
finna relevant information. För att lösa problem med informationssökning så byts 
sökstrategi eller så tillfrågas vänner, familj, partner, lärare eller bibliotekarier. En del 
studenter tycker det är svårt att finna relevant information på Internet. Det är upp till 
studenten själv om denne tycker detta är ett problem eller inte. Det beror på hur seriös 
studenten är i sina sökningar och vad informationen ska användas till. För att studenten 
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ska kunna hitta bland hyllorna på biblioteket är klassifikationssystemet en nyckel till 
det. Vi tänkte oss från början att klassifikationssystemet kunde utgöra ett hinder för 
studenterna i begynnelsen av deras vistelse men vi har inte sett någon tendens till det i 
vår undersökning. En del studenter tyckte det var svårt i början men de lärde sig snabbt.  
 
Flera studenter verkar vara beroende av hjälp från sina lärare vid informationssökning. 
Det är särskilt tydligt när det gäller freemovers och det kan bero på att freemovers inte 
får samma stöd vid ankomsten som utbytesstudenter. Får freemovers kontakt med en 
lärare så bibehålls den. Vi finner det positivt att de har en så öppen kontakt med sina 
lärare men ett beroende skapar också osjälvständighet när det gäller att hitta information 
och utveckla sin förmåga i informationssökning. För vad händer om läraren blir 
långvarig frånvarande från sitt arbete, vem då studenten ska vända sig till. Vi anser det 
är viktigt att studenten är någorlunda självständig vid informationssökning och att 
studenten kan lösa eventuella problem med informationssökningen själv utan lärarens 
hjälp. För att studenten ska söka mera självständigt måste informationssystemen vara 
tydliga, tillgängliga och lätta att använda. Dock tycker vi att den öppna kontakten till 
läraren är positiv för studenten men läraren ska inte behöva kontaktas vid varje problem 
med informationssökning. Då finns ju exempelvis bibliotekarien som en resurs, som är 
utbildad till en informationsspecialist. Som vi nämnt tidigare kan en orsak vara att 
studenterna inte vet vilka kompetenser bibliotekarien har eller om gamla erfarenheter 
och attityder. Om studenten inte brukar ta hjälp av bibliotekarien i hemlandet så kan det 
beteendet dröja kvar hos studenten vid varje biblioteksbesök.  
 
Tidigare erfarenheter av bibliotek kan också mynna ut i en rädsla att använda biblioteket 
och dess informationskällor. Att känna rädsla för biblioteket som informationssystem är 
ingenting ovanligt och det finns artiklar i ämnet. Bland annat har Constance Mellon 
skrivit artikeln Library anxiety: A grounded theory and its development (1986) där 75-
80 % av studenterna i undersökningen använde uttryck som rädsla, oro eller fobi när de 
beskrev användning av biblioteket. De flesta av studenterna kände sig bortkomna när de 
besökte biblioteket. Den känslan uppstår eftersom biblioteket kändes stort eller smalt, 
att de inte visste var referenslitteraturen fanns eller hur man söker efter information och 
bedömer dess relevans.114 En del av studenterna i vår undersökning verkar ha en rädsla 
för använda vissa källor, som databaser. Rädslan kan reduceras om studenterna får en 
introduktion till källorna och åtminstone känner till vilka olika källor som finns samt 
hur man söker i dem. Mellon skriver att bibliotekarier känner till studenters 
biblioteksrädsla och ett sätt att hjälpa studenten är att visa att biblioteket har information 
som är användbar för att minska rädslan. 115   
 
6.4 Faktorer som påverkar informationssökning 
 
När det gäller faktorer i kontexten som påverkar studenternas tillvaro har vi funnit flera 
tänkbara. Alla studenterna upplever att de har ett starkt stöd för sina studier från sin 
familj. Vi anser att familjens stöd fungerar som en positiv kraft för studenterna för att 
kunna trivas och lyckas med studierna. Två studenter har deltidsjobb i Sverige och det 
gör att tid tas från studierna till ett arbete. Några studenter har föräldrar som sponsrar 
utbildningen eller så har de stipendium att leva på. Vi kan konstatera att detta påverkar 
studenternas tillvaro men vi kan inte säga hur. Varför studenterna valt Sverige och hur 
angelägna de är att komma till just Sverige är en intressant faktor i kontexten att 

                                                 
114 Mellon, Constance (1986). Library anxiety: A grounded theory and its development. Collage and 
research libraries, vol. 47, s. 160-164 
115 Ibid., s. 164-165 
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undersöka. Sverige var inget förstahandsval för en del och det kan förklara det svala 
intresset för svensk kultur. En student tycker det är viktigt att lära sig om kulturen man 
befinner sig i. De andra tycker inte det är viktigt att lära sig något eller anpassa sig till 
kulturen. Vi tolkar det som att i vissa fall är det viktigast att komma utanför sitt 
hemland, det spelar mindre roll vilket land man hamnar i. En student hade bara två 
lärosäten att välja på. Valet blir inte särskilt aktivt då. Att svensk kultur inte är intressant 
kan bero på att kulturen är så lik studentens egen eller att kulturen är så olik att det inte 
känns som någon idé att anpassa sig eller lära sig något. Ingen student har sagt att det är 
svensk kultur de kommit hit för. Att inte lära sig svenska gör att det blir svårare att 
hänga med i det svenska samhället och kulturen. Jämför vi med Albertsson, Kyllmar 
och Jones där att lära sig svenska var ett skäl att komma till Sverige så anser vi att 
tiderna förändrats. De rapporterna är minst 14 år gamla och vi ser i vår undersökning att 
svenska inte är ett skäl till att komma till Sverige längre. Visserligen så förekommer det 
svenskundervisning fortfarande, men en student behöver inte kunna svenska för att 
klara sig i samhället. Det krävs ett eget intresse av studenten för att studera svenska. En 
student kunde inte delta i kursen i svenska eftersom den var samtidigt som hans 
ordinarie utbildning.  
 
Ett starkt skäl till att Sverige väljs är att det är kostnadsfritt att studera här, särskilt för 
freemovers. Det har även framkommit i Graus rapport som vi berättade om i tidigare 
forskning och annan litteratur. Även att svensk utbildning uppfattas vara av god kvalitet 
är ett skäl. Det har även Jones och Edvardsson identifierat i sina studier. Tre studenter 
har varit i en kontakt med Sverige innan, genom att de har släkt i Sverige, har rest runt i 
Sverige eller att de har studerat svenska innan. Att redan haft kontakt med Sverige eller 
språket kan vara en positiv faktor för studenterna eftersom de redan är bekanta med den 
svenska kulturen. Det blir då ingen kulturkrock och studenterna kan genast koncentrera 
sig på studier och annat utan att kulturen är en störande faktor i studenternas kontext. 
För dem som studerat svenska kan detta vara ett tillfälle att praktisera 
svenskkunskaperna vilket kan upplevas positivt. Att det är lätt att kommunicera på 
engelska i Sverige är ett annat skäl har flera studenter nämnt. Det nämns även i 
rapporten Advantage Sweden. Det är en trygghetsfaktor eftersom studenterna upplever 
att de klarar sig med engelskan så de behöver inte oroa sig för större språk- och 
kommunikationssvårigheter.  
 
Att studenterna har god kontakt med sina lärare verkar vara viktigt för flera studenter. 
Vissa får mycket hjälp av lärare. En student har haft kommunikationsproblem med 
lärare eftersom de inte riktigt förstått vad hon ville och det visar hur viktigt det är att ha 
kontakt med lärarna och att de förstår varandra. Samma student hade problem att finna 
e-postadresserna till de lärarna hon ville komma i kontakt med. Vänner är också viktiga 
för gruppen studenter. Det uttrycker även Grau, Kyllmar och Söderström i sina studier. 
Studenterna verkar främst bli vänner med andra internationella studenter och skälet till 
det är att de alla är i samma situation och de förstår därför varandra. Edvardsson menar i 
sin undersökning att internationella studenter har svårt att få kontakt med svenska 
studenter och Edvardsson menar att klasserna och studentboende borde integreras i 
högre grad av internationella och svenska studenter.  
 

6.4.1 Barriärer 
 
Andra typer av faktorer som kan påverka studenterna är det vi benämner barriärer som 
kommer tas upp nu. Som vi tagit upp i kapitlet om tidigare forskning är kulturella 
skillnader en stor utmaning för bibliotekarier enligt Wayman, Moeckel & Presnell, 
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Heery samt Baron & Storut-Dapaz och ett problem för internationella studenter. Vi 
finner inte några tecken att den svenska kulturen skulle vara en stor barriär hos 
studenterna i vår undersökning. En del upplever kulturen så lik sin egen kultur att det 
därför inte blir någon skillnad. Två studenter säger att ”vi är alla européer”, alltså att 
Sverige känns som en del av Europa och därför blir barriären inte så stor. En del tycker 
att eftersom de ska stanna i Sverige så kort tid så är det ingen idé att anpassa sig. De 
umgås mestadels med andra internationella studenter, inte med svenskar. Kulturen blir 
därför inte ett problem eftersom de inte går in i den på det sättet. Vi tycker det är 
studentens eget ansvar att informera sig om svensk kultur eftersom intresset av saker 
kan skilja stort. 
 
Svårigheter med språk och kommunikation är ett annat problem som identifierats av 
Wayman, Helms, Moeckel & Presnell, Heery samt Baron & Strout-Dapaz. 
Kommunikation som kan vara muntlig, skriven, ickeverbal men kommunikation är även 
en del av en kultur och kulturen uttrycks genom kommunikation. Vi har inte funnit 
några stora problem när det gäller språk och kommunikation hos studenterna i vår 
undersökning. Någon student tyckte det var svårt att kommunicera med lärare via e-
post; det blev lätt missförstånd. En annan student som förstår svenska tyckte att det var 
svårt med vissa uttryck, att det är ett visst språkbruk i Sverige när det gäller vissa ord. 
De flesta studenterna har liten eller saknar kunskap i svenska. De kan därför inte följa 
med i svenska medier och samhället. Det är en orsak till att de inte kommer in i den 
svenska kulturen men det handlar även om att ha en vilja och ett intresse för att komma 
in i en kultur. Kommunikationsproblemen är inte svårare än att de löses med en enkel 
fråga menar några studenter. Studenterna i undersökningen verkar veta hur de får tag i 
den personalen de vill ha tag i, vilket är ett tecken på att de fått tillräckligt med 
information om det.  
 
Informationssystem är den tydligaste barriären i den här gruppen studenter. Artiklarna 
som utgör tidigare forskning och annan litteratur har inte identifierat 
informationssystem som en stor barriär. Det är själva bibliotekets helhet som nämns, att 
studenter tycker det är svårt att kontakta bibliotekarier, att studenterna är ovana vid 
biblioteksanvändning eller har dåliga erfarenheter. Vi har inte funnit artiklar som 
behandlar barriärer i samband med elektroniska system som databaser och Internet, men 
vi kan ändå peka på svårigheter i användandet av elektroniska källor. När det gäller 
biblioteket som informationssystem anser vi att det finns flera möjliga barriärer som kan 
hindra att studenterna lyckas med sina informationssökningar. Klassifikationssystemet 
är en möjlig sådan och den hänger samman med hur väl studenten kan orientera sig 
bland hyllorna och även hur studenten hittar i allmänhet. Det kan även förekomma 
barriärer vid sökning i databaser och tidskrifter samt vid navigation på och användning 
av bibliotekets webbaserade tjänster och webbsidan i allmänhet. Gränssnitt, struktur och 
översättningar av webbsidor kan bilda barriärer. Även att fysiskt hitta till olika 
institutioner kan upplevas som en barriär. Moeckel & Presnell benämner navigation 
som en funktionell barriär. Sedan finns det även informationssystem i det övriga 
samhället som kan upplevas som barriärer. Det kan gälla offentliga webbsidor och dess 
information, att hitta till Turistbyrån och förstå vad de gör, information och 
kommunikation med personal på tåg- och busstation, information och kommunikation 
på bank och apotek med mera.  
 
Artiklarna i tidigare forskning och annan litteratur är skrivna ur ett biblioteksperspektiv, 
alltså beskrivs internationella studenters användande av biblioteket. Det som Wayman, 
Heery och Baron & Strout –Dapaz betecknar som problematiskt med inlärningsstilar 
och –beteenden gäller användarundervisning på bibliotek. De talar då om att gamla 
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vanor och erfarenheter i inlärning och inlärningsbeteenden kan dröja sig kvar i 
värdlandet. Vi anser att det inte är någon skillnad mellan inlärning i 
användarundervisning och inlärning vid studier utan problematiken är densamma. Det 
har inte framkommit några tydliga tecken på barriärer för att det skulle vara svårt att 
komma in i högskolans utbildnings- och lärandesystem för studenterna i gruppen. De 
flesta verkar vara positiva till högskolans system. Studenterna är medvetna om att det 
inte är som i deras hemland men det stör dem inte. En student kände sig nervös inför ett 
seminarium men det berodde på att hon skulle prata på engelska inför andra studenter; 
det hade inget att göra med utbildningssystemet. Nervositet är ju något alla studenter 
kan uppleva; det är inte unikt för internationella studenter. Någon tyckte även att 
kurserna liknade distansundervisning, inte alls vad studenten hade förväntat sig. 
Förväntningar inte överensstämmer med verkligheten kan skapa missnöje hos 
studenterna som gör att de inte trivs.  
 
Vi har funderat på varför inte studenterna påverkas av fler barriärer. Vi anser att varje 
individ är unik och påverkas olika av omgivningen. Barriärer kan uttryckas olika 
beroende på hur individen är och har för kunskaper, sinnelag och trygghet. Att från 
början ha lätt för språk och kommunikation, lätt att förstå informationssystem, lätt att 
anpassa sig till utbildningssystem och kultur skulle betyda att barriärerna inte påverkar 
individen särskilt mycket. Det kan också vara så att studenterna helt enkelt aldrig 
reflekterat över barriärer och därför inte kan identifiera dem.  
 

6.4.2 Faktorer enligt Wilson 
 
Vi har även analyserat vårt resultat efter valda delar av Wilsons modell om faktorer som 
påverkar behovs- och informationsbeteendet. För att individen ska må bra och trivas i 
sin tillvaro måste tre behov uppfyllas enligt modellen. De fysiologiska behoven för 
studenterna i undersökningen är sjukvård, mataffärer och matställen samt en plats att bo 
på och veta hur man får tag i boende. Det är även kännedom om uttagsautomater och 
resecheckar som är giltiga i Sverige samt kommunikationer från flygplats och inom 
Borås. Det fysiologiska behovet är det mest grundläggande. De känslomässiga behoven 
är att studenten har vänner, kontakter bland personal inom högskolan, mentalt stöd från 
familj och mental trygghet. Att ha ett socialt liv är en viktig sak, att det finns vänner och 
aktiviteter för fritiden, eftersom ingen vill känna sig ensam. Vi har i vår undersökning 
märkt att de internationella studenterna söker sig till varandra, tar hand om varandra och 
hitta på saker. Vännerna blir som en familj när studenterna är skilda från sin vanliga 
familj. Det är också viktigt att ha en god kontakt med lärare och annan personal på 
biblioteket och högskolan. Det känslomässiga behovet handlar också om trygghet och 
bekräftelse. Finns tryggheten där så mår studenten bra och har större chans att lyckas 
med sina studier. Att få uppmärksamhet och bekräftelse för sina prestationer är också 
viktigt. I undersökningen framkommer det inte tydligt om hur stort behovet är av 
trygghet och bekräftelse men vi anser att det finns där eftersom det är mänskliga behov, 
giltigt för alla människor även de internationella studenterna.  
 
De kognitiva behoven handlar om studentens ämnesområde, kunskap om 
informationssökning, informationssystem och informationskällor, utbildnings- och 
lärandesystem, kultur och samhälle samt fritidsaktiviteter. De kognitiva behoven är 
grundläggande för att studenten ska klara av sina studier och fungera i samhället men 
studenten har ett eget ansvar att uppfylla behoven. Arbetsmiljön handlar om att det bör 
finnas olika typer av studieplatser att välja mellan beroende på studentens egen smak. 
Det är också bra om arbetsmiljön upplevs trivsam. Studenterna är nöjda med de lokaler 
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som fungerar som arbetsmiljöer på högskolan. Ingen verkar sakna någon typ av 
studieplats. Dock har ingen nämnt folkbiblioteket i Borås som vi anser som en möjlig 
arbetsplats. Studenten kanske inte vet var biblioteket ligger, dess studieplatser eller att 
det helt enkelt är bättre och smidigare att använda högskolan. Studenterna rör sig i flera 
fysiska miljöer, bibliotek, högskolan och samhället i allmänhet och det viktigaste är att 
det är lätt att hitta till ställen och i lokaler. I biblioteket är det viktiga att studenten finner 
information som önskas samt att finna studieplatser och hjälpmedel. De flesta studenter 
tycker det är lätt att hitta på biblioteket. Det är även viktigt att det finns skyltar om vad 
som finns på varje våning. Det gäller då både medier och fysiska platser. Vi tycker det 
skulle vara bra om det fanns en stor översiktskarta över biblioteket, där varje våning är 
representerad. Den skulle då berätta vad varje våning innehåller, dels vilka 
huvudavdelningar som finns ur klassifikationssystemet, dels vilka medier som finns 
samt något om studieplatser. När det gäller högskolans miljöer är det även här viktigt att 
det är lätt att hitta till salar, institutioner, lärare och andra funktioner. När det gäller 
samhället tycker vi att fler skyltar borde finns även på engelska, särskilt i viktiga 
funktioner som mataffär, apotek och sjukvårdlokaler. Det är inte bara internationella 
studenter som kan ha nytta av detta utan även turister och människor som har svårt med 
svenskan. Även att kartor finns tillgängliga på andra språk än svenska och att de är lätta 
att få tag i är viktigt.  
 
Den socio-kulturella miljön handlar om det mentala stödet till studenten från familjen, 
om familjens tillgångar är en avgörande faktor för att studenten ska kunna studera eller 
inte samt vilken studiekultur som finns i studentens familj och samhälle. Det handlar 
också om samhället uppmuntrar till högre studier, hur studenten upplever svensk kultur 
och samhälle och högskolans kultur och undervisning. Det är viktigt att studenten har 
mentalt stöd från familjen eftersom det föder trygghet. Alla studenter i undersökningen 
känner stöd från familjen vilket vi tolkar som betydelsefullt för dem. Det är ingen som 
känt sig tvingad till att studera utan det är något som studenterna valt själva. 
Studenterna kan också vara mer motiverade till studier eftersom det är deras eget val. 
För några studenter så anses det väldigt viktigt att ha en högre utbildning. Det kan 
handla om att få högre status i samhället samt bättre jobb och bättre lön. Om familjen 
tycker det är viktigt så kan detta föras över på studenten själv. Om familjemedlemmarna 
är utbildade på högre nivå så kan studenten också välja att studera vidare. I vår 
undersökning är det några studenter vars familjer tycker det är viktigt med utbildning 
och vi kan se hos studenterna själva att de också tycker det är viktigt och att de därför 
valt att studera. Vi kan inte se något samband i vår undersökning att om 
familjemedlemmarna är högre utbildade så väljer studenten högre utbildning. Om 
studentens utbildning betalas av familjen är en faktor men vi kan inte säga hur den 
påverkar studenterna i den här undersökningen. Vi kan konstatera att ekonomi är en 
faktor men inte hur den ter sig för undersökningens deltagare. Hur samhället 
uppmuntrar till utbildning kan vi inte se i den här undersökningen. Vi finner det mer 
troligt att föräldrarna är en uppmuntrande faktor än själva samhället. Hur studenten 
upplever interaktionen med svensk kultur och samhälle är en sociokulturell faktor. Det 
kan avse kommunikation med andra människor, att det finns saker att göra på fritiden så 
man kan bygga sociala relationer, att studenten har ett kontaktnät med vänner och 
personal på högskolan och högskolans bibliotek. Vi tycker det är viktigt att dessa 
faktorer fungerar väl i studentens tillvaro så studenten inte känner sig ensam och att 
denne vet vart den ska vända sig.  
 
Den politisk-ekonomiska miljön handlar om vilka politiska mål som finns för studier 
utomlands i Sverige och i studenternas hemland och hur mycket pengar för att studier 
ska kunna ske utomlands. Det handlar om den svenska statens stöd till internationella 
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studenter, ekonomiskt stöd från familj och samhälle samt om studenten jobbar deltid 
utöver studierna i Sverige. Om utbildning anses viktigt eller oviktigt i statens 
utbildningspolitik i studentens hemland är en annan faktor som kan påverka studentens 
tillvaro. Det handlar då om utbildning värderas högt, om vissa utbildningar värderas 
högre än andra, om samhället vill och måste konkurrera med andra samhällens 
kompetenser och kunskaper. Det handlar också om hur mycket pengar staten satsar på 
utbildning i hemlandet och på utbytesavtal med andra länder samt studiestöd till 
studenter som vill studera och även åka utomlands för studier. En student exempelvis 
fick inte tillräckligt med studiestöd för att kunna studera så länge som han ville i 
Sverige. En annan student upplevde att lärosätena i hennes hemland inte fick tillräckligt 
med bidrag från staten för att kunna existera. Vi tycker det är synd att deras hemländer 
inte vill eller kan satsa på utbildning. Som vi nämnt innan är ekonomi en faktor för 
studenten men vi vet inte hur den påverkar studenterna i den här undersökningen. Två 
av studenterna har valt deltidsjobb och det gör att den tid som skulle ha ägnats till 
studier nu går till ett arbete. Några mottar stipendier och någon har en familj som står 
för kostnaderna. Detta kan vi konstatera men inte hur det påverkar studenternas tillvaro.  
 
Den svenska regeringen har också ett politiskt ansvar för studenterna. Om den svenska 
regeringen är öppna för internationella studenter eller inte påverkar studenternas 
tillvaro. I de statliga dokument vi läst116 så anses det viktigt att internationella studenter 
kommer hit men vi har svårt att se hur målen genomförs och vi anser att det beror på 
hur mycket de enskilda lärosätena arbetar för att de internationella studenterna ska 
komma till Sverige. Alla lärosäten har egna mål med internationella studier. Det behövs 
någon som ser till att de statliga målen genomförs, som en brygga mellan staten och 
lärosätena. Att ge stöd till enskilda lärosäten och verka för att målen genomförs är ett 
sätt att visa att det är viktigt och positivt att internationella studenter kommer till 
Sverige, vilket är viktigast av allt med statens och lärosätenas arbete.  
 
 
 
 
 

                                                 
116 Se avsnitten 1. Inledning och 1.6.3 Statliga dokument 
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7. Avslutning 
 
Uppsatsen avslutas med rekommendationer till Högskolan i Borås angående 
internationella studenter. Därefter följer ett avsnitt med de slutsatser vi dragit av 
undersökningen samt förslag på framtida forskning. En sammanfattning kommer att 
runda av uppsatsen.  

7.1 Rekommendationer 
 
Det här avsnittet avser rekommendationer för högskolan i Borås angående 
internationella studenter. Vi är medvetna att det som vi rekommenderar i viss mån redan 
görs men våra tankar är baserade på vad studenterna i undersökningen själva tycker är 
viktigt och vad vi författare som har drygt tre års erfarenhet av Högskolan i Borås 
tycker är viktigt och rimligt att göra. Rekommendationerna kan även anammas av andra 
lärosäten. 

7.1.1 Högskolebiblioteket  
 
Vi tycker att biblioteket bör profilera sina kunskaper på alla sätt de kan. En viktig grupp 
att berätta om sina kunskaper för är internationella studenter som är vana vid andra 
typer av bibliotek och sätt att organisera på. Internationella studenter kan också känna 
rädsla, ha dåliga erfarenheter eller en negativ attityd till bibliotek vilket bibliotekarierna 
bör försöka påverka så antalet användare av bibliotekets resurser ökar. I början av 
studenternas vistelse tycker vi det är viktigt med en rundtur och en introduktion till 
bibliotekets tjänster. Studenterna bör visas runt i lokalerna, så de vet vad olika medier 
finns, vad datorsalar och andra studieplatser ligger, var informationsdiskarna ligger och 
vad man tar hand om lånen. Rundturen bör också ta upp katalogen och 
klassifikationssystemet. Det är särskilt viktigt eftersom systemet kan skilja sig stort 
mellan länder, särskilt klassifikationssystemet som endast finns på några få ställen i 
världen. Rundturen är också ett tillfälle för bibliotekarierna att berätta vad de kan hjälpa 
till med utöver praktiska saker. Studenterna bör även kort introduceras till bibliotekets 
webbsida, databaser och tidskrifter och hur man kan finns information i de systemen. 
Den introduktionen kan fortsättas av korta kurser i informationssökning i de nämnda 
systemen och på Internet. Det viktigaste vid sådana kurser är att avdramatisera 
informationskällor, lära ut verktyg som kan förbättra informationssökningen, hur man 
kan förbättra sina sökstrategier, relevansbedömning, visa på fler alternativ på källor så 
valfriheten och kunskapen ökar om det som finns tillgängligt. Med tanke på att Google 
används så mycket tycker vi att kurserna kan visa på fler alternativ av sökmotorer och 
andra källor på Internet. Sökstrategier kan förbättras genom att lära ut hur man 
kombinerar termer, hur man använder avancerad sökning, vad index och tesaurus 
innebär med mera. Bibliotekarierna kan även ge ut olika guider över medier, som 
exempelvis referensböcker och tips på hur man kan förbättra sin informationssökning. 
Det är viktigt att tillgängliggöra tryckta verk eftersom användandet är relativt lågt. 
 
Utmaningen med rundturer, introduktioner och kurser är att locka till sig studenter. Vi 
anser att det vore bra om lärare och bibliotekarier samarbetade med marknadsföringen. 
Det är rimligt att tro att studenter har mer kontakt med lärare än med bibliotekarier, 
särskilt freemovers. Vår undersökning visar att freemovers oftast vänder sig till en 
lärare vid de flesta typer av frågor. Lärarna har då en ypperlig chans att rekommendera 
biblioteket. För övrigt kan man tänka sig annonser på högskolan webbsida, bibliotekets 
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webbsida, att e-posta studenterna personligen, skicka ut broschyrer och sätta upp anslag. 
Dock är vi medvetna om att man inte kan tvinga någon att komma eller att använda 
bibliotekets tjänster. I vissa utbildningar behövs inte biblioteket i någon större 
utsträckning, ibland har det med studenten som person att göra och tidigare 
erfarenheter. Biblioteket bör ändå göra så mycket de kan så studenterna får upp ögonen 
för bibliotekets möjligheter. Sedan är det upp till studenterna att utnyttja den 
möjligheten. 
 
När det gäller bibliotekets utbud av litteratur anser vi det är viktigt att biblioteket 
samarbetar med institutioner och lärare om vilka kurser som kommer att hå llas och 
vilken litteratur som kommer att behövas. En student upplever att det inte finns någon 
litteratur för honom på biblioteket och då vore det en idé att se om biblioteket kan köpa 
in mer inom hans område. Studenten måste då givetvis kommunicera vad som behövs 
och det är studentens ansvar i kombination med lärarnas. Bibliotekets medieutbud måste 
svara mot den efterfrågan som finns, så medierna används.  
 
Vi anser att biblioteket bör ändra sin webbsida till att ha samma information på svenska 
och engelska. Dessutom bör båda versionerna ha samma gränssnitt för att man ska 
känna samhörighet när man ser båda sidorna. Dessa två saker är viktiga för att det ska 
vara lika för alla studenter, att svenska och internationella studenter ska ha lika stor rätt 
till all information. När den engelska versionen är olik den svenska skapas två grupper 
av studenter istället för en enhetlig vilket vi tycker är fel. De internationella studenterna 
ska känna sig lika mycket som en del av skolan som de svenska gör men den signalen 
får vi inte när versionerna är så olika. Webbsidan bör vara enkel att navigera på, inte för 
många länkar, att studenten snabbt hittar det som söks utan att behöva klicka på allt för 
många länkar och att funktion alltid går för tekniska lösningar. 
 
Det är studentens eget val om denne vill använda biblioteket och dess tjänster för ingen 
kan tvingas till det. Vi tycker ändå att biblioteket måste tydliggöra sin roll, särskilt för 
sådana användare som har dåliga erfarenheter av biblioteket för att ge dem en chans att 
få goda erfarenheter. Vill biblioteket ha en variation av användare så måste användarnas 
varierande behov tillgodoses. Det är viktigt att hela tiden visa att det är lika för alla så 
användarna känner sig välkomna till biblioteket för utan användare är biblioteket 
ingenting.  
 

7.1.2 Högskolan 
 
Flera institutioner har ansvar för de internationella studenterna men det är otydligt vem 
som är ansvarig för vad. Det måste bli tydligare vem som ska göra vad så att 
studenterna blir väl omhändertagna. Studenterna får inte hamna i mellan olika 
institutioner. Det är inte så stor risk med utbytesstudenterna eftersom de följs från 
hemlandet till Sverige och sedan tillbaka igen. Däremot freemovers som själva söker sig 
till Sverige och antas som ordinarie studenter blir svårare att fånga in. Vi finner det 
troligt att de studenterna behöver mer stöd än utbytesstudenterna eftersom de kan lida 
av en kulturkrock och de kan sakna praktisk information eftersom de själva har ansvar 
för att söka information. De kan också uppleva anpassningsproblem till 
informationssystem och undervisningsstilar. Att veta vem som gör vad kan också vara 
en trygghet för studenterna och desto tryggare de känner sig desto större chans har de att 
lyckas med studierna.  
 



 70 

En rundtur i högskolans lokaler bör hållas när studenterna börjar sin utbildning, där de 
olika arbetsplatserna, som datorsalar, föreläsningssalar och andra utrymmen visas. Det 
är en fördel om studenterna möter personal från olika enheter, som personal från 
institutionen, studievägledare, personal från det internationella sekretariatet, 
studentkåren och så vidare. Studenterna lär sig hitta och får en uppfattning om vad de 
olika enheterna sysslar med och vem de kan prata med. När gäller utbildningarnas 
institutioner så är det bara några av studenterna som uppgivit att de besökt dem 
personligen. Vi anser att en del av studenterna inte riktigt vet vad institutionernas 
uppgift är, vad de kan göra för studenterna. Institutionerna måste profilera sig tydligare 
med vad de kan hjälpa till med. Vi anser det är viktigt att studenterna visas till 
institutionernas fysiska avdelning på högskolan i början och att någon i personalen 
presenterar sig och kort berättar vad de gör. Ett kort skriftligt material kan också delas 
ut till studenterna.  
 
När det gäller informationssökning av administrativ och praktisk information samt om 
sociala aktiviteter så är det högskolans ansvar att se till att informationen är korrekt, 
finns tillgänglig på flera språk, att den är lättillgänglig och sökbar. Information bör 
publiceras både på webben och i tryckt form eftersom en del föredrar att läsa på ett 
papper, andra på en datorskärm. Det är även viktigt att det finns personal studenten kan 
fråga, antingen personligen eller via telefon och e-post. Detta gäller personal på alla 
högskolans enheter. Angående högskolans och studentkårens webbsida så är det 
viktigaste att sidorna är lättnavigerade, har en tydlig struktur och tydliga länkar samt att 
alla gemensam information finns på svenska och engelska. Studenten bör snabbt kunna 
hitta korrekt information. Startsidan för www.hb.se bör ha direktlänkar till 
institutionerna och övriga enheter och tydlig kontaktinformation. Ett gemensamt 
gränssnitt skulle öka tydligheten i hur webbsidan är konstruerad. Kursinformation måste 
innehållsmässigt bli tydligare, mer tillgängligt och uppdateras regelbundet. En student i 
vår undersökning fick en negativ upplevelse av kursinformationen innan hon kom till 
Sverige eftersom hon inte kunde reda ut när kurserna skulle hållas med mera så hon 
kunde inte söka det hon ville. När det gäller praktisk information är det viktigt att 
högskolan, Studentkåren och biblioteket samarbetar i produktionen av information, vem 
som ska informera om vad samt hur information ska framställas. Detta bör göras för att 
minska antalet informationshäften och göra informationen mer överskådlig. Alla 
studenter har rätt till korrekt information. 
 
Vi har även funderat på vilken roll Studentkåren och International Office ska ha när det 
gäller sociala aktiviteter för studenterna. Det är positivt att de ordnar aktiviteter och 
utflykter så studenterna får mötas. Ett samarbete angående information och arrangering 
av sociala aktiviteter mellan institutioner vore önskvärt. Detta är också ett tillfälle för 
dessa två institutioner att berätta vad de gör utöver det sociala. Även i det här fallet kan 
de båda förbättras som informationskällor, exempelvis webbsidorna, av samma skäl 
som vi nämnt angående biblioteket och högskolan. Studentkåren kan fungera som en 
informationskälla om sociala aktiviteter. Det är givetvis studentens eget intresse som 
styr vad denne vill ha information om när det gäller sociala aktiviteter men vi tycker att 
studentkåren själva kan informera om vad som händer i Borås på flera språk. De kan 
även ge länkar till andra webbsidor som informerar om aktuella aktiviteter.  
 
Vi anser att praktisk information ska delas ut till studenterna innan de kommer hit av 
högskolan. Det är av yttersta vikt att studenterna har lite kännedom om sin nya tillvaro 
för att inte känna sig helt vilsna och därmed känna sig extra stressade. Vi tycker att 
informationen bör handla om hälsovård (högskolans hälsovård, läkare, tandläkare, 
apotek), vad de närmaste mataffärerna ligger, bank, svenskt klimat, stadsbussar, hur de 
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tar sig från flygplatsen, telefonkort, information om skolstarten och om kurser samt vad 
det kostar att bo i Sverige. Guiden kan även ge tips på webbsidor där studenterna själva 
kan söka information. Studenterna själva har ett eget ansvar och måste ha ett intresse av 
att söka information om svensk kultur eftersom vi tycker att kultur är en väldigt 
personlig upplevelse och det är svårt att ge generell information om den. Vi anser att 
samarbetet kan utvecklas mellan högskolans olika enheter och även bostadsbolaget som 
står för studenternas boende när det gäller produktionen av information till studenterna. 
Ett samarbete kan verka för en fördelning av ansvaret och att göra något tillsammans. 
Det blir nog lätt så att det blir för många broschyrer som gör att studenten känner sig 
dränkt i information och då kan viktiga saker överses. Ett samarbete kan istället skapa 
en folder som är kort och koncis som är lättare att ta till sig.  
 

7.1.3 Samhället 
 
Bostadskontor och värd för boendet är en informationskälla för studenterna. Något som 
vi tycker är under all kritik är att webbsidan där studenten bokar sitt boende på endast 
finns på svenska. International Office skickar ut ett häfte som steg för steg översätter 
webbsidan till engelska så studenten kan boka sitt boende. Vi tycker det borde vara 
enklare för bostadsbolaget att helt enkelt översätta sin webbsida till engelska för att 
förenkla för studenterna. En student tyckte att värden talade för dålig engelska att hon 
inte kunde förstå om hon behövde ha med sig sängkläder och köksutrustning till Sverige 
eller inte. Vi tycker att information om sådant borde finnas på bostadsbolagets webbsida 
och på International Office webbsida samt i en broschyr som skickas ut innan de 
anländer till Sverige. Vi tycker även att högskolan borde berätta om Turistbyrån, var 
den ligger och vad de gör.  
 

7.1.4 Barriärer  
 
För att minska barriärerna så anser vi att flera saker kan göras. När det gäller 
informationssystem är introduktioner till dem det viktiga för att avdramatisera dem och 
hjälpa de internationella studenterna att närma sig olika informationssystem. Biblioteket 
och Högskolan har båda ansvar för att detta sker. Att förbättra innehållet på bibliotekets 
och högskolans webbsidor kan vara ett annat sätt. Vi anser att högskolans och 
bibliotekets personal måste bli mer medvetna om gruppen internationella studenter för 
att lättare kunna hjälpa dem. Alla institutioner kan bli bättre på att profilera sina 
yrkeskunskaper så studenterna vet vad de gör och vad studenterna kan fråga dem om. 
Barriärer byggs även upp mellan svenskar och internationella studenter och vi anser att 
det beror på att det finns för få naturliga träffpunkter mellan dem, att utbildningarna ser 
olika ut och är i olika takt. En del av studenterna i undersökningen vill ha mer kontakt 
med svenska studenter men de vet inte hur. Att ordna aktiviteter med kulturmöten och 
att blanda klasser kräver personligt engagemang och intresse från både institutioners 
och studenters sida. Även samhällets delar kan bli bättre på att ta hand om dessa 
studenter. Ett sätt är att skylta på engelska i exempelvis mataffärer och på apotek samt 
ute i samhället för att göra det lättare att hitta. Det är inte bara internationella studenter 
som skulle ha nytta av detta utan även turister och människor som har svårt med 
svenska språket. Dessutom bör informationen på de offentliga webbsidorna ses över så 
de engelska versionerna har samma innehåll som de svenska och att gränssnitten blir 
tydliga och tillgängliga. För att samhället ska upptäcka gruppen internationella studenter 
så tänker vi oss att högskolan kan informera om gruppen och agera påtryckare så att 
informationstillgängligheten förbättras för internationella studenter.  
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Resultatet av vår undersökning går att använda i andra kontexter utöver högskolan i 
Borås. Det vi finner viktigast är att om svenska staten vill att internationella studenter 
ska komma till Sverige så följer ett ansvar för dem. Det är en sak att skapa visioner om 
utbildning men en annan sak att genomföra dem. Nöjda studenter kan sprida god reklam 
om Sverige vilket kan få positiva följder i internationella samarbeten. Studenterna ska 
känna sig trygga under hela sin vistelse i Sverige. Att skicka ut korrekt och relevant 
information till studenterna innan ankomsten, att hålla webbsidor uppdaterade, 
lättnavigerade och innehållsrika, att personal är tillgänglig, att det är lätt att hitta i 
lärosätets lokaler och att träffar ordnas så vänskapsband kan knytas är saker som gör 
studenternas tillvaro tryggare. Det bör vara flerspråkiga skyltar i lokaler, tillgång till 
kartor över lokalerna samt översättning av menyer om det finns kafé eller restauranger 
på lärosätet. De informationssystem som finns tillgängliga på lärosätet och biblioteket 
bör vara lättillgängliga, lätta att använda samt att det finns möjlighet till introduktioner 
och guidningar vid behov.  
 

 7.2 Slutsatser 
 
Vi drar följande slutsatser av vår undersökning: 
 

• Studenterna har viss kunskap i informationssökning och vet vilka källor som kan 
användas. Studenterna söker helst inte med hjälp av avancerade funktioner. De 
brukar inte reflektera över sin egen informationsökning utan söker som de 
brukar.  

• Att studenten har ett stort eget ansvar för sin informationssökning, sina studier 
och för att anpassa sig till Sverige som studieland, kultur och samhälle. Lärare 
och bibliotekarier kan ge verktygen för att studenterna lättare ska klara av sin 
tillvaro men sedan är det upp till studenterna att använda dem.  

• Internet och i synnerhet sökmotorn Google används i hög grad. Även andra 
typer av källor har nämnts, som webbencyklopedier och tidningar via Internet.  

• Högskolans bibliotek används inte i lika hög grad, särskilt inte tryckta källor. 
Användningen av bibliotekets databaser är även låg. Biblioteket används mera 
som en studieplats än en plats att söka information hos. 

• Muntliga källor används i ganska hög grad, mest till informella ärenden.  
• Information till studenterna kan förbättras och bör regelbundet utvärderas om 

dess styrkor och svagheter genom att fråga studenterna själva om deras åsikt. 
Det gäller all information som skickas till studenten innan ankomst, den 
information de får vid ankomsten och under vistelsen, i tryckt, elektronisk och 
muntlig form. Studenten bör få information om hälsovård (läkare, apotek med 
mera), kostnader för en person att bo i Sverige, ekonomi, om Turistbyrån, 
mataffär, bussar och andra kommunikationer, svenskt klimat, om utbildningen, 
telefonkort samt om bank. Informationen bör vara kort och koncis. 

• Den tydligaste barriären som påverkar studenterna är informationssystem. Det 
handlar då om hur man söker information, hur man söker effektivt och hur man 
finner relevant information i elektroniska, tryckta och muntliga 
informationssystem. Barriärerna som handlar om kultur, utbildnings- och 
lärandesystem samt språk och kommunikation är inte något stort problem bland 
gruppen studenter. Intresset för kultur och anpassningen till den är svag, 
utbildnings- och lärandesystem upplevs annorlunda än deras hemland men det är 
lätt att anpassa sig samt att språk och kommunikation inte är mer problematiskt 
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än att en fråga hjälper. Barriärer kan avhjälpas genom introduktioner till 
högskolan och biblioteket. Introduktionerna kan vara en broschyr, en rundtur 
eller en kurs.  

• Den viktigaste faktorn som påverkar studentens tillvaro är trygghet. Om 
studenten känner sig trygg med boende, ekonomi, sitt sociala nätverk och sina 
studier så faller allt på plats automatiskt. De problem som kan uppstå kan 
studenten lösa om tryggheten finns i botten.  

• Det måste vara lätt att hitta i de fysiska miljöer studenterna rör sig i, på 
högskolan, på biblioteket och samhället i övrigt. Skyltar bör översättas till 
engelska och det kan fler grupper än internationella studenter dra nytta av. 
Dessutom bör det vara lätt att komma åt kartor, till exempel kartor över 
cykelvägar.  

 

7.3 Förslag till framtida forskning 
 
Här följer några förslag på forskningsområden som vi finner intressanta men som vi 
tycker det saknas forskning om. Vi skulle vilja se en historisk översikt över fenomenet 
internationella studenter som kommit till Sverige för att studera. Intressanta frågor vore 
hur länge fenomenet har förekommit i Sverige, vilka som kom till Sverige, vilka 
konsekvenser det fått för studenter och utbildning med mera. Det vore även intressant 
med större kvantitativa studier om internationella studenters informationssökning, gärna 
på flera lärosäten i Sverige så material kan jämföras. En sådan studie skulle även kunna 
kombineras med intervjuer. 
 

7.4 Sammanfattning 
 
Vår utgångspunkt är att internationella studenterna kan uppleva barriärer för att nå 
information, att en internationell student kan uppleva fler svårigheter än en student som 
bott en lång tid i Sverige. Det handlar om navigation i fysiska och virtuella miljöer samt 
tillgång till information på olika språk och i olika former. Vi anser att alla studenter ska 
ha samma försättningar oavsett vilket land och kultur de kommer ifrån och det gäller 
även informationssökning och tillgång till information. Det är därför viktigt att 
undersöka hur en grupp internationella studenter upplever informationssökning och 
svårigheter knutna till det.  
 
Syftet med uppsatsen är tolka och förstå en grupp internationella studenters uttalanden 
om upplevelser i samband med informationssökning i ett sammanhang av tillfälliga 
studier i Sverige.  
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För att besvara vårt syfte använder vi oss av följande frågeställningar: 
 

• Hur upplever en grupp internationella studenter informationssökning?  
• Vilka informationskällor används? 
• Vilka svårigheter kan internationella studenter uppleva i samband med 

informationssökning och hur löser studenterna problemen? 
• Vilka faktorer kan identifieras i studenternas närmiljö som påverkar 

informationssökningen? 
 
För att uppnå syftet med vår undersökning genomför vi intervjuer med åtta 
internationella studenter som studerar vid Högskolan i Borås. Sex av studenterna deltar i 
utbytesprogram och två studenter har själva ansökt till Högskolan i Borås som 
freemovers. Studenterna kommer från Europa, Afrika och Asien och är mellan 20-35 år. 
De ska studera i Sverige minst fem månader.  
 
För att skapa en förståelse om det sammanhang som internationella studenter befinner 
sig, beskriver vi några exempel på europeiska utbytesprogram och dess bakgrund, där 
de största idag är Sokrates (allmän utbildning) och Leonardo da Vinci (yrkesutbildning). 
Tanken med utbytesprogrammen är bland annat att studenter ska få uppleva ett annat 
europeiskt land och dess kultur. Vi beskriver även några statliga dokument som handlar 
om vilka mål som finns med att ge svensk utbildning ett internationellt perspektiv som 
bland annat är att ge studiemiljöerna nya perspektiv och infallsvinklar samt utöka 
förståelsen för andra kulturer. Vi presenterar även några svenska institutioner som gör 
studenternas vistelse möjlig såsom Högskolan i Borås, Bibliotek - och läranderesurser, 
Högskolan i Borås, Svenska institutet, Migrationsverket och Internationella 
programkontoret. Vi ger även en statistisk bild av internationella studenter.  
 
Vi beskriver tre verk som vi valt till teoretiska utgångspunkter. Heléne Thomssons 
teman på papper fungerar som en metod att bilda huvudkategorier av vår 
forskningsfråga som vi kan basera vår intervjuguide och analys på. T.D. Wilson 
beskriver informationsbehov och informationssökningsbeteende som sammanfattas i en 
modell om faktorer som påverkar informationsbehov och 
informationssökningsbeteende. Faktorerna finns på tre nivåer: individuell, rollmässig 
och miljömässig. Som tredje utgångspunkt använder vi oss av en egenhändigt 
konstruerad fyrfältsmodell. Fyrfältsmodeller har förekommit i en rad studier, bland 
annat i Lars Höglund och Olle Perssons studie Information och kunskap: 
Informationsförsörjning- forskning och policyfrågor (1985). Vår modell är till för 
analysera informationskällor och består av formella och informella informationskällor 
samt informationskällor för studier och privat bruk. Vi använder sedan de teoretiska 
utgångspunkterna som verktyg för att genomföra vår analys. Utsagorna som studenterna 
gör i intervjuerna utgör vårt resultat, som analyseras enligt kategorierna 
informationssökning och informationskällor där underkategorierna sökstrategier, 
högskolans bibliotek, högskolan och dess institutioner, elektroniska 
informationssystem, övriga källor ingår, kontext samt barriärer. Därefter analyseras vårt 
resultat enligt modellen om barriärer och modellen om informationskällor varpå en 
diskussion följde.  
 
Vår analys visar att studenterna söker information dagligen bland en stor bredd av 
källor. Vanligen så används elektroniska källor där Internet är den vanligaste 
informationskällan. Tryckta källor och databaser används inte i lika hög grad. Muntliga 
källor används för informella ärenden. När studenterna stöter på problem i 
informationssökningen byter de sökstrategi eller frågar en vän eller lärare. Den största 
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barriären studenter möter i deras vardag är informationssystem. Barriärerna kultur, 
utbildnings- och lärandesystem samt kommunikation är inte lika tydliga i 
undersökningen. Att hålla kurser, rundturer och dela ut broschyrer angående 
informationssökning är en metod att minska informationssystemsbarriären. Studenten 
måste dock reflektera angående sin egen process för att finna information för att kunna 
se svårigheterna och då kunna förbättra sin informationssökning. Studenten har ett stort 
eget ansvar för sin egen informationssökningsprocess, sina studier och anpassning till 
svensk kultur, samhälle och utbildningssystem. Lärare och bibliotekarier kan ge 
verktygen (rundturer, kurser i informationssökning och broschyrer) men det är upp till 
studenten att använda dem. Den primära faktorn som påverkar studenternas tillvaro är 
trygghet. Att studenterna har tillgång till relevant information innan ankomsten och 
under vistelsen i Sverige är ett sätt att göra tillvaron tryggare för studenterna. 
Informationen kan handla om utbildning, administration, ekonomi, hälsa, var ställen 
ligger, kontaktinformation till personal samt om sociala aktiviteter.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 
 

Borås 
February 15th 2006 

 
 
Hi! 
 
This semester we are writing our master thesis in library and information science. For 
our project we have chosen to exam how international students seek information. With 
internationa l student we mean both exchange student and free movers. We would 
therefore like to interview you about your information seeking habits in a context of 
international studies. We are interested in both how you seek information for school and 
private use. Of course you don’t have to tell us about the particular information you are 
interested in, only the types of information (for example a scientific article) and types of 
information sources (for example a database).  
 
We expect the interview to last 30 to 60 minutes and you can stop the interview if you 
feel uncomfortable. We would like to record the interview on tape if you are 
comfortable with that. We will of course treat your answers with the greatest 
confidentiality and keep your identity confidential in the final report.  
 
 
 

Sincerely, 
 

Maria Sjöholm & Maria Svensson 
 

E-mail: s031964@utb.hb.se 
S031631@utb.hb.se 
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Bilaga 2 
 
Interview guide for international students 
 

1. Personal 
• Name, age, country.  
• Tell us about your family and your home country.  
• Tell us about your education. Exchange student/free mover. The length of your 

education. Future jobs.  
• What is your family’s view on education?  
• What is your country’s view on education? 
• Why have you chosen to study in Sweden?  
• Have you been studying in other countries?   

 
2. Information seeking 
 
• How do you seek information? Sources, order of the sources.  
• If you experience difficulties, how do you solve them? 
• Compare information seeking in Sweden and your home country. Differences? 

New sources, new search strategies?  
• Do you seek differently if it’s information for you studies or for private use? 
• Do you use the library here?  
• Have you been introduced to the library? 
• Do you experience any difficulties when you want to use the library? 

Classification, catalogue use, the library’s website, accessing to databases and 
journals?  

• What do you think of the library’s website? Navigation? The content on the site? 
Do you miss anything?  

• Do you use databases? How do you seek information there? Keywords, type of 
documents, difficulties and solution?  

• Do you use journals? Do you look them up online or on the shelves? 
Difficulties- solution?  

• How do you find the librarians? Do they feel helpful, accessible?  
• What do you think of the physical library? Easy to find what you are looking 

for? Difficulties and solution? 
• What is you experience of borrowing books and photocopying?  
• Do you search online? Which websites do you use then? Keywords, difficulties 

and solution?  
• Do you use other sources for information? Tourist office, friends, student union, 

other?  
• How do you find out information about social events? Are there a lot to do on 

your free time? 
 
3. Culture  

 
• How did you learn about Sweden before you got here? Sources, document types.  
• Exchange student : What information did you receive for your home school and 

the Swedish school? Pleased/ displeased? What can be better? 



 83 

• Free mover: what did you learn about your new school? Did you receive any 
information from the new school? 

• What did you think about Sweden before you got here? Was it like you thought 
or different?  

• Did you experience any difficulties adjusting to Swedish culture?  
• What are the main differences between Swedish culture and your culture at 

home? 
• Have you experienced any difficulties communicating? Language difficulties? 
 
4. School system  

 
• What do you think about the International Office? Helpful, what could be done 

better? 
• What do you think about your education programme’s institution? What could 

be done better? 
• What do you think about the reception to your new school when you first came 

here? Could anything be done better? 
• What do you think of this school’s way of giving lectures, seminars, exams, 

individual and group assignments? 
• How is this school’s way of teaching compared to your home school’s way?  
• Have you experienced any difficulties adjusting to this school’s way of 

teaching? 
• What is your experience of teacher contacts? 
• What do you think of the school’s own website? Do you use it? Anything that is 

hard to understand? How is it to find you way on it? 
• If you experience practical difficulties, how do you solve them? Housing, 

insurance, medical care, economy, pharmacy and so on.  
 
• In general, how do you experience your educational situation in Sweden? 
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Bilaga 3 
 
Hi (namn)! 
 
We (Maria Sjöholm & Maria Svensson) interviewed you a while ago for our project 
about international students information seeking habits. It has gone some time now 
since we interviewed you. We have come up with some additional questions and we’re 
hoping you want to answer them. The questions are meant to clarify some areas of the 
interview and some questions have we thought of after the interview. You should know 
that your participation in our project means a lot to us. Without people to interview our 
project wouldn’t be half as interesting.  
 
Some questions will follow. Please answer them as clear as possible and feel free to 
give examples to illustrate your answers. If you feel that you want to discuss something 
with us face to face we are happy to meet you again. If something is unclear please 
contact us by e-mail. We check our e-mail every day. Please send in your answers as 
soon as possible.  
 
The questions are in a attached file.  
 
Thank you for helping us! 
 
Sincerely, 
 
Maria Sjöholm & Maria Svensson 
 
**********************************************************************
*****  
 
Now will the questions start! 
 
How would you describe the most common way to find information? We are looking 
for the order you choose sources and we want both how you search for information for 
your studies and for private use. For example, private use: 1. Google. 2. E-mail people, 
companies, and institutions and so on. 3. Ask friends. Studies: 1. Library catalogue, 2. 
Find books, 3. Databases in the library, 4. Web directory. Please give examples.  
 
How often do you use the following looking for information in your home country and 
in Sweden? 

1. Internet (for example search engines, e-mail, other websites) 
2. The physical library (for example borrowing books, browse shelves)  
3. Library web services (databases, the website, journals) 
4. Friends & family 
5. Teachers, institutions, International office, Student union 
6. Tourist office, train- & bus station, bank, medical care institutions 
7. Landlord 
8. Newspapers, journals, magazines, TV, radio, CD-ROM, mp3files or similar 

 
How do you think a website should look like so you find it useful? It could regard 
colours, fonts, and links and so on. 
 



 85 

If you compare searching information for studies and for private use, how is it different? 
(It doesn’t have to be different.)  
 
Have your point of view of Högskolans way of teaching (lectures, seminars, and so on) 
changed since the interview? 
 
Have you experienced any difficulties using different types of information systems 
since the interview? With information systems we mean Internet, library, databases, 
journals, and so on. It could be anything that contains information that you can search 
after. Please give examples of what happened to you. 
 
Have you experienced difficulties with language or communication when you have 
searched for information? It could be dealing with information systems or with people. 
 
Have you experienced any situation when Swedish culture, cultural codes, Högskolans 
own culture, and so on, has made your information searching more difficult? Please 
give examples. 
 
Do you feel that your way of searching information has changed during your time in 
Sweden from the way you searched in your home country? For example if you have 
started to use different information sources, a different order of sources that you choose 
to search in or something else.  
 
Did you receive enough information about Sweden before you arrived here? Did you 
miss any information that would have been useful for you when you arrived and for 
your stay in Sweden? It could for example be information about the Swedish weather, 
your living situation here, about Högskolan, Sweden as a country and culture, your 
private economy, medical care. Please give examples.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


