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Abstract: The aim of this master´s thesis is to examine how exchange 

students experience looking for information in their new life 
situation during a semester in Prague. A further purpose is to 
investigate what barriers they have faced and how this affected 
their information behavior. Six qualitative interviews of students 
constitute the empirical foundation for the study.  The interviewees 
are from six different European countries, were all participating in 
the Erasmus program, and all had social sciences/humanities/art as 
their main subject. The empirical findings were analyzed with the 
use of T.D Wilson´s context oriented model of information 
behavior from the article “Information behavior: an inter-
disciplinary perspective”. This includes for example the theory of 
stress and coping from the psychology. 

  
 The result shows that exchange students are dealing with a 

complex of problems, being both a student and a newcomer. A 
certain level of stress is experienced when it comes to getting 
informed, especially in the initial part of the exchange. One main 
barrier is the Czech language, which also functions as a great 
activating mechanism. By learning this, the exchange students get 
more independent in their use of information and they also get 
closer to the Czech society. Other common barriers are related to 
the bureaucratic system in international student offices, libraries 
and other places where information is supposed to be accessible. 
Even if the impressions are split the library is a quite well used 
source among the students. Socials contacts, such as other students 
and local people, are also important sources, especially when it 
comes to overcoming the barriers. 

 
Nyckelord: utbytesstudenter, Erasmus, informationssökningsbeteende, 
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1. Inledning 

Något som är centralt för forskningen i biblioteks- och informationsvetenskap är begrepp som 
kontext och situation. Forskare är tämligen överens om att informationsbehov och 
informationsbeteende inte är något som föds ur ingenting och formas utav dito. Donald Case, 
professor i B&I vid University of Kentucky summerar: 

 Information needs do not arise in a vacuum, but rather owe their existence to some history, 
 purpose, and influence. The seeker exists in an environment that partially determines, constrains, 
 and supports the types of needs and inquiries that arise. The seeker also has his or her memories, 
 predispositions, and motivations – and internal environment of influence. (2002, s. 226) 

Höstterminen 2007 bedrev jag mina studier inom biblioteks- och informationsvetenskap som 
utbytesstudent på Univerzita Karlova i Prag. Något jag insåg ganska snabbt var att jag befann 
mig mitt ibland, och plötsligt själv tillhörde, en unik användargrupp med stort och fordrande 
informationsbehov. Alla dessa människor i en ny, men tillfällig, livssituation, en kontext ur 
vilka många nya frågetecken med stor trolighet skulle komma att uppstå. Kort sagt, jag blev 
intresserad av hur en ny kontext färgar individens, i detta fall utbytesstudentens, sätt att 
förhålla sig till information. Då jag tittade efter tidigare forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap på temat utbytesstudenter fann jag att forskningen tenderade att vara 
kvantitativ till arten, att den sällan hade ett europeiskt perspektiv samt att de kontextuella 
aspekterna, Brenda Dervins lilla skötebarn, ”the unruly beast” (1996, s. 1), ofta hamnade i 
skymundan, om de alls uppmärksammades.1 Jag ville därför se vad som kunde tillföras på 
området och detta är min ansats. 

 

1.1. Syfte 
Avsikten med denna magisteruppsats är att undersöka hur en grupp Erasmusutbytesstudenter i 
Prag förhåller sig till den information de är i behov av i sin nya livssituation, och hur deras 
sätt att söka och förhålla sig till information präglas av faktorer i den nya miljön. Ämnet 
utbytesstudenter och deras informationsbehov har tidigare blivit föremål för studier inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen, med olika fokus. Fokus för denna studie är 
utbytesstudenten agerande utifrån sin nya kontext.  Även om jag är fullt medveten om att 
uppsatsens omfattning är alltför liten för att kunna ge en fullständig bild av problematiken, 
hoppas jag att kunna väcka nya frågor kring ämnet, frågor som på sikt kanske kan ligga till 
grund för framtida forskning. 

 

1.2. Problemformulering 
Prag må för en Europeisk utbytesstudent inte vara den mest främmande av kulturer, men en 
ny livssituation torde alltid vara mer eller mindre omvälvande. Att åka som utbytesstudent en 
termin eller två är inget undantag. Bortom hemlandet finner utbytesstudenten sig en ny sfär 
med allt vad det kan innebära. En ny miljö med nytt språk, nya rutiner, nya regler, nya 

                                                           
1 Dervins text är från år 1996, och man kan tycka att det som aktualiserades och efterfrågades då inte 
nödvändigtvis är aktuellt ett drygt decennium senare. Dock menar jag att den avsaknad av mer kontextorienterad 
litteratur på ämnet utbytesstudenter, som jag under arbetets gång konstaterat, befogar att Dervins ord upprepas. 
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människor, högst trolig nytt emotionellt läge; hemlängtan, eufori, förvirring, bristande 
koncentration, det kanske är första gången man är hemifrån en längre tid, kanske kulturkrock, 
eller kulturchock, uppstår. Detta i kombination med ett med största sannolikhet tilltagande 
informationsbehov. Man kanske har problem med att hitta bostad. Vid ett nytt universitet kan 
det vara svårt att ta reda på när föreläsningar och andra skolaktiviteter går av stapeln. Man 
kanske inte ens lyckas ta reda på när bion börjar. Med detta som utgångspunkt kommer jag att 
undersöka hur den nya livssituationen präglar den utvalda gruppens sätt att förhålla sig till 
information av alla de slag, vilka hinder de möter och hur de tacklar dessa.  

 

1.3. Frågeställningar 
De frågeställningar jag ämnar besvara är följande: 

• Hur upplever Erasmusutbytesstudenterna sitt sökande efter information i den nya 
livssituationen under en termin i Prag? 

• Vilka barriärer har de stött på i sökandet efter information och hur har deras 
informationssökningsbeteende präglats av detta? 

 

1.4.  Avgränsningar 
Det finns en rad organisationer som främjar utbytesstudier men då Erasmus är den i Europa 
största som samlar flest studenter faller det sig så att studien endast rör Erasmusstudenter.  

Vad det gäller studieinriktning har jag fokuserat på studenter inom konst, humaniora och 
samhällsvetenskap. Tanken med detta är att inte skapa en alltför vitt spretande 
studieinriktningsgrupp.  

 

1.5. Definitioner 
Informationsbehov och informationsbeteende är begrepp med bred innebörd, som kan ha skilda 
betydelser beroende på vem som använder sig av dem och i vilka sammanhang. De definitioner som 
ges här är de jag valt att använda mig av i denna magisteruppsats. Mitt användande av begreppen 
avser dessa varianter i hänseende av den aktuella kontexten, hur informanterna beter sig i 
förhållande till den information som kan komma att vara aktuell för dem i den nya situationen 
som utbytesstudent.  

Informationsbehov. Ett informationsbehov uppstår, enligt Cases definition, då en person 
upptäcker att den kunskap hon/han besitter inte är nog för att uppfylla de mål som hon/han 
strävar efter att uppfylla (2002, s. 5). Wilson beskriver hur informationsbehov inte enbart är 
av kognitiv art, flera sorters mänskliga behov kan ligga till grund. Wilson menar att 
informationsbehov är sekundära behov som uppstår av primära behov såsom fysiska, 
affektiva och kognitiva (1981, s. 9), vilket kommer att beskrivas närmare i kapitel 4.1.1. 

Jag vill tillägga att ett informationsbehov ju inte nödvändigtvis är något som en individ 
medvetandegjort sig om. Till exempel kan upptäckten av att ett informationsbehov existerat 
komma först då behovet tillgodosetts. Inte heller behöver ett upptäckt informationsbehov leda 
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till informationssökningsprocess, något som Wilson teoretiserat kring, och vilket jag 
återkommer till i kapitel 4.  

Informationsbeteende. Enligt Wilson är informationsbeteende allt mänskligt beteende i 
relation till alla sorters källor till information. Begreppet inkluderar både passivt och aktivt 
sökande och användande av information. Det inkluderar såväl kommunikation ansikte mot 
ansikte som det passiva och intentionslösa informationsintag som pågår exempelvis då en 
person tittar på TV ´s reklampaus. (Wilson 2000, s. 49) Enligt Case är även avsiktliga 
beteenden som icke involverar informationssökning, som att aktivt undvika information, en 
sorts informationsbeteende (2002, s. 5).  

Informationssökningsbeteende. Informationssökning åsyftar enligt Case ett aktivt sökande av 
information med syfte att uppnå ett mål (2002, s. 81). Wilson beskriver 
informationssökningsbeteende som sökandet efter information med målet att uppnå ett syfte, 
att tillfredsställa ett upptäckt informationsbehov. Detta kan bestå i interaktion med ett 
manuellt informationssystem såsom ett bibliotek eller en nyhetstidning, såväl som i 
användandet av ett databaserat system såsom internet (Wilson 2000, s. 49). Detta gör 
informationssökningsbeteende till ett i många avseenden smalare begrepp än 
informationsbeteende. Jag är av uppfattningen att informationssökningsbeteende är mer 
förenligt med mitt syfte, då utbytesstudenters sätt att förhålla sig till den information de är i 
behov av i mångt och mycket med stor sannolikhet kan sägas vara en aktiv process.  Dock ser 
jag att de två begreppen kan komplettera varandra, då informationssökningsbeteende inte 
innefattar de passiva aspekterna, ”icke-sökandet” som inte blir av, och då dessa kan vara 
värdefulla att reflektera över. 

Utbytesstudent. I Nationalencyklopedin beskrivs utbytesstudenten som;  

 En student som under längre eller kortare period bedriver studier vid universitet eller högskola 
 utomlands. Utbytet sker mellan universitet som har ingått utbytesavtal med varandra, vilket 
 innebär att den genomgångna utbildningen utomlands tillgodoräknas i hemlandets universitets- 
 och högskoleutbildning. 
 (http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/reportage/RP10535/RP10535/utbytesstudent) 

 
EU har flera omfattande utbytesprogram såsom Erasmus, Socrates och TEMPUS. För utbyten 
som omfattar länder utanför Europa och Nordamerika finns till exempel det svenska 
programmet Linnaeus som omfattar Afrika, Asien, Latinamerika och stillahavsområdet. 
(http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/reportage/RP10535/RP10535/utbytesstudent). 
Ord med samma innebörd som kan förekomma i uppsatsen är internationell student, och i 
andra sammanhang Erasmusstudent.  
 

 

1.6. Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel som syftar till att ge en bild av Erasmusstudenter 
som grupp, Erasmus som organisation, och Prag som utbytesort. Här ges statistiska fakta 
främst gällande de internationella studenternas socio-ekonomiska bakgrund samt sägs något 
om Prags del i det hela.  

I kapitel tre följer litteraturgenomgången där jag först ger exempel på forskning rörande de 
psykologiska aspekterna av att befinna sig utomlands som utbytesstudent. Efter detta följer 
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exempel på artiklar och uppsatser skrivna om utbytesstudenters informationsbehov, 
biblioteksvanor och upplevda barriärer. Utbytesstudenten och dess problematik betraktas 
även, för att bredda perspektivet, ur bibliotekariens ögon. Här redogörs också för min egen 
informationssökningsprocess, om min upplevelse av på ämnet utbytesstudenter existerande 
forskning. 

De teoretiska utgångspunkterna tas upp i kapitel fyra. Här redogörs för Tom Wilsons modell 
för informationsbeteende ur artikeln ”Information Behaviour: an inter-disciplinary 
perspective”. Här beskrivs även i närmare ordalag några för uppsatsen centrala begrepp såsom 
de aktiverande mekanismerna stress and coping och risk and reward.  

I kapitel fem motiveras den kvalitativa metod som jag använt mig av. Jag beskriver hur jag 
genom intervjuer med sex utbytesstudenter format undersökningens empiriska grund, och jag 
tydliggör även betänkligheter, iakttagelser och svårigheter som aktualiserats i det 
metodologiska arbetet. 

Kapitel sex är resultatredovisningen, där först de olika informanterna beskrivs kort vilket följs 
av resultatet av intervjuerna, indelat efter de olika teman jag identifierat i empirin.    

I kapitel sju analyseras empirin med Wilsons modell som verktyg. Denna är uppdelad steg för 
steg i enighet med Wilsons grafiska modell, och förankrat med tillhörande centrala begrepp.  

I kapitel åtta diskuteras analysens resultat och kopplas till aktuell litteratur. Här kommer även 
mina frågeställningar att besvaras, och de huvudsakliga slutsatser jag dragit av analysen ges. 
Jag kommer även att ge förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

Detta följs av en avslutande sammanfattning i kapitel 9.  

Kapitel tio består av en käll- och litteraturförteckning och som bilaga finns den intervjuguide 
som använts samt det brev jag skickat ut till mina informanter i undersökningens initiala 
skede.  
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2. Bakgrund 

Detta kapitel bjuder något om Erasmus som organisation varpå statistiska siffror om den 
”genomsnittlige” Erasmusstudenten presenteras. Även om det givetvis inte handlar om en 
homogen grupp så kan det vara intressant att göra sig en uppfattning av vilka tendenser till 
utmärkande drag som finns. Vilka är det som främst åker som utbytesstudenter, vilken 
bakgrund har de och med vilka förutsättningar bedriver de sina studier utomlands? Efter detta 
följer ett mindre avsnitt om Prag som utbytesort. Jag vill även inledningsvis poängtera att 
fenomenet att bedriva studier på orter utanför hemlandet givetvis inte är något unikt eller nytt 
med organisationen Erasmus. Erasmus är bara ett av systemen för att organisera denna 
verksamhet, som här får stå som representant för verksamheten i stort.  

 

2.1. Erasmus som organisation 
Utbytesprogrammet Erasmus (från engelska European Action Scheme for the Mobility of 
University Students) bildades 1987 och har fått sitt namn efter Erasmus av Rotterdam, en på 
sin tid framstående humanist och teolog.  

Programmet vänder sig till studenter, och även lärare, på högskole- och universitetsnivå och 
är dessa behjälpliga i arrangerandet kring utbytesstudier och praktiker inom Europa. Erasmus 
ligger under paraplyorganisationen LLP – programmet för livslångt lärande, som genom 
andra underliggande organisationer verkar för till exempel utbytesstudier för studenter inom 
vuxenutbildning (Grundtvig) och grundläggande samt fortsatt yrkesutbildning (Leonardo da 
Vinci). LLP har som mål att främja en gemensam utveckling mot ett kunskapssamhälle där 
förutsättningarna för god ekonomi, ökande antal arbetstillfällen och social sammanhållning 
hela tiden växer. I detta är främjandet av utbyte, samarbete och rörlighet mellan 
utbildningssystem en betydande faktor, och något som enligt visionen skall borga för en 
kvalitetsreferens för hela världen.  Utöver de mål utsatta av LLP är målen för Erasmus att 
”stödja förverkligandet av ett europeiskt område för högre utbildning, att uppnå ökad kvalitet 
i student- och lärarmobilitet samt att förstärka bidraget från högre utbildning och avancerad 
yrkesinriktad utbildning till innovationsprocessen”. (Internationella programkontoret) 

För att ge en bild av hur programmet växt under de drygt 20 år som gått kan nämnas att det 
1987 var 3000 studenter från sju olika länder som deltog, 2007 handlade det om 1,5 miljoner 
studenter från 31 olika länder. (Europeiska kommissionen) 

 

2.2. Finns den typiske utbytesstudenten? 
Bengt Sahlberg (2002), professor i kulturgeografi, jämför i artikeln ”Ekoturismåret: Efter 
grisfesten” dagens utbytesstudenter med de höga klassernas ungdomar som på 1600- och 
1700-talen åkte på bildningsresor runt i Europa. Sahlberg konstaterar att resande av detta slag, 
liksom i stort sett allt resande, i överlag var, och till viss del är i vissa delar av världen än i 
dag, något förunnat endast de med anknytning till samhällets högre klasser. Tiderna är som 
bekant föränderliga men det finns indicier på att det än i dag till viss del är en fråga om 
ursprung som avgör vem som åker utomlands för att studera, och vem som inte gör det. 
Numera talar man dock främst termer om socio-ekonomisk bakgrund, och vilken inverkan 
denna har. Samt om rådande tendenser är något som går att förändra. 
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Survey of the Socio-Economic background of ERASMUS students av Manuel Souto Otero och 
Andrew McCoshan (2006) är en undersökning gjord på uppdrag av Europeiska 
kommissionen. Studien är en uppföljning på en liknande undersökning från 2000, och har 
som syfte att se vilken sorts bakgrund de människor som söker sig till Erasmus har. Med detta 
vill man skapa sig underlag för att främja en förändring av den snedfördelning som råder 
bland de ansökande för utbytesstudier. Den rådande tendensen att främst ungdomar med 
akademiskt utbildade föräldrar och ekonomiskt goda förutsättningar väljer att söka är något 
man vill ändra på, för att i stället öppna upp och nå ut till en så icke-homogen grupp 
människor som möjligt (Souto Otero & McCoshan 2006,  iv f.).  

Studien rör drygt 15 500 Erasmusstudenter från 31 olika länder och avser perioden 
2004/2005, ett år då sammanlagt 144 058 studenter deltog i utbytet (ibid., s. 2).  Jag använder 
valda delar av studien för att skapa en bild av vem den typiska Erasmus-studenten skulle 
kunna sägas vara.  

Den genomsnittliga tiden för utbytesstudierna var 6,5 månader och de fyra inriktningar inom 
vilka flest studenter genomförde utbytet var ekonomi, språk/filologi, ingenjör/teknologi samt 
sociala vetenskaper. Två tredjedelar av studenterna genomgick utbildningar som tog 4-5 år att 
genomföra och lika stor andel befann sig på sitt tredje eller fjärde år in i utbildningen. 60 % 
av deltagarna var mellan 21 och 23 år, 60 % var kvinnor och 40 % var män. En övervägande 
del levde som singlar, bara en procent hade barn. (ibid., s. 3 f.) 

Vad det gäller bakgrund hade 58 % av studenterna åtminstone en förälder med akademisk 
examen. Siffrorna låg något högre i undersökningen från 2000 och här och på andra delar i 
resultatet kan man se en viss tendens till att fler människor av skild bakgrund söker sig till 
studier inom Erasmus. Till exempel uppgav 39 % år 2006 till skillnad från 32 % från 2000 att  
ingen av deras föräldrar sysslade  med något som kräver en högre utbildning såsom 
verkställande eller tekniska arbeten. Ändock är bakgrundsförutsättningarna för 
Erasmusstudenterna sällan av de mindre lyckat lottade. Få har ekonomiskt inaktiva eller 
arbetslösa föräldrar, 14 % uppger att deras föräldrar tjänar under medel. (ibid., s. 5 f.) 

Den genomsnittliga stipendiesumman var 140 euro i månaden, något som de flesta menade 
var nödvändigt för att täcka de uppgifter som uppstod under utomlandsstudierna. Här skiljer 
sig resultaten mycket beroende på vilket land studenterna kommer ifrån och till vilket land 
man kommit, och även vilken stad det varit fråga om. Många kunde rapportera om vänner och 
bekanta som av ekonomiska skäl inte kunnat delta i Erasmus-utbyte, exempelvis studenter 
från Portugal. De studenter som haft sina studier förlagda i Tjeckien uppger inte några 
problem av ekonomisk karaktär under utbytestiden. (ibid., s. 8 f.) 

Studien visade goda resultat angående Erasmus-studenternas språkutveckling. En stor del 
uppgav sig ha förbättrat sig i de språk de redan kunnat och många har lärt sig lite av ett nytt 
språk, det som talats i värdlandet. Kunskap i ett tredje språk har uppgetts av 75 % och 31 % 
har behärskat ett fjärde. (ibid., s. 11) 

De flesta studenterna var mycket nöjda med sin tid utomlands, 87 % svarar att de är positiva 
eller mycket positiva till erfarenheten av exempelvis boende, social integration och 
IT/bibliotek. Biblioteket får i överlag goda betyg; 77 % tycker att biblioteket på utbytesorten 
fungerat bra och varit välorganiserat, vilket kan jämföras med att 61 % angett ett lika positivt 
betyg för biblioteket på hemuniversitetets institution. (ibid., s. 12)   
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I övrigt uppger en stor andel studenter att perioden som utbytesstudent haft stort och positivt 
inflytande på synen på den egna utbildningen och karriären såväl som synen på andra 
människor och kulturer (ibid., s. 11). 

 

2.3. Tjeckien och Prag som ort för Erasmusutbyte 
I The Prague Post heter det ”Exchange students take over Prague” enligt Brooke Edge 
(2007). Det må vara en sanning med modifikation, sant är dock att Prag är en för nuvarande 
mycket populär stad bland utbytesstudenter. Sedan Tjeckien blev medlem av Erasmus 1998 
har kurvan gått stadigt uppåt. Under läsåret 2005/06 kom 2613 Erasmusstudenter till Tjeckien 
vilket kan jämföras med favoriten Spanien som samma år tog emot drygt 25 000 studenter. 
Univerzita Karlova i Prag ligger förhållandevis högt på topplistan över hur många 
Erasmusstudenter som tas emot varje år. Läsåret 2005/2006 tog man här emot 742 studenter 
vilket sätter Univerzita Karlova på sjuttonde plats på en lista med 100 Europeiska universitet. 
Så många som elva av de mottagande universitet som ligger högre upp på topplistan är 
spanska, tre är italienska, ett tyskt och ett svenskt.  (Europeiska kommissionen)  

Detta talar för att Tjeckien proportionerligt sett är frekvent valt för studieutbyte. Vad som 
skulle kunna vara anledningen till denna popularitet kan till viss del utläsas i kapitel 6.1 där 
mina informanter och, bland annat, deras syften med att studera i Prag presenteras.  
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3. Tidigare studier och litteraturgenomgång 

Texter jag refererar till i detta kapitel är indelade i tre avsnitt. Det första syftar till att ge en 
förståelse för vilken inverkan kontexten, den nya livssituationen, kan ha på utbytesstudenten. 
Avsnitt två behandlar texter gällande de omständigheter som påverkar utbytesstudentens 
upplevelse av informationsbehov och sökandet efter att tillfredsställa detta. Gällande avsnitt 
3.2. har min strävan varit att presentera texter som även beskriver situationer bortom 
biblioteket, då ju information kan konsumeras på fler platser än så i ett samhälle, och mina 
frågeställningar inte enbart rör biblioteksmiljö. Tonvikten inom forskning på ämnet ligger 
dock på biblioteksbundna undersökningar, vilket reflekteras i urvalet av litteratur i avsnitt 3.2. 
Avsnittet har delats upp i två delar. Det första behandlar utbytesstudentens möte med 
biblioteket och de barriärer som där uppstår. Den andra delen består av texter där betraktelsen 
av problematiken med barriärer på biblioteket sker ur ett annat perspektiv. Där är det inte 
utifrån utbytesstudentens synvinkel som barriärer skildras, utan främst ur bibliotekariens 
perspektiv. Det är ju trots allt fler som är inblandade och jag önskar med detta att ta in även 
bibliotekariens röst att ge en bredare infallsvinkel och ökad förståelse för problematiken, och 
kanske därmed komma närmare lösningarna. Avslutningsvis följer ett avsnitt om min egen 
informationssökningsprocess där jag även resonerar om ovan nämnda problem i att finna 
relevant litteratur.  

 

3.1. Utbytesstudenten i en ny kontext 
I artikeln ”Theoretical models of culture shock and adaption in international students in 
higher education” publicerad i Studies in higher education ger Yuefang Zhou (2008) en bild 
av hur utbytesstudenter kan påverkas psykiskt under tiden utomlands. På så vis ger den ger en 
förståelse för den inre problematik utbytesstudenten kan stå inför i den nya livssituationen. 
Vad man bör ha i åtanke vid en läsning av Zhou är att texten huvudsakligen fokuserar på 
kinesiska utbytesstudenter i Storbritannien, och att dessa studenters upplevelser troligtvis är 
mer omvälvande än utbytet för europeiska utbytesstudenter inom Europa. Zhou inleder med 
att konstatera att svårigheten i att förhålla sig till en ny livssituation i ett nytt land samtidigt 
som skola och övrigt liv skall skötas är något som förstärks avsevärt om vederbörande inte 
från början är medveten om att det kan komma att upplevas stora skillnader mellan hemlandet 
och det nya värdlandet. Den nyanlände kan då bli ”lost in translation” (Zhou 2008, s. 63) och 
en kulturchock kan uppstå, något som jag vill tillägga givetvis inte är något unikt för 
utbytesstudenter. (ibid.)  

Zhou skriver att forskare historiskt sett influerats av de traditionella perspektiven på migration 
och mental hälsa, och ofta har de negativa aspekterna av mötet med en ny kultur framhållits. 
Med tiden tenderar man dock se på fenomenet att uppehålla sig utomlands som något mer av 
en erfarenhet, något att lära sig av, en dynamisk process som gagnar både utbytesstudent och 
det samhälle där denna uppehåller sig (ibid., s. 64).  Här någonstans menar Zhou att grunden 
för dagens cultural learning model ligger. Modeller för culture learning och stress and coping 
kan tillsammans med teorier om social identification skapa en, enligt Zhou, mer övergripande 
bild av hur de olika komponenterna i en människas reaktioner kan fungera i mötet med en ny 
kultur. Dessa bildar tillsammans ett ABC – Affect (kopplat till stress & coping), Behaviour 
(kopplat till culture learning) och Cognition (kopplat till social identification). (ibid., s. 65) I 
den nutida bilden av interkulturell kontakt är människan i fråga inget passivt offer för en 
besvärlig händelse utan någon som stöter på, reagerar på och löser problem relaterade till 
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förändringar i livssituationen. Termer som adaption och acculturation används i 
sammanhanget. (ibid., s. 67) 

Tänkandet kring stress and coping har sitt ursprung i tidiga psykologiska modeller för hur 
händelser i livet påverkar individen. ”´Shock´ stems from inherently stressful life changes, so 
people engaging in cross-cultural encounters need to be resilient, adapt and develop coping 
strategies and tactics” (ibid., s. 65). Att förhålla sig till sin stress är således en aktiv process. 
Stressen kan komma att uppstå på olika nivåer, både en individuell nivå och en mer 
situationsbunden sådan. Hur mycket stress som uppstår är beroende av faktorer såsom hur stor 
livsförändring som faktiskt skett (det kan till exempel, enligt min mening, tänkas vara mer 
omvälvande för en europé att flytta till Peking än till Prag) och personliga egenskaper samt 
mer situationsbundna omständigheter såsom hur mycket hjälp man får av omgivningen på 
plats. Stress and coping handlar som tidigare nämnt om de känslomässiga komponenterna i 
detta ABC. (ibid., s. 65) 

Culture learning i sin tur, den beteenderelaterade biten i Zhous modell, har sitt ursprung i 
socialpsykologin. ”´Shock is understood as the stimulus for acquisition of culture-specific 
skills that are required to engage in new social interactions” (ibid., s. 65), en 
anpassningsprocess som är beroende av ett antal saker, såsom allmän kunskap om det nya 
värdlandet, vistelsens längd, förmågan att kommunicera, kunskap i språk, grad av kontakt 
med lokalbefolkningen, socialt nätverk, tidigare erfarenheter på främmande ort, kulturell 
identitet med mera. (ibid., s. 65) 

De två teorierna kring social identification fokuserar på de kognitiva aspekterna av 
anpassningen i den nya kulturen. Att plötsligt finna sig själv i en ny omgivning, i en bredare 
kontext, kan leda till stora förändringar i självbilden.  Jaget och identiteten, skriver Zhou, blir 
gärna extra omtumlade om de tidigare vilat på en grund i mångt och mycket konstruerad och 
beroende av faktorer knutna till den ursprungliga lokala tillhörigheten (ibid., s. 67). De två 
huvudperspektiven är acculturation och social identity theory. Den förstnämnda har sina 
rötter i forskningen kring etnicitet och krosskulturell psykologi, var acculturation länge har 
setts som ett halvstatiskt läge snarare än en process. Tre modeller av acculturation finns; den 
endimensionella, den flerdimensionella och den kategoriska. I den endimensionella modellen 
ger den nyinflyttade gradvis upp sin identitet med ursprungskulturen alldeles, medan hon/han 
i den flerdimensionella modellen lyckas utveckla sin kulturella tillhörighet så den kan fungera 
för fler kulturella identiteter än bara en. (ibid., s. 67) Den kategoriska modellen specificerar 
fyra olika strategier för hur individer handskas med sina identiteter i ursprungslandet kontra 
det nya hemlandet; integration, separation, assimilation och marginalisering. Hur man 
handskas med sin identitet i dylika lägen är beroende av individuella faktorer (såsom ålder, 
kön och utbildning), av gruppkaraktäristiska faktorer (som eventuellt återflyttande och 
anledning till migration) samt en bred social kontext (som rådande förutfattade meningar, 
diskriminering med mera). Social identity theory å sin sida handlar mer om hur man som 
medlem i en grupp påverkas identitetsmässigt. (ibid., s. 67)  

I forskningsöversikten Multiculturalism in libraries av Rosemary Ruhig Du Mont, Lois 
Buttlar och William Caynon (1994) finns vissa kapitel om den internationella studentens möte 
med biblioteket i det nya landet, i detta fall USA. Det amerikanska infallsvinkeln är ganska 
markant men vissa delar är också mycket allmängiltiga och skulle mycket väl kunna gälla 
andra platser än bara USA. En problematisk faktor som många utbytesstudenter tycks uppleva 
är kulturchocken;  
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 Many face the additional cultural shock of changing from the security and respect of 
 professional status in their home country to unfamiliarity with a new culture and feeling inept in 
 an equally unfamiliar library (Ruhig Du Mont et al., 1994,  s. 56)  

Detta i kombination med det faktum att språket inte räcker till och ofta sätter hinder. Man 
konstaterar även att människor beroende på var de kommer ifrån bär med sig olika 
uppfattningar om vad en bibliotekarie och vad biblioteket är. Vissa internationella studenter, 
skriver Ruhig Du Mont med flera, ser bibliotekarien mest som en outbildad sekreterare till för 
att passa upp. Andra kommer från utvecklingsländer där böcker är dyrbarheter och förvaras på 
oåtkomliga hyllor, vilket gör browsing omöjligt och kontakten med bibliotekarien nödvändig 
för att ens få öppna en bok. Skillnaden mot den tidigare erfarenheten kan bidra till stor 
förvirring. (ibid., s. 57) 

 

3.2. Utbytesstudenten, biblioteket och barriärerna 
Detta avsnitt är för överskådligheten skull uppdelat i två olika delar där den första behandlar 
problematiken med barriärer och svårigheter som utbytesstudenten upplever i sin användning 
av biblioteket. Den andra delen gör detsamma, men ur den biblioteksanställdes perspektiv. 
 
 

3.2.1. Utbytesstudentens upplevelser av barriärer i biblioteket 

Ann Curry och Deborah Copeman (2005) har skrivit artikeln “Reference service to 
international students: A field stimulation research study” i Journal of academic 
librarianship. Artikeln basseras på en fältundersökning i Kanada, där en försöksperson med 
kraftig brytning sökt upp referensdisken på elva college- och universitetsbibliotek vid 
sammanlagt 22 tillfällen. Syftet med detta har varit att genom att låta försökspersonen ställa i 
förhand bestämda frågor till bibliotekarierna utvärdera kvalitén på den referensservice de 
erbjudit. Man har velat se vilken service den internationella studenten, med engelska som 
andraspråk, verkligen får i det akademiska biblioteket. Curry och Copeman har som 
utgångspunkt för detta uppfattningen att gruppen internationella studenter är en mycket 
signifikant del av den akademiska populationen. (2005, s. 409) 
. 
Vad som först konstateras är att referenssamtalet redan från början ofta är en mycket komplex 
situation, vilken inte blir mindre komplicerad av att användaren råkar vara en student från en 
främmande kultur. Artikelförfattarna menar att den internationella studenten genom sin 
kulturella bakgrund och sina sociala värderingar kan ha skapat sig annorlunda förväntningar 
på den service biblioteket ska ge (ibid.,). Många internationella studenter är i princip 
omedvetna om referensbibliotekariens roll, och de känner att de ”stör” då de ställer frågor. 
Detta förstärks i kombination med de språkliga skiljaktigheter som i sig tenderar att upplevas 
som en barriär (ibid., s. 410). Denna kan till exempel utgöras av skillnader i intonation och 
prononciation eller att den internationella studenten helt enkelt inte lyckas att uttrycka vad 
hon/han är ute efter. Kulturella skillnader såsom olikheter i kroppsspråk och ögonkontakt, 
menar författarna, kan också komma att utgöra en barriär (ibid., s. 411).  

Författarna frågar sig hur man kringgår barriärerna och uppnår en effektiv kommunikation. 
De har för att få svar på detta bett försökspersonen att ställa upp teman med egenskaper hon 
anser avgörande för att referenssamtalet skall fungera bra, så som att bibliotekarien pratar 
klart och tydligt, visar extra mycket tålamod med språket, lyssnar ordentligt och så vidare.  
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Undersökningen visar att försökspersonen i 75 % av fallen är nöjd eller mycket nöjd, och inte 
ser några hinder att återvända i fall av ytterligare frågor. Dock upplevdes brister i det att 
referensbibliotekarierna sällan ställde nog frågor och tenderade att skynda på interaktionen för 
att fort finna lösningen (ibid., s. 417). 

Qun G. Jiao och Anthony J. Onwuegbuzie (1999) har uppmärksammat förekomsten av library 
anxiety, biblioteks-oro, bland internationella studenter.2 Författarna inleder 
forskningsrapporten ”Library anxiety among international students” med konstaterandet att en 
barriär internationella studenter möter är utbildningssystem, och centralt för 
utbildningssystem är det akademiska biblioteket (1999, s. 3).  

Library anxiety beskrivs som känslan av obehag i biblioteksmiljö, en känsla med kognitiva, 
affektiva, psykologiska och beteendemässiga förgreningar. Spändhet, rädsla, en känsla av 
osäkerhet och hjälplöshet, negativa tankar om den egna personen och mental oreda vilket 
påverkar informationskompetensen. Det handlar om situationsspecifika symptom då de endast 
uppstår i samband med biblioteksbesök eller begrundandet av dessa. Fem dimensioner av 
library anxiety är identifierade; barriärer gentemot anställda, affektiva barriärer, bekvämlighet 
med biblioteket, kännedom om biblioteket och mekaniska barriärer.  Barriärer gentemot 
anställda kommer ur upplevelsen av att dessa är skräckingivande, icke- vänligt inställda och 
inte tillgängliga. Affektiva barriärer handlar om studentens känsla av otillräcklighet och 
tillkortakommande i användningen av biblioteket. Vanligt är då att studenten tror sig vara 
ensam om (den upplevda) oförmågan. Bekvämlighet med biblioteket handlar om hur säkert, 
välkomnande och icke-hotande studenten upplever biblioteket. Kännedom om biblioteket 
handlar om att upplevelsen av att ha kännedom om biblioteket sänker känslan av library 
anxiety, motsatsen kan leda till undvikande beteende. Mekaniska barriärer kan härledas till 
studentens känsla gällande användandet av teknologiska hjälpmedel på biblioteket, såsom 
datoranvändning, online-hjälpmedel, skrivare, kopieringsmaskiner och växelmaskiner. (ibid., 
s. 4)  

Ett speciellt instrument har utvecklats för att mäta graden av library anxiety; LAS (Library 
Anxiety Scale). I föreliggande undersökning har 125 internationella studenter från en 
blandning institutioner på ett universitet i USA deltagit.  Analysen av LAS visar att de 
mekaniska barriärerna utgjort den främsta källan till oro, efter vilket affektiva barriärer följt. 
Kunskap om biblioteket visade sig vara minst källa till library anxiety. (ibid., s. 5 f.) Främst 
handlar artikeln om studenter från utvecklingsländer som befinner sig i det nordamerikanska 
biblioteket, något som kan göra att skillnaderna och barriärerna upplevs som större än vad de 
skulle varit för utbytesstudenter inom Europa. Jag är dock av uppfattningen att denna sorts 
oro och osäkerhet inför något obekant är något som kan drabba vem som helst oberoende av 
situation. Det behöver inte nödvändigtvis existera en stor skillnad rent konkret, det kan lika 
väl vara upplevelsen av att det finns en som är det avgörande för personen i fråga.  

I magisteruppsatsen I just search the internet – en intervjustudie om internationella studenters 
informationssökning undersöker Maria Sjöholm och Maria Svensson (2006) en grupp 
internationella studenters erfarenheter av utbytestiden. Denna uppsats är ovanlig då den är i 
stort sett det enda jag funnit som utgår från utbytesstudenter ur ett, åtminstone delvis, 
Europeiskt perspektiv. Metodiken är kvalitativ, vilket även det är ovanligt gällande 
undersökningar inom B & I som behandlar ämnet utbytesstudenter.  
                                                           
2 Tilläggas bör att begreppet library anxiety inte myntats med användargruppen internationella studenter i 
åtanke, och att effekten förmodligen går att härleda till alla sorters användare.  
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Utbytesstudenterna kommer från tre olika världsdelar och deras utbytesstudier har varit 
förlagda på Borås högskola. Syftet med uppsatsen kretsar kring att skapa förståelse för 
studenternas förfarande vid informationssökning, vilka källor de använt, problem som 
uppstått och vilka element i studenternas omgivning som har inverkan på 
informationssökningens resultat.  

Resultatet visar att de intervjuade studenterna dagligen söker information, gärna på internet, 
och ofta utan att reflektera över tillvägagångssätt (Sjöholm & Svensson 2006., s. 57). 
Högskolans bibliotek har inte utnyttjats i hög grad, främst då som studieplats men inte till 
exempel för att få tillgång till de tryckta källor och databaser som där finns att tillgå. Muntliga 
källor, som lärare och kamrater, har varit viktiga för att kringkomma problem. Den största 
barriären visar sig vara själva informationssystemen medan skillnader kultur, utbildnings- och 
lärandesystem samt kommunikation inte medfört några större svårigheter. (ibid., s. 72) Med 
informationssystem avser uppsatsförfattarna inte bara elektroniska sådana utan även 
högskolebiblioteket som helhet. Informanterna har upplevt det som svårt att kontakta 
bibliotekarier och är ovana vid biblioteksanvändning (ibid., s. 64). Det visar sig att 
självständighet krävs av studenten för att kunna ta sig an och hantera faktorer kring 
informationssökning i det nya landet. Det konstateras att lärare och bibliotekarier kan ge de 
internationella studenterna de verktyg som krävs men att det är upp till studenten att sedan 
använda sig av dessa. Slutligen visar undersökningen att en faktor som är grundläggande för 
att de internationella studenterna över huvudtaget skall fungera i sin nya miljö är trygghet, att 
de måste stå på en god grund, med bostad och ekonomi under kontroll för att kunna ta sig an 
andra problem som uppstår. (ibid., s. 72) 

Zhixian Yi (2007), vid textens tillkomst doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap på 
Texas Woman´s University i USA, har skrivit artikeln “International Student Perceptions of 
Information Needs and Use” i Journal of academic librarianship. Avsikten är att undersöka 
internationella studenters informationsbehov och huruvida kön, ålder och utbildningsnivå har 
en inverkan på detta. Undersökningen har genomförts via e-mail skickade frågeenkäter till de 
internationella studenterna på Texas Woman´s University, var den kvinnliga andelen 
internationella studenter är dominerande med 80 %. Åldersmässigt är 60 % mellan 21 och 30 
år och 62 % är forskarstuderande. Just utbildningsnivå är något som artikelförfattaren menar, 
enligt tidigare studier, skall ha varit avgörande för studenternas förmåga att söka och ta sig an 
information i främmande land (Yi 2007, s. 671).  

Genom att de internationella studenterna själva har gjort en utvärdering av sin användning av 
bibliotekets resurser och servicefunktioner, såsom databaser och e-tidskrifter, har ytterligare 
indikationer på att det finns en positiv och betydande relation mellan de år av studier de har 
bakom sig och användandet av dylika informationskällor.  Könstillhörighet och ålder var dock 
ingenting som i studien visade sig ha någon inverkan på detta, även om textförfattaren är 
medveten om den ojämna könsfördelningen gör det svårt att dra slutsatser av detta. (ibid., s. 
671) 

 

3.2.2. Utbytesstudenten och barriärerna ur bibliotekariens perspektiv 

Artikeln ”Strategies for providing effective reference services for international adult learners” 
av Suhasini L. Kumar och Raghihi S. Suresh (2000) är publicerad i Reference librarian. Där 
konstateras det att det akademiska biblioteket spelar viktig roll i strävandet efter att nå 
akademisk framgång för gruppen internationella studenter. I detta kan referensbibliotekarien 
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spela en avgörande roll genom att erbjuda rätt hjälp och vägledning (Kumar & Raghihi 2000, 
s. 327). Texten behandlar främst asiatiska studenter, där skillnader i utbildnings- och 
bibliotekssystem ju blir markanta mot det amerikanska systemet men de problem man föreslår 
lösningar på är inte knutna till en viss nations upplevelser, hela problematiken är allmängiltig 
medan graden av den givetvis kan variera.  

Författarna är överens om att universitet och andra inblandade instanser inte kan förutsätta att 
studenterna skall lyckas med sina åtaganden om de inte erbjudits en introduktion till 
bibliotekets funktioner specialiserad efter deras behov. Vid utformningen av detta bör 
biblioteket samarbeta och interagera med det internationella studentkontoret, man vill se 
tydligare länkar mellan dessa instanser, vilket man menar kommer påverka kommunikationen 
med den internationella studenten till det bättre (ibid., s. 334). Författarna, som själva är 
bibliotekarier som arbetat mycket med internationella studenter, påpekar vikten av 
förberedelse. Deras arbete skulle kunna skötas mycket bättre om det internationella 
studentkontoret informerade dem om, som det exemplifieras i texten, att ”nu kommer det 300 
japanska studenter till campus för att påbörja ingenjörutbildningen”. (ibid., s. 331) Man menar 
att en utvald referensbibliotekarie kan ta rollen som kontaktperson som organiserar 
introduktion, orientering, ger ut de speciella kort som studenterna behöver och så vidare. 
Genom detta tror man sig på biblioteket kunna bygga en positiv relation gentemot de 
internationella studenterna (ibid., s. 333).  

Bättre förståelse krävs också för de förutsättningar som den internationella studenten handlar 
utifrån. Att den första euforin vid ankomsten fort kan övergå i att konfrontera verkligheten 
som student i det nya landet, i detta fall USA, med allt vad det innebär. Många nya situationer 
måste konfronteras, såsom nytt klimat, eventuellt att finna någonstans att bo, nytt skolsystem, 
kulturella skillnader, kommunikationsproblem och så vidare (ibid., s. 332). Hos 
referensbibliotekarien är det även viktigt med en medvetenhet om skillnader i skol- och 
bibliotekssystem då hindret för utbytesstudenten, konstaterar artikelförfattarna, ofta ligger just 
här. Många internationella studenter är till exempel totalt omedvetna om att 
referensbibliotekarien är till för biblioteksanvändarna, de är enbart rädda att störa med sina 
frågor och funderingar. (ibid., s. 334) 

Artikeln ”Reference services to the international adult learner: understanding the barriers” är 
skriven av Christopher C. Brown. Browns användargrupp är inte begränsad till 
utbytesstudenter, han avser i allmänhet vuxna studerande människor med annan etnisk, 
språklig och kulturell bakgrund än den nordamerikanska, en grupp han menar är både 
utmanande och mycket givande att jobba med (Brown 2000, s. 337). Brown ser tre 
huvudgrupper av barriärer; språkliga, kulturella och teknologiska (ibid., s. 340 ff.). En av 
lösningarna till barriärernas problematik, menar Brown, är att bibliotekarier själva vidgar sitt 
medvetande genom att utsätta sig själva för kulturkrock. Han ger även förslag på större 
samlingar med bredare språkutbud och att bibliotekarierna bekantar sig med sökning i 
bibliografier på andra språk. Han är även av åsikten att biblioteken bör erbjuda skräddarsydda 
program till de internationella studenterna. (ibid., s. 345 f.) 

Emma Furderer och Elisabeth Lundqvist (2007) har skrivit magisteruppsatsen Internationella 
studenter och referensarbete: En fenomenografisk studie av högskolebibliotekariers 
uppfattningar av referensarbete gentemot internationella studenter. Här ser man, som titeln 
skvallrar om, på utbytesstudentens biblioteksanvändande ur bibliotekariens synvinkel.  



18 

 

Den empiriska grunden utgörs av sju kvalitativa intervjuer med högskolebibliotekarier och 
med fenomenografin som redskap har de kunnat härleda bibliotekariernas uppfattningar om 
och attityder till internationella studenter till tre olika utfallsrum. Resultatet visar att 
uppfattningarna om internationella studenter som användargupp skiljer sig åt och att 
attityderna ofta hamnar i motsatsförhållande till varandra. Gruppen upplevs som både 
krävande och givande att arbeta med. Vissa ser att de har annorlunda behov än de inhemska 
studenterna medan andra är av åsikten att deras behov inte skiljer sig nämnvärt från de 
inhemska studenternas. De upplevs som en ständigt närvarande grupp, men också som en 
osynlig. Språket upplevs som en barriär, och vissa menar att även bibliotekets fysiska 
utformning kan utgöra en barriär. Vissa upplever skillnaden i biblioteksstruktur mellan 
Sverige och de internationella studenternas hemland som en barriär. (Furderer & Lundqvist 
2007, s. 23 ff.)  

De uppfattningar om gruppen som framkommit har författarna identifierat till tre olika 
uppfattningskategorier; A, B och C. Hos kategori A är medvetenheten om de barriärer som de 
internationella studenterna möter i biblioteket och i referenssamtalet stor, och man ser i detta 
ett kommunikativt hinder. Man känner otillfredsställelse med den egna insatsen och menar att 
biblioteket har ett stort ansvar i sin avsaknad av anpassning av organisation och 
arbetsmetoder. (ibid., s. 31 f.) I kategori B framkommer åsikten att barriärer är överkomliga 
och de internationella studenterna är inte en grupp med utmärkande behov. Man ser till den 
enskilda användaren och menar att om referenssamtalet är lyckat så länge man gjort sitt bästa 
för att hjälpa studenten. (ibid., s. 33 f.) Kategori C kännetecknas av en låg medvetenhet om de 
barriärer gruppen möter, man visar på en oreflekterad inställning och upplever gruppen som 
osynlig. Man sätter samtidigt stor tilltro till gruppens egen förmåga att tillgodogöra sig det 
biblioteket erbjuder. (ibid., s. 34 f.) Dessa tre uppfattningskategorier kopplar författarna till tre 
olika perspektiv. Kategori A med den höga medvetenheten om användaren och 
bibliotekariens ansvar kopplas till ett användarperspektiv (ibid., s. 42). Kategori B ger, genom 
sitt tänkande om att prestera efter förmåga är nog, uttryck för att överordna sig de 
internationella studenterna och de kopplas därmed till ett systemperspektiv (ibid., s. 42 f.). 
Kategori C benämns helt sonika som ett oreflekterat perspektiv (ibid., s. 43). Författarna 
reflekterar över hur den tidigare forskning på ämnet som de tagit del av främst visar på de mer 
positiva perspektiven A och B (ibid., s. 39). I undersökningen framkommer ju tvärtom vissa 
inom bibliotekariekåren kanske ganska oönskade värderingar och attityder genom kategori C, 
något jag finner intressant, och vilket jag menar visar att undersökningen är av vikt. 

 

3.3. Informationssökningsprocess och källkritik 
I sökandet efter material till min magisteruppsats har jag tagit hjälp av de databaser med 
biblioteks- och informationsvetenskapligt inriktning som erbjuds på högskolebiblioteket i 
Borås. De akademiska artiklar jag hittat där har ofta lett vidare till annan forskning på samma 
tema via referenser och fotnoter, jag har överhuvudtaget funnit mycket av värde via denna 
metod. Jag har även använt mig av Google, Google Scholar och LIBRIS, de två förstnämnda 
har varit mycket behjälpliga för att finna till exempel statistik. I BADA har jag funnit de 
magisteruppsatser som det refereras till i uppsatsen. Jag är medveten om att forskningsvärdet 
på uppsatser på den nivån är begränsat, men menar att ämnets relevans övervinner detta 
faktum. Browsing längs hyllorna på högskolebiblioteket i Borås och stads- och 
högskolebiblioteken i Malmö har även det gett resultat.  
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Flera faktorer har förvånat mig i informationssökningsprocessen. En av dessa var svårigheten 
i att finna forskning ur ett europeiskt perspektiv. I de fall sådant hittades handlade det om 
kandidat- och magisteruppsatser. Den forskning som annars föreföll relevant för ämnet visade 
sig främst komma från utomeuropeiska länder såsom USA och Kanada, och gärna sätta fokus 
på den internationella studenten från Asien eller Afrika. Ofta har man använt begreppet 
internationell student ganska oreflekterat, och förutsatt att det endast handlar om studenter 
från utvecklingsländer som anländer i det Amerikanska biblioteket, något som heller inte är 
riktigt relevant att lägga vikt vid i denna magisteruppsats. Detta har givetvis lett mig till 
frågan om relevans och överförbarhet. Jag har valt att fokusera på de element som kan sägas 
vara mer generella, och bortsett från texter som alltför mycket beror på den nationella 
kontexten.  

De flesta undersökningarna var, som jag nämner inledningsvis, av kvantitativ art. Denna 
metodik medför att utbytesstudenternas upplevelse ofta utlämnas, medan det finns gott om 
siffror och andra värden kring denna. Jag saknar över huvudtaget utbytesstudenternas egna 
röster, och har förvånats över hur få ansatser som tycks ha gjorts för att ge en utförlig 
återberättelse av dessa. Något annat jag upptäckt är ett tydligt fokus på just 
biblioteksanvändande, och mindre gällande utbytesstudenters allmänna informationsbehov 
och informationsbeteende, utanför det akademiska bibliotekets area. Då min 
problemformulering och mina frågeställningar inte begränsar sig till enbart biblioteksmiljö 
hade jag gärna sett att det funnits tidigare forskning om utbytesstudenter inom B & I ur ett 
bredare perspektiv. Min intention var även att finna forskning kring andra grupper som kan 
tänkas uppleva en liknande problematik. Jag hade då i åtanke exempelvis volontärer, eller i 
allmänhet nyanställda på arbeten utanför hemlandet. Detta bör ju röra sig om grupper som ju 
åker utomlands under ofta relativt organiserade former, och som förmodligen kan ha liknande 
upplevelser som utbytesstudenter, men utanför skolsystemet. Det visade sig vara en 
omöjlighet att finna sådana undersökningar och detta kapitel stannar därför inom bibliotekets 
ramar. Över huvudtaget finner jag forskningen på ämnet mycket begränsad och likriktad, 
vilket jag hoppas är något under förändring. 

Vad det gäller tidsaspekten har jag satt en ”bäst föregräns” vid 1990, men givetvis strävat 
efter att använda mig av så färsk litteratur som möjligt. Detta har dock inte varit något 
problem, då mycket av den litteratur jag funnit är skriven på 2000-talet. Tyvärr är detta något 
som i viss mån kolliderar med ovan nämnda förhoppning. 
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4. Teorigenomgång 

Som teoretiskt verktyg vid analysen av det empiriska materialet använder jag T.D. Wilsons 
modell ur artikeln ”Information behavior: an inter-disciplinary perspective”. Här följer en 
presentation av denna och dess begreppsapparatur, samt visst kompletterande material från 
andra författare som jag funnit relevant. I det avslutande avsnittet resonerar jag även kort 
kring hur min egen användning av Wilsons modell gått till.   

 

4.1. Wilsons modell över informationsbeteende 
Professor T.D. Wilson har under de senaste decennierna spelat en betydande roll för 
forskningen kring informationsbehov och informationsbeteende. I ”Information behaviour: an 
inter-disciplinary perspective” från 1996 presenterar Wilson sin modell över 
informationsbeteende, en vidareutveckling av hans tidigare modell från 1981 över 
informationsbehov och informationssökning ”On user studies and information needs”.3 
Modellen är konstruerad som ett flödesdiagram där individens informationsbeteende klarläggs 
i olika aktiviteter och processer. Wilson har här plockat in element från andra vetenskaper, 
som psykologi, i en strävan efter att möjliggöra en så holistisk bild av människan som möjligt, 
och att återge en bred bild av den kontext vi befinner oss i och handlar ur.  

Wilson konstaterar i 1996 års upplaga att en generell modell över informationsbeteende 
åtminstone bör innehålla tre element, varav det senare saknades i den tidigare modellen: 

• De faktorer som ger upphov till en individs uppfattning av att ha ett 
informationsbehov. 

• De faktorer som påverkar individens respons på uppfattningen av det upplevda 
informationsbehovet. 

• De processer eller aktiviteter som medförs i denna respons. (Wilson 1996, s. 39) 

 

4.1.1.  Affektiva, fysiska och kognitiva informationsbehov  

Utgångspunkten för modellen är individen i ett visst sammanhang; person in context. Utifrån 
denna kontext identifieras ett visst informationsbehov; context of information need. Vad det 
gäller Wilsons förklaring av informationsbehovet finns från 1981 års modell presentationen 
av dess uppkomst indelade efter mänskliga behov såsom de fysiska, de affektiva och de 
kognitiva. Ett informationsbehov är, enligt Wilson, ett sekundärt behov som uppstått på grund 
av något av dessa primära behov.  

 

                                                           
3 Att använda sig av en över tio år gammal modell med  nästan trettioåriga anor kan tyckas vanskligt. Dock är 
jag av uppfattningen att Wilsons modell, med fokus på individen i sitt sammanhang, är generell och därmed 
brukbar  många olika sammanhang, och därmed inte alltför beroende av tidens gång. 
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Figur 1. Wilsons modell från 1996 över informationsbeteende 

 

Att dela in de mänskliga behoven på detta vis är något Wilson har anammat från psykologin. 
Med fysiska behoven avses de mest basala behoven av exempelvis mat och husrum. Med de 
affektiva behoven avser Wilson till exempel behovet av uppmuntran och vänskap, sådant som 
är knutet till människans känsloliv De kognitiva behoven består enligt Wilson exempelvis 
utav behov av att lära sig nya saker, planera och utvecklas rent tankemässigt.  (Wilson 1996, 
s. 39) Många är nog bekanta med Maslows behovstrappa, där de mänskliga behoven delas in i 
ett hierarkiskt system för hur människor prioriterar sina behov; de kroppsliga behoven, 
behovet av trygghet, behov av gemenskap och tillgivenhet, behov av uppskattning och behov 
av självförverkligande (Passer & Smith 2007, s. 352). 4 Till skillnad från Maslows statiskt 
hierarkiska modell är de tre kategorierna i Wilsons användande interrelaterade på så vis att 
exempelvis de affektiva behoven kan påverka de fysiska och/eller de kognitiva behoven, och 
de fysiska behoven kan påverka de andra två, och så vidare (1981, s. 7). Ett exempel som 
Wilson ger är när hungern driver en person att leta upp en restaurangguide, alltså de fysiska 
behoven leder oss till ett kognitivt informationsbehov (1996, s. 39).  

 

4.1.2. Aktiverande mekanismer  

Precis som i 1981 års modell konstateras att det att även om ett behov upplevs händer det ofta 
att själva informationssökningen aldrig aktiveras, eller den kan påbörjas en mycket lång tid 
efter att behovet uppstått och identifierats. Wilson refererar till Brenda Dervins teori om 

                                                           
4 Jag vill pointera att Maslows hierarkiska system, som presenterades år 1943 och omarbetades under 50-talet, ju 
inte är något exempel på nyare rön, och inget jag ställer mig okritisk till. Uppdelningen av behov på Maslows 
statiska vis kan till exempel förefalla något okonstruktivt. 
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sense-making och frågar sig om vad det är som motiverar oss att ”make sense of the world?” 
(Wilson 1996, s. 41) Men frågan är även; vad är det som gör att vi låter bli? ”…not everyone 
seems to need to make sense of all situations – or perhaps we should say that we are all happy 
some of the time not to make sense of the situation” (ibid.).  Och Enligt Wilson skulle svaret 
på detta kunna sökas i teorierna om stress and coping som han kallar ”the link between needs 
and action” (ibid.). Detta är den första av Wilsons aktiverande mekanismer, de faktorer som 
kan sägas starta hela informationssökningen, alternativt påverka på så sätt att aktiviteten 
aldrig sätts igång.   

Den aktiverande mekanismen stress förklaras som relationen mellan individ och omgivning, 
då detta uppfattas av personen som slitsamt på vederbörandes resurser och som påfrestande 
för välbefinnandet.  Enligt Zhou kan stress uppstå på en individuell nivå och på en 
situationsbunden nivå (2008, s. 65). Vid användandet av Wilsons modell kommer jag även 
väga in andra aspekter som inkluderas i Zhous definition av stress and coping och hur denna 
kan variera. Zhous variabler rör exempelvis personliga egenskaper, hur stor livsförändring 
som skett och hur mycket hjälp som står till förfogande (ibid., s. 65).  

Där Zhous idé om stress, då Zhous resonemang ju avser en livsförändring som generator till 
denna, som något ganska dramatiskt (ibid., s. 65) är Wilsons bild lite mer nedtonad. Han 
menar att upplevelsen av stress, för att fungera som en aktiverande mekanism, inte behöver 
vara värre än en vag känsla av osäkerhet och otillfredsställelse. Det kan även, enligt detta 
resonemang, falla sig så att vissa människor inte agerar utifrån ett upplevt informationsbehov 
då den nivå av stress de upplever inte är nog motiverande för att ta itu med en 
informationssökning (Wilson 1996, s. 41).  

Coping innebär enligt Wilsons definition de kognitiva och beteendemässiga grepp en individ 
tar till för att bemästra, reducera eller tolerera de yttre och inre krav som skapas i en 
stressande situation. Coping förklaras tendera, beroende på situation, att vara av 
känslofokuserad natur eller mer problemfokuserad. Den senare varianten används då 
situationen upplevs som föränderlig och påverkbar medan det känslofokuserade inträder då en 
situation känns ohanterlig och omöjlig att påverka (ibid., s. 41). Zhou förtydligar det hela 
genom att konstatera att stress and coping har att göra med affektiva komponenter snarare än 
beteendemässiga dito, som enligt Zhou istället har att göra med cultural learning (2008, s. 
65). Det förekommer även en tredje variant av coping, en strategi som innebär att söka social 
support, vilket innebär att en person söker sig till andra människor för vägledning, emotionellt 
stöd, uppmuntran och även materiell hjälp i en situation av stress. Angående känslofokuserad 
coping ger denna, i syfte att minimera emotionell stress, sig uttryck som exempelvis 
omtolkning, accepterande, förnekelse, bortträngning, undvikande och önsketänkande och 
kontrollerande av tankar. Problemfokuserad coping går ut på att i största möjliga mån 
respondera på de krav som upplevs i en situation. Detta till exempel genom planering, att dra 
in på andra konkurerande aktiviteter och påstridigt konfrontera källan till oro. (Passer & 
Smith 2007, s. 501 f.)   

Till teorin om stress and coping kopplar Wilson även det faktum att människan på en oönskad 
och stressande situation i psykologiska termer reagerar genom avoidance/attention. Wilson 
skriver: ”In effect, whatever the level of stress, some people will respond by attempting to 
ignore the situation and, therefore, will not engage in information-seeking behavior”. (1996, s. 
41) 
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Som ytterligare aktiverande mekanism använder Wilson teorin om risk/reward. Om 
informationssökningen alls aktiveras beror exempelvis på bekvämlighet, hur viktigt behovet 
av informationen anses vara, påföljderna, ”straffet”, av att ignorera informationsbehovet samt 
informationskällornas tillgänglighet och kostnad; ”If the reward of acting are higher than the 
risks, then action will take place, if not, not.” (ibid., s. 46). Det kan hända att 
informationssökningen aldrig aktiveras, eller den kan påbörjas en mycket lång tid efter att 
behovet uppstått och identifierats (ibid.). I detta har Wilson inbegripit social learning theory 
och det där centrala begreppet self efficacy, självkänsla. Tror sig människan vara förmögen att 
åstadkomma det som krävs för att uppnå önskat mål, eller avstår hon/han, på grund av 
bristande tro på den egna förmågan, är möjligheter Wilson öppnar för här (ibid.). 

 

4.1.3. Barriärer  

I 1996 års modell benämner Wilson barriärerna intervening variables, vilket låter oss förstå 
att det vara fråga om hinder till, men något som även kan främja nyttjandet av, 
informationskällor (1996, s. 42). Jag väljer dock att använda mig av den gamla beprövade 
termen barriär av den enkla anledningen att det är ett vanligt begrepp med vilket många är 
bekanta. Dock är jag inte främmande för den omvärdering av barriärer som fenomen Wilson 
avser. 

De barriärer som uppstår i informationssökningen, om den aktiveras, är i många fall desamma 
som de som gett upphov till upplevt informationsbehov. De kategorier av barriärer Wilson 
definierar är personliga egenskaper/psykologiska faktorer, demografiska faktorer, 
sociala/interpersonella faktorer, omgivningsrelaterade/situationsbundna faktorer samt själva 
källans tillförlitlighet.  

Personliga egenskaper som ger upphov till barriärer kan vara rent psykologiska men Wilson 
nämner även utbildningsnivå och ekonomisk situation (1996, s. 43). Det kan till exempel även 
handla om politiska åsikter, livssyn, intressen och attityd till olika ting.  

Demografiska variabler inkluderar kön, ålder, social och ekonomisk status, utbildning och 
arbetslivserfarenhet etcetera.   

Det faktum att människor är sociala varelser som fungerar genom interpersonell 
kommunikation gör att sociala och interpersonella barriärer kan uppstå närhelst människor är 
inblandade. Detta kan till exempel handla om att en person utgör informationskällan eller att 
den personen som söker information måste interagera med någon för att få tag i information. 
Wilson ger exempel på forskning där sjukhuspatienter upplevt specialisters attityd, och 
närvaron av viss personal som barriärer till informationssökning (ibid., s. 44).     

Om omgivningsrelaterade eller situationsbundna barriärer skriver Wilson:  

 Research in a variety of fields shows that the immediate situation of information-seeking activity 
 can include elements that represent barriers to continuing that activity and that the wider 
 environment can also represent problems (ibid, s. 44)  

Exempel på sådana barriärer är geografiska faktorer och brist på tid (ibid.).  
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4.1.4. Informationssökningsbeteende 

Wilson väljer att skilja på fyra olika slags informationsinhämtning. Med passiv 
uppmärksamhet avses sådant som att titta på tv och lyssna på radio, där ingen avsiktlig 
informationssökning pågår men en tillägnan av information ändå sker. Passiv sökande innebär 
de tillfällen då en sorts informationsbeteende oavsiktligt resulterar i tillägnan av information 
som råkar vara relevant för individen. Aktivt sökande, då en individ aktivt söker sig den 
information hon/han är i behov av, är den sorts informationssökning som mest förekommer i 
litteraturen. Pågående sökande kan sägas vara en fortsättning på det aktiva sökandet, det går 
ut på att uppdatera och utvidga det ramverk av information man redan skapat sig. Motiven 
kan vara att till exempel förvärva kunskap för framtida beslut.  (Wilson & Walsh 1995, avs. 
5.1.) 

 

4.2. Reflektioner kring användandet av Wilsons modell 
De inter-disciplinära dragen ger en omfattande och i många olika hänseenden användbar 
modell. Med detta följer dock även många olika ”steg” och infallsvinklar att ta i beaktning. 
Modellen är, som Wilson själv påpekar en slags kedja av resonemang, och inte en mall över 
hur personer tänker och agerar (1996, s. 46). Att statiskt försöka tvinga in resultatet av mina 
intervjuer var givetvis ingenting jag strävat efter i arbetet med analysen. Däremot har jag 
försökt att fokusera på de delar som förefallit överensstämmande med de tankar som mina 
informanter gett uttryck för, och de handlingar de sagt sig utföra, för att med modellen kunna 
stödja mina resultat.  

De teoretiska drag som Wilson anammat från psykologin har jag funnit mycket användbara. 
Att ha Zhou´s perspektiv på exempelvis stress and coping, med ett perspektiv mer specifikt 
på internationella studenter, har jag upplevt som ett bra komplement, även om jag valt att inte 
använda Zhou som en del av teorin. Jag har dock funnit det viktigt att vara noggrann med att 
inte avvika från ämnet, som ju är biblioteks och informationsvetenskap, och inte psykologi. 
Därför har jag tänkt mycket på ”översättningen” av dessa begrepp, så att de på ett rättvist sätt 
appliceras på min empiri och gett stöd för att underbygga mina resonemang, utan att jag för 
detta lämnat undersökningens huvudämne B & I. 
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5. Metod  

I detta kapitel följer en beskrivning av hur val av metod, utformande av en intervjumall, 
genomförande av intervjuer samt hur tankegångar kring etik, och närhet och distans gått till.  

 

5.1. Val av metod och utformande av intervjumall 
Avsikten med denna magisteruppsats är att undersöka hur en grupp Erasmusutbytesstudenter i 
Prag förhåller sig till den information de är i behov av i sin nya livssituation, och hur deras 
sätt att söka och förhålla sig till information präglas av faktorer i den nya miljön. För att 
lyckas med detta krävs ett nära samspel och ett djupgående samtal. Repstad skriver i Närhet 
och distans ”I den kvalitativa forskningstraditionen betonar man ett tätt och nära förhållande 
mellan forskaren och den miljö eller de personer som studeras” (1999, s. 10) vilket jag tycker 
visar att metoden passar mitt syfte. Med en kvantitativ metod, som exempelvis en 
enkätundersökning, hade en större grupp individer kunnat undersökas men jag menar att den 
närhet till studieobjektet som återspeglas i Repstads resonemang hade gått förlorad.  

Den kvalitativa intervjun är på många sätt en intressant balansgång. Det handlar, för att 
använda sig av Kvales ord ur Den kvalitativa forskningsintervjun, inte om ett ”samtal mellan 
likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen”. (1997, 
s. 13). Samtidigt är det dock ett mycket personligt möte, som kräver mycket av båda parter. 
Kvale ger en rad aspekter på den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform, av vilka en 
är det han kallar den mellanmänskliga situationen – ”intervjusituationen kan för båda parter 
vara präglad av positiva känslor, som intellektuell nyfikenhet och ömsesidig respekt” (ibid., s. 
39).  

För att uppnå största möjliga flexibilitet men samtidigt ha ett visst mått struktur att följa fann 
jag den semi-strukturerade modellen mest lämplig. Kännetecknande för denna är att 
intervjuguiden främst är till som ett stöd för samtalet i fråga. Bryman tipsar om i 
Samhällsvetenskapliga metoder; ”Skapa ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella 
så att frågorna som rör dessa teman följer på varandra på ett bra sätt, men var också beredd att 
under intervjuns gång ändra ordningsföljden i frågorna”. (2001, s. 305) I enighet med detta 
utformades således en intervjuguide med frågor utifrån studiens tilltänkta teman (se bilaga 2). 
Jag aktade mig även, precis som Bryman manar, för att konstruera ledande och alltför 
specifika frågor vilket kan alldeles motarbeta syftet. Jag hade även i åtanke att det språk som 
skulle användas i intervjuerna, engelskan, varken är mina informanters eller mitt eget 
förstaspråk. Med tanke på detta var jag extra noga med att inte i onödan formulera krångliga 
frågor, med alltför svåra eller mångtydiga ord och meningar. 

 

5.2. Urval 
För studien har jag velat skapa en grupp med mångfaldig bakgrund och har därför sökt upp 
studenter från olika Europeiska länder snarare än koncentrera mig på en enskild nationalitet. 
Detta då alla bär med sig helt skilda erfarenheter från sitt respektive hemland och därmed 
kanske relaterar till den nya studieorten på olika vis, i jämförelse med tidigare erfarenheter 
från hemma. Genom detta ämnar jag inte ge ett entydigt svar på hur en viss grupp människor 
från ett speciellt land söker information, utan söker snarare exempel på hur olika människor 
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kan reagera inför en helt ny situation, och hur detta i sig påvekar deras vis att förhålla sig till 
information.  

Man kan säga att jag befann mig mitt ibland mina informanter, då jag själv också var 
utbytesstudent då sökandet efter deltagare till studien påbörjades. Dock var det inget överflöd 
av informanter att tala om, då datainsamlingen förlades i slutet av höstterminen och många 
studenter redan lämnat studieorten. Jag fick därför begränsa mig till de studenter som av olika 
skäl valt att stanna i Prag längre tid än ”nödvändigt”. Detta på grund av till exempel en 
påföljande utbytestermin, kvarvarande skoluppgifter eller nya planer såsom arbete. En följd 
av detta är att urvalet blev något snävare än det skulle ha varit om intervjuerna skett tidigare 
under terminen. Jag ser dock inte att några problem följt med detta då jag inte behövt göra 
avkall på mina önskemål om geografisk spridning och en relativ jämnhet i studieinriktning 
hos informanterna. 

Jag fann det rimligt att själv kontakta de utbytesstudenter med vilka jag redan hade kontakt. 
Efter att ha pratat lite lösare med dessa eventuella informanter om deltagande i 
undersökningen skickades efter en tid ett e-mail (se bilaga 1) till samtliga där jag uppmanade 
de som ännu var intresserade att kontakta mig. Med de som svarade bestämdes sedan tid och 
plats med över e-mail eller sms. Det hände även att jag bad dessa om rekommendationer om 
personer de kände till, ett så kallat snöbollsurval. Med detta följer enligt Repstad risken att 
människor rekommenderar sina gelikar och att utbudet blir snävt (1999, s. 45). Detta menar 
jag dock inte blev något problem då jag med flit riktade mig åt många olika håll som möjligt, 
mot människor i olika kretsar. Med avsikt valde jag att inte intervjua närmare vänner, då det 
skulle kunna ge en oseriös prägel. Alla informanter är dock mer eller mindre bekanta till mig, 
något som diskuteras vidare i kapitel 5.6. Gruppen informanter är till antalet sex, varav tre är 
kvinnor och tre män. De är alla mellan 22 och 25 år, och befinner sig alla relativt sent i sin 
utbildning, något som visar på att de passar bra in i bilden av den genomsnittliga 
Erasmusstudenten (se kapitel 2.2.). 

Vad som bör påpekas gällande urvalet är att det i slutändan fallit sig så att en koncentration 
skett på de centrala delarna av Europa; Polen, Slovenien, Tyskland och Österrike ligger alla 
förhållandevis nära Tjeckien rent geografiskt och därmed mer eller mindre även kulturellt. 
Polen, Litauen, Slovenien och delvis Tyskland är, liksom Tjeckien, forna kommuniststater 
vilket kan bidra till en större likhet mellan länderna vilket även kan speglas i informanternas 
upplevelser av utbytesorten. Motsatt förhållande råder med informanten av fransk härkomst 
vilket kan bredda perspektivet.  

 

5.3. Genomförande av intervjuer 
Tid och plats bestämdes i så stor mån som möjligt efter informanternas önskemål. 
Intervjuerna gick i vissa fall av stapeln i min bostad, i vissa fall hemma hos informanterna. 
Jag lät dem själva avgöra vilket som föreföll dem bekvämast, så länge det försäkrades att det 
skulle kunna gå ostört till. Att intervjua i hemmiljö visade sig ha många fördelar. Att hemmet 
inte är någon särskilt neutral plats menar jag uppvägs av den avslappnade men förtroliga 
stämning man där kan uppnå. Repstad är även han av meningen att det inte behöver vara 
något negativt att utföra intervjun i forskarens hem (1999, s. 72). Jag övervägde att låna ett 
rum på universitetet men kom fram till att det skulle ge mindre flexibilitet i fråga om val av 
tidpunkt, samt att ovan nämnda otvungna stämning förmodligen inte skulle vara lika lätt att 
uppnå.  



27 

 

Intervjumallen användes som stöd för att se till att alla frågor ringades in, men följdes på intet 
vis slaviskt. Om ämnet frångicks något lät jag informanten tala till punkt, för att sedan styra 
tillbaka till ämnet. Fritt tal och associerande uppmuntrades alltid, jag var noga med att låta 
även tystnaden ta sin plats, ställde följdfrågor och bad om exempel där jag tyckte svaren var 
oklara, detta i enighet med Repstads rekommendationer (ibid., s. 125). 

Dock var inte alla informanter riktigt lika lätta att locka språket ur, och fruktsamheten på 
intervjuerna varierade därför något. Tiden på intervjuerna blev allt mellan 25 och 100 
minuter, varför det kan upplevas som om vissa informanter ges mer plats än andra. Detta kan 
kanske tyckas ge en skev bild och mindre tillförlitlighet men jag tycker även att de minde 
talföras åsikter har mycket att ge, ofta måste man som bekant även titta på det som inte sägs. 
Det kan också vara en fråga om att våga och kunna göra sig förstådd på engelska då man har 
ett annat modersmål. Alla mina informanter kunde göra sig förstådda på engelska men 
förmågan att uttrycka sig obehindrat varierade. Dock betyder inte detta att den som 
behärskade engelska bäst kunde ge uttryck för sina känslor och tankar bäst.  

Jag använde diktafon för att spela in intervjuerna, något jag föredrog framför att nedteckna 
allt som sades. Med detta var min avsikt att kunna befinna mig mer ”här och nu” i 
intervjuerna, ställa följdfrågor och följa upp olika resonemang. Missöden är dock förenliga 
med detta, speciellt då äldre apparatur används, se kapitel 5.5 om bortfall.  

 

5.4. Bortfall 
Intervjuerna spelade in på diktafon, något som inte föreföll störande för mina informanter 
men dock medför vissa risker. Tyvärr visade sig ett av kassettbanden som använts vara 
oanvändbart och en hela den intervju informanten Linda deltagit i blev förstörd. Denna var 
den sista intervjun som genomfördes och tyvärr upptäcktes missödet först senare. Då jag 
genomförde intervjuerna under mina sista dagar i Prag blev det ett ganska uppbokat schema, 
och det jag från början planerat, att kontinuerligt transkribera och analysera materialet under 
insamlingens gång, såsom Bryman rekommenderar (2001, s. 311), blev mot slutet en 
omöjlighet. Därför kunde jag inte rekonstruera den sjätte intervjun särskilt väl ur minnet men 
med hjälp av e-mailkontakt med Linda blev det möjligt. En skillnad är dock att Linda inte 
citerats i uppsatsen. I en annan situation hade jag sett till att ha en bättre tidsbuffert, då hade 
inte detta behövt hända.  

 

5.5. Påverkansfaktorer 
Ett faktum jag haft i åtanke är det att jag själv vid dessa intervjutillfällen var utbytesstudent. 
Det betyder att det inte rått någon större åldersskillnad mellan mig och mina informanter, och 
att vi befunnit oss i en ganska jämlik position vad det gäller utbildning. Utöver detta 
tillkommer att de alla varit mig bekanta vid intervjutillfället. Dessutom är det ofrånkomligt att 
jag som aktör på detta fält haft en förförståelse som kunnat påverka resultatet i olika 
riktningar.  

Repstad skriver om forskning på i en miljö där man redan är hemmastadd, om att man lätt 
förlorar den akademiska distansen och att personliga intressen kan få alltför stort inflytande. 
En del av den stora problematiken inom kvalitativ forskning, att upprätthålla distans och 
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opartiskhet ställs på sin spets om man redan har personlig anknytning till dem som intervjuas. 
Repstad skriver att risken finns att forskaren då bedömer, snarare än att ger så precisa 
framställningar som möjligt, utifrån aktörens perspektiv. 

Ett önskvärt resultat av ovanstående förutsättningar är att mina informanter, precis som 
Repstad skriver, känt sig fria att yppa mer än vad de annars skulle gjort om jag upplevts som 
någon form av auktoritet. Det kan förstås också i värre fall, dock inte något jag upplevt, bli så 
att informanten inte tar situationen och min undersökning på allvar. Vad jag koncentrerat mig 
på är att det handlat om en BHS-student som intervjuat en utbytesstudent. Om 
förhandskunskaper om den miljö man studerar skriver Repstad att de inte alltid är av ondo. 
Förtrogenhet kan hindra att icke korrekta slutsatser dras, å andra sidan kan forskaren ta mer 
för givet än vad som är lämpligt. Denna balansgång gäller det att vara medveten om under 
datainsamling och analys, att förhålla sig till, för att förhindra att de negativa aspekterna 
färgar arbetet i alltför stor utsträckning, men också så att de goda kan tas tillvara. (1999, s. 27) 

 

5.6. Etiska aspekter 
Ett e-mail skickades som redan nämnts ut till samtliga potentiella informanter innan studien 
påbörjades. I detta informerades det något om avsikten med studien, och också om 
konfidentiellitet och informantens rätt av närsomhelst avbryta intervjun om så önskas, det vill 
säga informerat samtycke (Kvale 1997, s. 107). Jag berättade även att intervjun skulle komma 
att spelas in på diktafon, för att medvetandegöra detta speciellt för de som kunde tänkas finna 
obehag i att bli inspelade på band. Innan intervjuerna började upplyste jag dem åter om deras 
rättigheter som deltagare i studien, detta för att försäkra mig om att inget missats på denna 
punkt. 

Deltagarnas namn är alla fingerade för att de inte identifiering skall kunna ske. Däremot anges 
deras ursprung i form av hemland men inte geografiskt specifikt än så. Med detta anser jag 
risken att identifiering skall ske som liten.  

 

5.7. Analysarbete 
Det insamlade materialet transkriberades och lästes noggrant flera gånger. Under läsningens 
gång arbetade jag med att finna återkommande och särskiljande mönster. Olika tendenser i 
mina informanters utsagor identifierades och lade grund för de grupperingar som 
resultatredovisningen i vissa delar visar på. Dock föll det sig så att jag under arbetets gång 
funnit det nödvändigt att byta teori. Detta påverkade givetvis arbetet med uppsatsen och vissa 
av de tendenser jag arbetat utifrån fann jag med tiden oanvändbara. Det som än dock ansågs 
hållbart kombinerades med nyutarbetade kategorier och dessa applicerades sedan på Wilsons 
modell över informationsbeteende.  
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6. Resultatredovisning  

Här följer först en kort presentation av deltagarna var och en för sig. Efter detta följer en 
redogörelse för det empiriska materialet vilket har sammanställts i teman utifrån de tendenser 
som identifierats. 

 

6.1. Presentation av deltagarna 
Adam är 25 år och kommer från Litauen. Han är i slutskedet av sin samhällsvetenskapliga 
utbildning som har varit förlagd i Tyskland och då han även har tidigare erfarenhet av en 
termin som Erasmusstudent är det inget direkt nytt för honom att vara utomlands och studera. 
I Prag har han studerat en termin. Hit kom han då en obligatorisk del i utbildningen var att 
förlägga en termin i östra Europa. En annan anledning är att han ville utveckla sina engelska 
färdigheter och därmed fann det breda utbytet av kurser på engelska som en klar fördel, då 
han anade att detta kunde locka till sig många engelskspråkiga studenter i jämförelse med 
alternativa kringliggande utbytesländer. Adam är intresserad av basket och klassisk musik. 

Katja är 22 och från Slovenien. Hon studerar hela det fjärde året i sin utbildning inom 
humaniora i Prag och ämnar således stanna vårterminen ut. Nu har hon även fått tjänst som 
tecknare för ett seriemagasin, något som passar bra då teckning är ett av hennes största 
intressen. Att hon kom till just Prag beror på att hon var intresserad av stadens kultur och att 
det där är billigare än i till exempel England, som var ett annat alternativ hon hade att välja 
på. Hon har ingen tidigare erfarenhet av att studera eller arbeta utomlands.  

Paul från Tyskland är 25 år. Studieperioden i Prag är hans tredje termin i hans fyraåriga 
konstutbildning, eventuellt kan han förlänga perioden och stanna vårterminen ut. Han har 
aldrig vistats så lång tid utomlands förut. Att han kom till Prag som utbytesstudent berodde på 
ett snabbt beslut efter ett informationsmöte om Erasmus, samt att han tänkte att stadens 
speciella stämning, som han mindes från ett tidigare besök, kunde passa bra för hans konst. På 
sin fritid pysslar Paul helst med videokonst och annat relaterat till utbildningen.  

Linda är 24 år och kommer från Österrike och studerar litteratur och lingvistik. Prag har hon 
valt på grund av ett stort intresse för stadens, och hela regionens, historia. Hon stannar två 
terminer som utbytesstudent. På sin fritid läser hon mycket skönlitteratur och håller på med 
aerobics. 

Frank är 22 år och kommer från Polen. Han studerar humaniora på tredje året och har 
bestämt sig för att stanna en extra termin som utbytesstudent i Prag. Han kom till Prag av 
intresse för staden och med tron att den kulturella och språkliga likheten med Polen skulle 
göra vistelsen enkel. Att det fanns ett brett utbud av kurser på engelska var också en 
avgörande faktor.  På sin fritid, och även till viss del professionellt, sysslar Frank med 
fotografering.  

Daisy, 22 år är från Frankrike. Hennes studieinriktning är litteratur och humaniora vilket hon 
studerat i fem år. Hon har studerat en termin i Prag och ämnar stanna ännu en termin för att 
bedriva studier på halvtid och samtidigt arbeta extra. Vid tidpunkten för intervjun har hon 
dock tankar om att lägga studierna på hyllan ett tag och endast arbeta. Hon kom till Prag för 
att leva på en för henne helt ny plats och då hon hört mycket gott om staden i sig. Daisy är 
intresserad av exempelvis dans, litteratur och skate boarding.  
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6.2. Presentation av resultat 

6.2.1. Språket – att kunna kommunicera eller inte 

Något som är återkommande under samtalen med informanterna är frågan om språket, om 
vikten av att kunna göra sig förstådd och själv kunna uppfatta vad som sägs när det öppnas för 
kommunikation på tjeckiska, att kunna tyda skriven text och att över huvud taget kunna 
tillgodogöra sig information på värdlandets språk. 

Alla informanter med undantag för Katja gick innan terminens start en månadslång 
intensivkurs i tjeckiska. Efter denna månad var de språkliga kunskaperna varierande men en 
allmän uppfattning var att kursen kommit till god användning. Frank som kommer från Polen 
berättar att han haft lätt för att lära sig tjeckiskan och att han ganska snart kunde ta sig fram 
tämligen obehindrat. Adam säger att han till en början var mycket ambitiös och ville gå en 
fortsättningskurs men det blev inte så på grund av dålig information om priser och dylikt. Han 
säger sig på sin höjd kunna föra kortare konversationer på tjeckiska, och Paul uppskattar sina 
kunskaper som på ett liknande stadium. Linda ville gärna lära sig så mycket som möjligt och 
utnyttjade alla möjligheter till övning, hon såg till exempel till att bo tillsammans med 
människor som hade tjeckiska som modersmål och menar sig ha lärt mycket tack vare detta. 
Hon upplever dock ändå att språket varit det som satt mest hinder för henne, men visar även 
att det är något hon överkommit. Även om Katja aldrig gick någon kurs har hon lärt sig 
mycket av sin rumskamrat som har tjeckiskt påbrå men också är utbytesstudent.  

Den som tycks reflektera mest över språket är Daisy. Hon berättar att hon kom till Prag för att 
lära sig ett nytt språk och leva på en för henne tidigare okänd plats, så olik någon hon tidigare 
varit på som möjligt. Hennes intention har varit att skapa sig ett nytt liv i en ny miljö, inte 
enbart komma någonstans en tid som utbytesstudent för att sedan åka hem igen. Hon berättar 
att det inte alltid varit lätt, att hon är känslig och tyckt det varit svårt att alltid mötas av 
oförstående ansikten: ”I felt really disabled because I always thought English was enough, I 
know it´s not the main language of course…but sometimes I just felt stupid and powerless 
really, like I couldn´t get myself understood”. Hon har upptäckt en tendens hos sig själv att 
ständigt be om ursäkt för sina bristande kunskaper i språket, och berättar att hon upplever sig 
själv som extra känslig, om då hon ber om information i olika sammanhang, till exempel på 
postkontoret, lätt tar illa upp: ”I see in their faces and see that they are like ´Ahh what is she 
trying to tell me´ or so and I am like ´Okej sorry no problem´and I go”. Hennes egen 
upplevelse av tillkortakommande med den språkliga biten har gjort att hon helt enkelt 
undvikit vissa viktiga saker, till exempel blanketter som skall fyllas i eller personer som skall 
kontaktas, ofta saker relaterade till universitetet. När hon ser tillbaka på sin tid som 
utbytesstudent har hon känslan av att ha kommit efter, att hon inte kan gå till det 
internationella kontoret eller skolbiblioteket och fråga de mest grundläggande av frågor, 
ibland känner hon att hon skulle vilja börja om från början, nu med en större möjlighet att 
kunna påverka sin situation med hjälpa av sina ökade språkkunskaper.    

 

6.2.2. Upplevelsen av mötet med universitetet  

En vecka innan höstterminen började fick alla Erasmusstudenter en introduktionsvecka med 
allmän information varvat med gemensamma trivselaktiviteter. Speciellt Adam, Frank och 
Katja påpekar hur detta fungerade bra för att mätta det allra mest basala informationsbehovet. 
Praktiska saker såsom skola, sjukvård och registrering hos polisen gavs det här information 
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om.  Det var också en möjlighet till att få en bättre känsla för att orientera sig i staden, såväl 
för nattliv som för museum och caféer. Frank berättar även att han fick ett informationspaket 
hemsänt innan han åkte, med information om sådant han kunde behöva inför skolan. Allt det 
han inte kunde hitta där frågade han efter på sin institution eller på internationella kontoret, 
och han fick alltid tillfredsställande svar. Han talar även om vikten av förberedelse, mycket av 
det han ville veta hade han tagit reda på av studenter hemma i Polen som tidigare studerat i 
Prag. På hans universitet i Polen fanns en lista med tips från studenter som varit i Prag 
tidigare, där stod allt om olika kort man behövde, hur man fick tag på kuponger till lunchen i 
skolan och annat han behövde veta.  

Linda upplevde en viss stress innan universitetet började, hon var förvirrad och tyckte att det 
var svårt att få tag på till exempel schema över terminen, och kunde inte ens riktigt få klart för 
sig vilken dag skolan började. Hon anser också att viktiga frågor om betyg, poäng, seminarier 
och så vidare till en början var svåra att få svar på. Lindas koordinator var även nyanställd och 
inte så erfaren gällande behov och problem förekommande bland utbytesstudenter. Det löste 
sig dock med tiden, om inte med hjälp av koordinator så genom andra studenter, både 
utländska och tjeckiska.  

Adam upplevde också en ovisshet till en början, men den var mer kopplad till det faktum att 
han inte trivdes med det boende han blivit tilldelad på studenthemmet.  

Katja var till en början ganska förvirrad över all administration och byråkrati som krävdes för 
att registrera sig, få studentkort och så vidare: 

Like at home I would get like one pass word and I would have this pass word for everything, 
like for internet access, whatever access, like applying for exams, whatever, but here in the 
beginning I had like four or five different pass words and I had no idea what I gonna need them 
for, and like I always had to go to this other street and get this pass word there and then wait for 
an hour and then you can register there…and it was like Wow 

Hon berättar att hon gick igenom många faser av förvirring i mötet med det nya systemet, hon 
beskriver olika känslostadier: ”Like what is the reason? What is it used for? I didn´t 
understand it, but I kind of overcame it” men menar att det aldrig var riktigt så illa, att hon 
aldrig var riktigt förvirrad. I nästa ögonblick utbrister hon dock: “I was really sick of 
everything and I was like WHY DO WE HAVE TO DO ALL THIS?”.  

Daisy menar även hon att det varit en hel del administrativt krångel, något som hon har 
upplevt varit extra knepigt då hon inte behärskat språket, och som gjort henne nervös: 

Administration is such a big part of our presence here, we have to fix so many things before we 
can even start living here. And I have the feeling I just started living right now…at the beginning 
I had always the feeling that any problem could send me home, like I can´t register or so, you 
feel so fragile 

Hon tycker även, liksom Linda, att det var svårt att finna information om regler och tider. Hon 
hade svårigheter i att finna rätt kurser, upplevde att kursbeskrivningen inte stämde överens 
med kursinnehållet, att hon hamnade i nybörjarkurser som inte alls levde upp till hennes 
förväntningar. Tillslut bestod hennes schema av kurser som inte alls hörde ihop, och hon är 
missnöjd med hur det till slut blev. 

Paul anser sig inte alls haft problem vid registrering och dylikt, alla koordinatorer han varit i 
kontakt med har varit hjälpsamma och vänliga, gett honom all information han behövt om allt 
från spårvagnsbiljetter till var man kan köpa den billigaste maten. Om han har haft några 
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problem tar han själv helt på sig ansvaret: ”I think when I didn´t know something then it was 
because I was too lazy to get the information”. 

Det var mest i kommunikationen med en för honom viktig lärare han stött på problem. Paul 
berättar att han hade haft kontakt med denne en tid för att veta för vem det var han skulle 
arbeta och när läraren plötsligt var borta och utbytt utan att någon fått information om detta. 
Diskussioner följde och vissa upprörda känslor bland eleverna men det löstes genom ett möte 
i grupp. Han berättar att efter detta följde klassmöten på oregelbundna tider, plötsligt kunde 
läraren skriva ett e-mail att i morgon klockan 12 är det möte, men detta var inget Paul såg 
som något dåligt, han tyckte bara att det var bra att de hade dessa möten där han kunde föra en 
direkt kommunikation med läraren och på så vis få den information han behövde om saker 
gällande skolarbetet.  

 

6.2.3. Upplevelsen av mötet med biblioteket 

Samtliga informanter menar att de använt sig av biblioteket i mindre utsträckning än vad de 
brukar göra i sitt hemland. Anledningen till detta skiljer sig dock dem emellan. Paul, som 
normalt sett är en regelbunden besökare av bibliotek, har under utbytesterminen aldrig känt 
behov av att besöka ett, det var sent under terminen som han ens förstod att det fanns 
bibliotek på hans skola. Han menar att tiden i Prag mest är som semester för honom och att 
han under sin semester inte är i behov av bibliotek.  

Katja är den som uttrycker störst entusiasm över mötet med bibliotek under utbytestiden och 
hon har spenderat mycket tid studerande på sin fakultets bibliotek, delvis på grund av det kaos 
som rått på hennes studenthem.  Hon berättar om förstående bibliotekarier som alltid gjort sitt 
yttersta för att få kommunikationen att flyta trots språkbarriärerna. Och hon har upplevt 
platsen som luftig och fräsch i jämförelse med fakultetsbiblioteket i hemlandet, som var trångt 
och alltid fullsatt. Även på stadsbiblioteket har hon funnit sig väl till rätta även om hon till en 
början inte förstod något alls, men på egen hand löste situationen genom envisa frågor till 
bibliotekarien, som ofta inte talade så god engelska: ”I was always completely lost when I 
came there, like where can I get my card? Where can I borrow? Where can I return books? 
Like, what can I do? How can I search the catalogue? And they were always really helpful.” 
När inte bibliotekariens engelskkunskaper varit tillräckliga har hon haft turen att få hjälp av 
en tredje person, till exempel någon i kön som kunnat översätta mellan tjeckiska och 
engelska. 

Adam har använt sig av samma fakultets bibliotek. Han tycker att resultatet av all 
administration, vars följd blir en ständig kontakt med bibliotekarien, är irriterande: ”I don´t 
need that much contact you know. Every time to ask and to bother somebody”. Han tycker att 
detta i kombination med övervakningskameror och stora speglar ingett honom känslan av att 
biblioteket inte litar på honom vilket medför en sämre atmosfär. Ändå har han varit en flitig 
användare av biblioteket i fråga då hemlån inte varit tillåtet, och han därmed varit ganska 
bunden till dess lokaler. Han har upplevt biblioteket som stökigt med studenter som kommer 
till biblioteket för att prata högt med varandra och i mobiltelefoner, och bibliotekarier som 
inte bryr sig om att säga ifrån. Han finner detta beteende komplett omöjligt: ”Library, it 
means for studing!”. Han jämför med det bibliotek han normalt använder på sin studieort i 
Tyskland. Där upplever han att studenterna har en annan attityd till biblioteket och att 
bibliotekarierna månar om att atmosfären är lugn och studievänlig. Han beskriver hur 
biblioteket håller öppet dygnet runt och hur det är planerat utifrån att bibliotekarierna litar på 
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användarna, där användarna är de ansvariga, därför behövs inga övervakningskameror eller 
onödiga säkerhetsregler. Adam ger uttryck för att studenterna nog uppträder så som de blir 
behandlade och menar att de tjeckiska studenterna kanske inte skulle kunna ta till vara på den 
frihet och ta det ansvar som den tyska modell han beskriver bygger på.  

Men Adam är inte bara missnöjd. Han nämner en viss bibliotekarie på fakultetens bibliotek 
som varit mycket viktig för honom. De började kommunicera med varandra då bibliotekarien 
var intresserad av Adams hemland. Varje gång de möttes i biblioteket pratade de lite och 
Adam fick svar på många frågor, både om till biblioteket relaterade ting och om allmänna 
saker han behövde veta om Prag, om utflyktsmål och traditioner. Han har även uppskattat det 
breda utbud av internationella nyhetstidningar, till exempel på tyska, som han funnit på 
stadsbibliotekets tidningsavdelning.  

Franks upplevelse av bibliotek under utbytestiden har varit begränsad men positiv. Han har 
inte varit i så stort behov av något bibliotek hittills, allt han behövt veta har han funnit på 
internet. Han tror dock att han kan få ett större behov av biblioteket i sina studier framöver. 
Angående mötet med biblioteket säger han att han vet vad han kan förvänta sig, att Polen och 
Tjeckien är så pass lika, och att han därför inte kan bli besviken: ”I know what I can expect”. 
Han tror även att han haft det extra lätt då hans tjeckiska varit så pass bra så han sluppit 
problem om bibliotekariens engelska varit mindre bra.  

Daisy gillar inte den attityd hon mötts av de få gånger hon uppsökt bibliotek under 
utbytesperioden. En bibliotekarie på fakultetens bibliotek (samma som Katja, Adam och i viss 
mån Frank använt sig av) försökte göra sig lustig och frågade varför hon var där; ”alla 
böckerna var ju på tjeckiska”. Detta något nedvärderande skämt var inget Daisy uppskattade. 
Andra bibliotekarier har hon upplevt som rent ovänliga. Vidare menar hon att hon saknar den 
välkomnande och varma atmosfär hon är van vid från hemma, där hon uppfattar att 
bibliotekarierna blir glada av att hon och andra besökare kommer. Hon är van vid att 
interagera med bibliotekarierna, att be dem om råd och lära känna dem. I Prag skulle hon 
aldrig be dem om råd: “Here I have the feeling it doesn´t matter for them, they are working 
here but they are not the link between people and books, and they should be that”. Hon säger 
att hon fått känslan av att besöket på biblioteket och interaktionen med bibliotekarien endast 
blir en administrativ fråga. 

Linda har haft problem med att finna den litteratur som krävts för hennes studier, och tycker 
att utbudet av böcker på engelska varit något bristfälligt. Detta har hon löst genom att beställa 
böcker från hemlandet eller hämta med dem då hon själv varit på besök hemma i Österrike. 
Men hon har även haft mycket nytta av biblioteket då hon jobbat med presentationer och 
essäer för skolan. I kommunikationen med bibliotekarien har hennes tjeckiska inte alltid varit 
tillräcklig men hon har oftast uppfattat bibliotekarierna som tålmodiga och vänliga, och om 
missförstånd uppstått har detta lösts med engelska. 

 

6.2.4. Bibliotekets tillgänglighet 

Daisy uttrycker en stor frustration över den dåliga tillgänglighet hon upplevt till biblioteket. 
Detta faktum, tillsammans med de upplevelser som återges i kapitel 6.2.3. har förvandlat 
henne från frekvent användare till icke användare, något som gör henne ledsen då hon alltid 
varit omkring böcker och ser biblioteket som en viktig del av sin tillvaro. I Frankrike brukade 
hon besöka biblioteket varje dag, hon beskriver det som ett andra hem och en mycket familjär 
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plats. Daisy berättar om hur viktigt det är för henne att ha sin plats och sina vanor, men så har 
inte fallet blivit i Prag, hon beskriver känslan hon fått vid sina enstaka försök till besök av 
fakultetens bibliotek: 

It was already so hard to get in, you know you have to leave your bag, as in the swimming pool 
or something, and for me I really pay attention to access. I know that there are some laws, you 
can´t do everything, you can´t bring your food, and we know that, we are educated, we don´t 
need so many steps, because as foreigners we are already disabled somehow, and people usually 
don´t speak English, so sometimes I give up, I gave up so many times in a day when I wanted 
one thing or another, I gave up libraries. 

Men hon tycker också att det är bibliotekets uppbyggnad som stöter bort henne. Hon berättar 
om känslan av att komma in i biblioteket och gripas av motvilja:   

When I went to the libraries here I didn´t even see books, they were far from me, they were far 
because of all the steps and also far because I just could not see them and so I had a feeling I 
could not go closer the books... And just now when I cannot pass all these steps I´m just like 
Okay this is not a place for me.  

Adam har också upplevt bristande tillgänglighet, och känner irritation över detta. Besvären 
med det administrativa återkommer ofta, som exempel att man för att över huvud taget kan 
komma in i biblioteket måste registrera sig med sitt studentkort för att sedan få en nyckel till 
ett skåp där väskor och jacka skall förvaras under besöket. Han tycker även att det har varit 
snåla öppettider, särskilt med tanke på det faktum att han varit bunden till biblioteket då det 
inte tillåtit hemlån. 

Katja menar att de bibliotek hon besökt haft bra tillgänglighet, och särskilt den egna 
fakultetens bibliotek tycker hon haft bra öppettider och bra access till olika databaser där hon 
kunnat leta akademiska artiklar att använda till skoluppgifter.  

 

6.2.5. Tillgång till Internet 

Under utbytestiden har internet varit en viktig informationskälla, och tillgången till denna har 
varit viktig. Katja berättar att hon haft trådlöst bredband på sitt studenthem och att det varit 
något nytt för henne att slippa uppsöka biblioteket för att använda internet. Därför har hon 
använt internet extra mycket, tycker sig ha lärt sig mer om hur det kan användas och är 
mycket nöjd med detta.   Adam berättar om en besvärlig tid i början av utbytet då han bodde 
på ett studentboende han inte trivdes på och ville lämna. För att leta efter ett rum att hyra 
behövde han internet, vilket saknades på studenthemmet där han först bodde. Han blev 
tvungen att gå runt i staden varje dag för att uppsöka olika internetcaféer och bibliotek. Med 
biblioteket följde ju dock det administrativa krånglet och Adam var under denna tid mycket 
frustrerad, också dock på grund av behovet av en ny plats att bo på. Samtliga informanter 
nämner ofta internet som en självklar källa, vad än de har behövt veta. 

 

6.2.6. Sociala nätverk 

Alla informanter kan berätta om hur viktig kontakten med andra människor varit för att hålla 
sig informerade och kunna bli hemtama i den nya livssituationen. Frank, Katja och Daisy fick 
varsin ”tutor”, en mentor tilldelad av universitetet. Dessa var tjeckiska studenter som på 
förhand anmält intresse för att finnas till hands för nyanlända utbytesstudenter som en kontakt 



35 

 

i det nya samhället. Frank hade hjälp av sin mentor främst i början med praktiska göromål 
relaterade till studierna, som kunde vara lite förvirrande då. Snart kände han sig dock 
självgående och kontakten med mentorn avtog. Katja pratar med entusiasm om sin mentor, 
som en person som kunde hjälpa henne med ”allt”, hon berättar att så fort hon hade problem 
vände hon sig till sin mentor. Det fungerade så bra att hon aldrig kände sig illa informerad 
eller hade problem med att finna den information hon var i behov av – hon bara frågade sin 
mentor. Katja berättar även om sin rumskamrat som har tjeckiskt påbrå och därför pratar 
tjeckiska och varit till stor hjälp för henne då hon behövt ta reda på saker.   

Daisy upplevde sin mentor som trevlig och hjälpsam men väldigt upptagen och kontakten 
med denna ebbade därför med tiden ut.  Mycket av det hon sökte hos mentorn fann hon dock i 
stället på annan väg; Daisy satte upp lappar om språkutbyte där hon erbjöd sig att lära ut 
franska till tjeckiska personer som i utbyte skulle hjälpa henne med tjeckiskan. Tack vare 
detta kom hon i kontakt med två personer, en man och en kvinna, som kom att spela en viktig 
roll för tillfredsställandet av hennes informationsbehov. På regelbunden basis, en gång i 
veckan, började hon träffa de två personerna, en och en, och de kom snabbt att bli mycket 
viktiga för henne på varsitt sätt, hon beskriver det som att de kompletterat varandra. Kvinnan, 
äldre och gift, beskriver hon som något av en modersgestalt, eller en god väninna, som hon 
kan prata om vad som helst med om hon skulle vilja. I stället har dock varje möte varit 
förberett med först språkliga övningar och sedan allmänt prat, men Daisy berättar att hon ofta 
tagit tillfället i akt och frågat om sådant som hon på grund av språket har svårt att ta reda på 
själv. Hon beskriver det som en slags organiserad men ändå spontan kommunikation. Med 
mannen, som hon menar är helt annorlunda än henne själv, har hon en än mer organiserad 
mötesstrategi, med planerade samtalsämnen från timme till timme. Mannen arbetar inom 
politiken och har hjälpt Daisy att hålla sig uppdaterad om vad som händer i landet där hon nu 
faktiskt bor, till exempel nämner hon att om det inte vore för honom hade hon inte vetat om 
det, vid intervjutillfället, i veckan kommande presidentvalet. De övar tillsammans genom att 
läsa nyhetsartiklar från en dagstidning hon gillar. Daisy nämner även lokalbefolkning i 
allmänhet som en viktig källa, liksom i viss mån andra utbytesstudenter. Ibland har hon dock 
upplevt inhemska grupperingar som svåra att komma in i, samtidigt som hon upplevt att 
ungdomar från andra länder, ”expats”, lever isolerade i grupper som också varit svåra att 
komma in i och etablera kontakter i.   

Adam blev konfunderad i början när hans klasskamrater erbjöds varsin mentor men inte han. 
Han säger att därför blev han tvungen att ta reda på det mesta själv men ändrar sig sedan och 
nämner den man som var anställd på hans fakultets bibliotek. Adam kom i kontakt med 
mannen på grund av gemensamma intressen och denne var honom sedan behjälplig i många 
hänseenden. Han nämner även att han hade mycket bra kontakt med sin hyresvärd och att 
denna person var för honom en ofta använd källa till kunskap. I allmänhet menar Adam 
liksom Daisy att känningar hos lokalbefolkningen varit något av det bästa för att hålla sig 
informerad. 

Paul har inte haft någon mentor eller något språkutbyte, han lägger stor vikt vid direkt 
kommunikation och menar att han inte gillar organiserade möten. Hans rumskamrat är 
tjeckiska och hon och hennes vänner har svarat på de frågor som han inte kunnat ta reda på 
själv: ”I mean, this is for me the way, the best way to get information, you need some people 
that you feel comfortable with, that are quite the same as you…”  
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Linda menar att hennes tjeckiska rumskamrater och andra utbytesstudenter varit den 
viktigaste källan till information för henne, med dessa har hon kunnat mötas på samma 
våglängd. 

Ingen av informanterna har nämnt lärare eller andra auktoriteter som viktiga personer då de 
behövt ta reda på saker. 

 

6.2.7. Att etablera sig på en ny plats  

Adam som i vanliga fall ofta spelar basket med andra studenter på sin fritid berättar hur han 
omöjligt kunnat finna information om var och när basket utövas i Prag. Han fick inget svar på 
Erasmuskontoret eller var han än frågade och drog tillslut slutsatsen att basket inte är någon 
stor sport i Tjeckien. Vad som hände istället var att hans flickvän, som är musiker, öppnade 
hans ögon för Prags kulturella liv och han började istället gå på operan flera gånger i veckan.  

Daisy berättar om hur hon älskar att lära sig nya saker, allt från att lära sig sy, dansa tango och 
åka skateboard till journalistiskt arbete och festivalarrangemang. Hon berättar att hon ser 
tillfälle för att i Prag lära sig sådant hon inte annars har tid med att lära sig. Hon berättar att 
hon observerar mycket och lär sig från andra. 

Frank pratar om sådant som hör storstaden till, han kommer från en mindre ort och tycker att 
transportssystemet var viktigt att sätta sig in i. Frank är intresserad av fotografering och tycker 
att det är viktigt att kunna utveckla det intresset. Via det internationella kontoret på 
universitetet har han upptäckt det polska institutet i Prag och efter viss kontakt fick han 
möjligheten att börja fotografera för dem. Det är något han upplevt som mycket stimulerande.  

Katja berättar om sitt jobb som serietecknare vilket hon fick via en kontakt, något hon är 
mycket glad över.  

Linda anser att hon levt ungefär som vanligt, att hon inte behövt göra avkall på något hon 
velat göra, och att hon lärt sig mycket. Det enda hon kan säga sig ha gjort avkall på, som hon 
annars brukar göra, är att gå på aerobics, då hon inte tagit sig tid att finna information om var 
och när sådant händer. Detta är dock inget hon menar varit någon större uppoffring. 

Paul har ofta cyklat omkring i staden för att söka inspiration för sin konst. Det är det han 
främst relaterar till under intervjun, annars menar han att han främst låtit det bero och säger: 
“I didn´t feel very informed or, I wasn´t looking for anything, maybe that´s why…”.  

 

6.2.8. Förmågan att angripa ett problem – eller finna sin egen väg 

Informanterna berättar om hur de reagerat på situationer där inte allt gått som på räls. Frank 
visar sig ha en mycket pragmatisk inställning; ”The problem I think is that when you have a 
problem you should understand that we are the source of the problem”. Han menar sig på 
egen hand, oftast via internet, alltid finna den information han är i behov vilket alltid efterföljs 
av en känsla av tillfredsställelse.  

Katja berättar att hon sett hos sig själv att hon mitt bland alla känslor av förvirring och 
frustration över svårigheter hon stött på i sin informationssökning på den nya platsen, att hon 
är envisare än hon någonsin vetat. Hon berättar att då hon stött på svårigheter, främst i 



37 

 

lånedisken på biblioteket och på Erasmuskontoret, bara frågat och frågat, hur dumma hennes 
frågor än kan ha tyckts vara. Hon har inte bryr sig om vad folk tycker: “even…I mean I don´t 
care what people think”, och frågat vidare till dess att hon fått reda på det hon behövt ta reda 
på. När hon fått de upplysningar hon behöver känner hon sig glad och vill gärna hjälpa andra 
som har samma problem. Linda visar liknande tendenser, hennes strategi har alltid varit att 
fråga tills hon fått veta det hon behöver ha reda på. Ofta har det hjälp att ta hjälp av andra 
studenter, utländska eller inhemska. Även Adam ger uttryck för samma förfarande. Paul kan 
inte erinra sig att han haft några problem att ta reda på sådant han velat veta. 

Daisy berättar om hur hon på grund av olika anledningar gett upp biblioteket, att det inte är en 
plats för henne under de förutsättningar hon upplevt på de bibliotek hon besökt i Prag, hon ger 
upp:   

Because sometimes I go there on impulse, like Oh yeah I want to read, and it´s a barrier and 
basically very childish thing, but if I can´t do it right now, Okay I give up. I don´t want to take a 
card and tell myself ´okay today I can´t go, I will go next time cause just today I wanted to and if 
I can´t have it I´ll give up. 

Och hon berättar hur detta lett henne någon annanstans: ”That´s why I started skateboarding, 
if I´m not a reader anymore, I will do something else…for this I really took the information I 
needed”. Här har hon istället fokuserat all sin envishet, hon beskriver det som en ändlös jakt, 
och hon berättar om hur den nya hobbyn gett henne mycket annan kunskap, hon har lärt sig 
tjeckisk slang och kommit in i kretsar hon tror hon skulle missat om det varit annorlunda. 

…next year would be the justification of this year of adaption. I want to do things better. Like 
to restart everything, as with libraries and studies…But I can´t change it, now I have this 
experience” 
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7. Analys 

Detta kapitel ägnas åt att med T.D. Wilsons modell som verktyg analysera det empiriska 
material jag genom intervjuer med de sex utbytesstudenterna samlat in. Kapitlet är disponerat 
med Wilsons grafiska modell i åtanke, det vill säga det analyserade materialet presenteras steg 
för steg med utgångspunkt i de olika delar som Wilsons modell bygger på.  

 

7.1. Den personliga kontexten 

Egenskapen av att vara utbytesstudent förutsätter två faktorer: vederbörande är student och 
samtidigt en nyanländ av utländsk härkomst. Dessa två faktorer bidrar till lite speciella 
omständigheter. Samtidigt som studenten är utsatt i sin position som nyanländ och oerfaren 
blir hon/han omhändertagen i den mån den mottagande fakulteten, universitetet och, i detta 
fall, Erasmus har möjlighet till detta. Det är dock inte alla studenter som är nöjda med hur de 
blivit omhändertagna, något som blivit källa till oro och ilska. Daisys berättelse om hur hon 
känt sig utsatt och hela tiden beredd på att ”bli hemskickad” om något gick fel är ett exempel 
på detta. Jag tolkar det som om hon i många fall känt att hon inte haft makt att påverka sin 
situation. Inte heller tycker hon att de ansvariga, Erasmus och det mottagande universitetet, 
tagit ansvar för det hon inte själv kunnat påverka heller. 

Utbytesstudenterna förhåller sig till den lite tudelade rollen på olika vis, ser på sin personliga 
delaktighet annorlunda, vilket ger deras svar en stor spännvidd. Adam och Daisy kan här ses 
som två olika poler, då Adam lägger stor vikt vid sin egenskap av att vara student och många 
gånger understryker att syftet med utbytet är att bedriva studier, medan man kan utläsa av 
Daisy att rollen som nyanländ är långt mer påverkande än studentrollen. Hennes motivation 
att på riktigt etablera sig i landet för henne på ett annorlunda spår, särskilt då hon inte 
upplever att den studierelaterade biten levt upp till hennes förväntningar. Vad som dock kan 
påpekas är att Adam ju redan bedrivit stora delar av sin utbildning utomlands och att detta kan 
påverka hans sätt att relatera till detta. Övriga informanter kan ses pendla däremellan. Det 
framkommer även ett tredje perspektiv av Paul, som ser utbytestiden mest som en semester 
som han kan fylla med sådant han har lust för. Även Pauls icke-engagemang tolkar jag dock 
som ett aktivt ställningstagande.  

 

7.2. Informationsbehovets kontext 
Den kontext där utbytesstudenternas informationsbehov uppstår är en ny situation i ett nytt 
land. Mycket av informationsbehovet tycks så också födas ur viljan att kunna ta sig runt och 
lära känna den nya platsen, att bli ett med sammanhanget. Det menar jag att man kan se i 
talrika exempel på att utbytesstudenterna försöker etablera sig i samhället till exempel genom 
att fortsätta med de hobbys de är vana vid att utöva i hemlandet. Framför allt menar jag att 
den stora vilja informanterna visar av att lära sig landets språk, att etablera kontakt med dess 
befolkning och lära känna dess kultur, är påfallande. Många av informanterna har valt att 
bedriva sina utbytesstudier i Prag på grund av ett genuint intresse för stadens kultur och 
historia. De uttrycker en stor entusiasm och varma känslor för staden i sig vilket kan vara en 
av förklaringarna till den stora viljan att självständigt kunna ta sig fram och på egen hand 
kunna tillgodogöra sig den information man är i behov av. De ser förmodligen även perioden 



39 

 

som en viktig del i livet varför de engagerar sig mycket, men på olika vis. Daisy vill knyta an 
till platsen och kunna utveckla sin personlighet till exempel genom att fortsätta med sin hobby 
eller finna andra hobbys som kan hjälpa till i processen, ett affektivt behov som leder till en 
aktiverande mekanism. Linda vill lära sig språket och ser därför aktivt till att bo med någon 
som talar tjeckiska, ett kognitivt behov blir en aktiverande mekanism. Adam måste till en 
början ordna någonstans att bo och går därför runt i staden i jakt på internet, ett fysiskt behov 
är roten till den aktiverande mekanismen.  Ett mycket tydligt exempel på något som leder till 
aktiverande mekanismer är frågan om språkinlärningen. En känsla av vara otillfreds, en viss 
stress, alternativt känslan av att vara dum då man inte talar språket, finns uttalat eller outtalat 
hos en stor andel av utbytesstudenterna. Detta affektiva behov leder till ett kognitivt 
informationsbehov, som i skild grad, men med en överraskande entusiasm, hanteras.  

Det är dock även en situation knuten till frågor om utbildning och undervisning. Det som 
främst kommer upp i anknytning till universitet är upplevelsen av det tidiga skedet då vissa 
haft svårt att tillgodogöra sig information om exempelvis schemaläggning, kurser och 
lektioner. Då detta handlar om ett initialt skede, då situationen varit helt ny och ovissheten 
stor, har detta upplevts som mycket besvärligt av vissa studenter.  

7.3. Aktiverande mekanismer 
”Stress and coping: the link between needs and action” skriver Wilson (1996, s. 41). Att det 
ligger en viss stress i att befinna sig i en helt ny livssituation med ett stort informationsbehov 
ger en övervägande del av utbytesstudenterna uttryck för, även om det så bara handlat om ett 
initialt skede. Wilson skriver även om hur en persons coping i en stressande situation kan ges 
uttryck genom attention/avoidance. En person kan mycket väl komma att ignorera situationen 
och inte påbörja informationssökning, och här är Daisy ett tydligt exempel då hon undviker 
situationer där hon inte finner någon annan metod för att hantera den stress hon upplever. Det 
handlar om ting som sträcker sig bortom ramen för vad hon kan påverka.  Hennes coping blir 
därmed av känslofokuserad natur, och hennes strategi blir att undvika exempelvis de alltför 
byråkratiska situationer på främmande språk som bara inger henne känslan av maktlöshet. I 
andra situationer dock, angriper hon situationer på ett annat vis, vilket jag återkommer till i 
7.5. 

Övriga informanter som ger uttryck för stress kan sättas som motpol. De hanterar sin stress 
genom ett problemfokuserat agerande, ser situationen som föränderlig och påverkbar, och går 
kring de barriärer de upplever. Exempelvis Frank berättar att han i ett initialt skede känt en 
viss oro över allt det han behövt ta reda på, men hur han genast tagit tag i detta och ser det 
som sitt eget ansvar att hålla sig informerad, vilket tydligt visar på en problemfokuserad 
coping.   

Det är också mycket vanligt att använda sig av den tredje formen av coping, strategin att söka 
social support. Exempel på detta är till exempel Katjas berättelse, om att så fort hon känt det 
minsta informationsbehov har hon talat med sin mentor. Detta har fungerat så bra att hon 
aldrig upplevt att hon varit oinformerad, den lilla stress hon känt har således effektivt 
eliminerats genom den sociala supporten, och hon har fått veta allt hon varit i behov att veta. 
Många informanter ger uttryck för samma förfarande, och detta tycks ha sparat dem mycket 
oro och samtidigt som de fått sitt informationsbehov tillgodosett. 
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7.4. Faktorer som påverkar informationsflödet 

7.4.1. Psykologiska barriärer 

Där kan utläsas stora skillnader i hur man låter den egna personen utgöra en barriär, men 
ibland kan faktiskt den egna personligheten sägas sätta begränsningarna. När Paul påstår att 
han inte stött på några barriärer förutom det egna ointresset tolkar jag ointresset som till viss 
del en psykologisk barriär. Dock förefaller Pauls informationsbehov så pass tillfredsställt och 
han själv så pass nöjd att denna barriär inte kan sägas ha utgjort något problem.  Daisy kallar 
sig själv barnslig som inte kan tänka sig att ändra sitt tänkande kring biblioteksbesök, och 
erkänner att detta är en barriär för henne. Båda två visar med detta en medvetenhet om hur 
personliga egenskaper eventuellt kan utgöra hinder för dem, något som jag tolkar som att de 
skulle kunna jobba för att påverka detta om de upplevde ett behov av det. Dock har de funnit 
andra vägar för att hålla sig informerade och det som förefaller vara en barriär kan kanske 
istället leda dem på andra vägar. 

 

7.4.2. Interpersonella och roll-relaterade barriärer 

En barriär på det interpersonella planet är den ganska tydliga språkbarriär som ofta gör sig 
påmind i det empiriska materialet. Situationen med språket är lite annorlunda mot i de texter 
som tas upp i litteraturgenomgången, där åtminstone en av parterna talar sitt förstaspråk, 
engelska. I resultatet för denna undersökning bygger språkbarriären i de flesta fallen på ett 
ömsesidigt tillkortakommande. Studenten talar engelska och alternativt knaper tjeckiska, 
samtidigt talar bibliotekarien eller vem det i fråga gäller, tjeckiska och alternativt engelska, 
ibland knaper sådan. Därför uppfattar jag språkbarriären som interpersonell. 

Alla informanter, med undantag för Frank, medger att språket är en stor svårighet. Men 
samtidigt tolkar jag det som att det finns en stark och trägen, vilja att kunna kommunicera på 
värdlandets språk. I princip samtliga uttrycker i både ord och handling att det är viktigt för 
dem att försöka att inte låta språkförbistringar stoppa dem. De ser tjeckiskan som en viktig 
kanal och vill inte bara förutsätta att alla människor talar engelska, varför de aktivt försöker 
överbygga barriären genom att lära sig mera tjeckiska. Frank, Linda, Daisy och Katja 
uttrycker att de strävar efter kontinuerlig inlärning av tjeckiskan, något som jag tolkar som 
mycket positivt. Här ser jag även att språkbarriären inte alls upplevts som något oöverstigligt 
utan snarare något utbytesstudenterna i många fall upplevt som påverkbart och som en 
utmaning. Deras coping gällande den upplevda språkbarriären kan med andra ord sägas vara 
problemfokuserad, och här tycker jag man kan se ett gott motiv till varför Wilson menar att 
barriärer inte alltid enbart måste vara ett hinder (1996, s. 42). I detta fall ger ju barriären 
upphov till ett förfarande, man ser att man kan påverka barriären genom att lära sig språket 
och hantera situationen själv.  

Men Daisys berättelse om hur hon skulle vilja ”börja om från början” med tanke på allt det 
hon missade i det initiala skedet av utbytet, att hon inte vågat söka ytterligare kontakt, att hon 
känt sig alltför dum och sett sig själv be om ursäkt för sig själv, visar ändå att språket kan bli 
en mycket kraftig barriär. Språkbarriären är något Daisy bemästrat och tagit sig över men att 
döma av hennes berättelse tolkar jag det som att det lätt hade kunnat ta stora proportioner och 
fått en mindre positiv utgång.  



41 

 

 

7.4.3. Omgivningsrelaterade barriärer 

Krångel med administration och byråkrati vid ankomst och registrering vid universitetet, och 
vidare information om saker gällande studierna är en barriär som kan knytas till omgivningen. 
Informanterna vittnar i varierande grad om barriärer som uppstår här, i ledet mellan studenten 
och den information hon/han är i behov av. Problemet uppstår där bristen på information inte 
bara är den lite desorienterade människans hunger för upplysning och vägledning, utan också 
där denne finner, för situationen, alltför stora svårigheter och hinder för att tillhandahålla sig 
detta. Här är Daisy den som har den mest negativa upplevelsen. Som man kan utläsa av 
hennes uttalande och titeln på denna uppsats har hon funnit dessa barriärer så stora att de 
försvårat, eller i alla fall förändrat hennes livsföring påtagligt, hon tror sig ha missat en mängd 
viktiga upplysningar från universitetet på grund av administrativt krångel och biblioteket som 
tidigare varit en för henne mycket viktig plats har hon ”gett upp” delvis på grund av samma 
anledning.  

Många av informanterna berättar hur de blivit förvirrade, stressade, ibland rasande av det 
byråkratiska system de mötts av i många sammanhang. Då en stor del av informanterna 
reagerat på den byråkratiska biten tolkar jag det som att detta dels är något som är 
kännetecknande för den specifika platsen, Tjeckien. Dock bör poängteras att varken Paul eller 
Frank, en icke obetydlig del informanter, gett uttryck för någon upplevelse av detta problem.  

En annan aspekt måste även vägas in; att hinder av detta slag förmodligen växer sig större i en 
ny miljö och med ett främmande språk. Med största sannolikhet hade inte situationer av detta 
slag upplevts alls så enerverande om informanterna haft bättre kännedom om platsen och 
kunnat kommunicera sig fram till lösningar på ett annat sätt. 

 

7.4.4. Barriärer beroende på källans karaktär 

Att det upplevts vara en dålig tillgänglighet till biblioteket kan utläsas på många punkter.   
Krångel med administration och byråkrati vid registrering och användande av biblioteket, 
samt bristande tillgänglighet vid användning av detta är återkommande i empirin. 

Atmosfären på biblioteket är något som i vissa fall visar sig vara en stor barriär. Något som är 
tydligt då man möter människor med olika bakgrund är hur viktiga de referensramar man bär 
med sig från tidigare erfarenheter är för hur nya situationer uppfattas.  Informanterna relaterar 
i olika hänseenden till sina tidigare erfarenheter i hemlandet och tidigare liv. Detta visar sig 
tydligt i hur de tolkar vissa förhållanden som barriärer, medan andra inte alls reflekterar över 
saken.  

Adam och Daisy tycker båda att de upplevt dålig stämnig på biblioteket, känslan av att vara 
övervakade, en annan atmosfär än den de är vana vid hemifrån. För Daisy är upplevelsen så 
stark att den bidragit till att hon gått från att vara frekvent användare till icke användare. 
Stämningen kan sägas ha blivit en mycket stor barriär för Daisy, men även Adams uttryck av 
ogillande är tydligt. Om det inte varit så att han varit bunden till biblioteket som fysisk plats i 
och med förbudet mot hemlån skulle han förmodligen varit en mycket mindre flitig besökare.  

Det som skiljer dessa två från övriga informanter är att de uttrycker mycket starka upplevelser 
från sina bibliotek i hemlandet och jämför med dessa. De talar passionerat om den mängd tid 
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de spenderat där, om vackra byggnader och välkomnande bibliotekarier. Förmodligen kan 
deras starka reaktioner härledas till dessa tidigare så starka och färgande upplevelser. Övriga 
informanter talar om biblioteket i Prag i goda alternativt neutrala ordalag och i de fall de 
nämner sitt bibliotek hemifrån är det inte i översvallande termer. Det som också är 
gemensamt för de två ovannämnda, men även skiljer dem åt, är att de bär med sig djupt rotade 
åsikter om vad biblioteket är och bör vara. Med uttalandet ”Library, it means for studing!” 
visar Adam tydligt vad som är det främsta syftet med biblioteket, även om han även kan 
uppskatta andra delar av dess verksamhet också. Daisy å sin sida uttrycker sina visioner om 
biblioteket som en plats att komma till varje dag, där man knyter kontakter och inspireras. 
Tillsammans tycks dessa faktorer verka för en större kollision med den verklighet de ställs 
inför, och barriären blir därmed mer kännbar.  

 

7.5. Aktiverande mekanismer 
Enligt Wilsons är det ingen självklarhet att en informationssökning påbörjas bara för att de 
faktorer som påverkar informationsflödet, barriärerna, är identifierade. Som ytterligare 
aktiverande mekanismer väver han in begreppen risk and rewarding, där en värdering av 
eventuell handling och konsekvenserna av denna innefattas, liksom konsekvenserna av att 
avstå från handling (Wilson 1996, s. 46). Hit kan kopplas till exempel Katjas resonemang om 
hur hon inte ger upp i sin jakt på den information hon behöver för att bibliotekarien skulle 
uppfatta henne som dum – det bryr hon sig inte om, tvärtom frågar och frågar hon tills hon är 
nöjd med det svar hon får. Belöningen; att få de uppgifter hon är i behov av, är alltså viktigare 
än risken; att verka dum i bibliotekariens ögon. Linda agerar likadant. Precis tvärtom 
resonerar Daisy; för henne är risken att känna sig obekväm och dum inte värd belöningen att 
få det studentkort eller de upplysningar av bibliotekarien som hon är i behov av. Men detta är 
också kopplat till den roll hon tillskriver sig själv. Vad det gäller händelser utanför 
universitetet eller biblioteket, mer kopplade till den kontext hon upplever sig vara mer som en 
del av; att vara nyanländ; ser hon till att hålla sig a jour på ett helt annat vis. Det visar sig till 
exempel genom den för henne så viktiga relation till de två tjeckiska personer hon varje vecka 
har språkutbyte med. Där ser hon inte någon risk i att verka dum, i den direkta 
kommunikationen upplever hon en helt annan säkerhet och hon ser stora vinster i att skapa 
relationer med dessa människor som hon upplever knyter henne mycket närmare den plats 
hon är ny på än vad universitetet eller biblioteket kan göra, och de kan tillfredsställa hennes 
informationsbehov ur ett mer långsiktigt perspektiv. Den information hon får från 
internationella kontor och andra till universitetet knutna platser har Daisy, tolkar jag det som, 
medvetet eller omedvetet värderat som icke värdefull nog för att hon skall riskera att komma i 
en situation där hon känner sig stressad och enfaldig. Detta kan även översättas i termer av 
stress and coping. De situationer som är kopplade till hennes roll som student upplever hon 
ofta som opåverkbara, se 7.3. Då situationerna är knutna till hennes identifikation som allmänt 
nyanländ i staden däremot, och bortom byråkrati och administration, upplever hon inte alls 
samma maktlöshet och hennes coping blir strategin att söka social support, i vilket hon inger 
känslan av att lyckas väl. Det som är intressant med Daisys fall är hennes ovilja att 
kompromissa, och var denna ovilja leder henne. Att hon valt bort biblioteket, som tidigare 
varit så viktigt i hennes liv upplever hon som ledsamt men samtidigt menar hon att hon funnit 
en annan väg. I detta fall föll det sig så att hon börjat lära sig åka skateboard istället, det fick 
liksom fylla glappet efter biblioteket.  
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7.6. Informationssökningsbeteende 

Informationssökningsbeteendet hos utbytesstudenterna kan till stor del sägas kunna passa in 
under den kategori Wilson benämner active search.  Inte överraskande alls har internet varit 
en frekvent använd källa och tillgången till denna har ansetts vara viktig. Då tillgången varit 
bristande har stress och irritation upplevts, medan en god tillgång anses ganska självklar. En 
av informanterna, Katja, hade dock aldrig förr haft internet hemma och upplevde åtkomsten i 
hemmet på studenthemmet som mycket positiv. 

Vad som ofta har återkommit under intervjuerna är vikten av sociala kontakter, något som jag 
tolkar som en slags mix av active/passive search. Dessa har kunnat vara av många skilda slag 
och utgöra många olika funktioner. Andra studenter, både inhemska och internationella, har 
ofta fungerat som en källa till den information man varit i behov av. Om inte en vetat har man 
frågat en annan. Jag har tidigare nämnt att en påfallande stor del av informanterna klagat på 
den dåliga tillgänglighet till den information de behövt från bibliotek och internationella 
studentkontor, och att de har förklarat detta som ett resultat av bland annat enerverande 
byråkrati och otrevligt bemötande. Jag ser att detta kan bidra till att kontakten med andra 
människor blir extra viktig då dessa kan bli genvägen till den information som man annars 
inte når så lätt, eller utan en större ansträngning. Katja ger även det omvända exemplet i att då 
hon själv tagit reda på något som varit besvärligt att få tag på information om, och den glädje 
hon kände i att kunna hjälpa andra med detta problem så att de sluppit gå den byråkratiska 
vägen. 

Sociala kontakter har inte bara ansetts viktiga för att klara sig i skolan och för att tillfredsställa 
det till utbytesstudierna knutna informationsbehovet. Även för att förankra sig i Tjeckien, lära 
sig språk och kultur, har man använt sig av sociala kontakter, och detta ofta tämligen aktivt 
och fokuserat. Detta visar sig i hur Linda aktivt valde att bo med inhemska studenter för att få 
en bättre insyn i det tjeckiska samhället och i Katjas hängivna umgänge med sin mentor eller i 
hur Daisy med sina språkutbyteskontakter hade mycket organiserade och målinriktade möten.  
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8. Diskussion och slutsatser 

I följande kapitel diskuteras det som framkommit av min analys och kopplas till den litteratur 
som tidigare presenterats i uppsatsen. Avsnittet är indelat i två delar som utgörs av mina 
frågeställningar. Efter detta presenteras de huvudsakliga slutsatser som dragits utifrån 
analysen och avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

 

8.1.  Hur upplever Erasmusutbytesstudenterna sitt sökande efter 
information i den nya livssituationen under en termin i Prag? 
Det visar sig i analysen av det empiriska materialet att utbytesstudenternas upplevelse av 
sökande efter information präglas av två faktorer; den att de är studenter och den att de är 
nykomna i ett land med ny kultur med allt vad det innebär, till exempel ett annorlunda 
skolsystem. Detta är något som går att koppla till Zhous resonemang:  

  Students attending universities in a culture different from their own have to contend with novel 
  social and educational organisations, behaviours and expectations – as well as dealing with the 
  problems of adjustment common to students in general. (2008, s. 63) 

Zhou tar i sitt ABC upp många aspekter av det som kan komma att upplevas som 
problematiskt för utbytesstudenten och i det hon benämner culture learning återfinns mycket 
sådant som kan relateras till förmågan att införskaffa den information som det finns behov av. 
Förmågan att kommunicera, att kunna tala språket, att etablera kontakt med 
lokalbefolkningen, och att kunna skapa sig ett socialt nätverk är aspekter som Zhou talar om 
(ibid., s. 65), samtliga återkommer hos mina informanter som mycket betydande då det gäller 
att söka sig information och hålla sig uppdaterad i den nya kontexten. 

En viss stress upplevs genomgående till en början av utbytet då ovissheten är stor och 
informationsbehovet allt annat än mättat. Informanter berättar hur de känt oro och irritation i 
den initiala fasen av utbytet då information relaterad till universitet och bibliotek varit svår att 
tillgodogöra sig. Detta har ofta varit kopplat till barriärer, som tas upp visare i kapitel 8.2.  

Ändå har deras sätt att hantera denna stress i stor utsträckning varit problemfokuserad snarare 
än känslofokuserad, vilket visar sig i hur de har sällan gett upp utan i hög grad snarare 
konfronterat de svårigheter de mött.  Jag menar att en mer känslomässig hantering av stressen 
inte hade varit överraskande med tanke på att mina informanter befunnit sig just i en ny miljö 
med allt det inneburit. 

Att bygga ett så stort socialt nätverk som möjligt är något som många informanter strävat 
efter, och som nog kan sägas vara en väg för att kringgå den upplevda stressen. Sociala 
kontakter och främst vänner ansågs mycket viktigt, ett resonemang som återfinns hos Sjöholm 
och Svensson (2006, s. 55). Skillnaden är att det i Sjöholms och Svenssons undersökning, och 
i de referenser de ger, främst handlar om umgänge med andra internationella studenter (ibid., 
s. 63). Informanterna i min undersökning ger uttryck för en strävan att etablera kontakt med 
lokalbefolkningen, både för nöje, men även för nytta, som för underlättande av 
acklimatisering och språkinlärning. En annan skillnad mot Sjöholm och Svensson ligger i 
kontakten med läraren. Deras informanter ger uttryck för att denna kontakt är av vikt (ibid., s. 
63) medan mina informanter mycket sällan reflekterat över kontakten med läraren, varken 
som informell eller formell kontakt. Däremot är ju kontakten med mentorer något som 
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uppskattats av många informanter. Denna form av halvorganiserade kontakt är förmodligen 
något som kan bygga många broar där universitet som instans inte riktigt når ut till 
utbytesstudenten. Jag utläser av detta att den tredje formen av coping, strategin att söka social 
support, nog får sägas göra sig starkt närvarande i mina informanters handlingar. 

Biblioteket visade sig, inte helt förvånande, vara en betydande plats för vissa av 
informanterna, även om samtliga sade sig besöka det mindre än i hemlandet. Hälften av 
studenterna har uppgett att fakultetens bibliotek har varit en viktig plats att syssla med 
skolrelaterade saker på. Det finns dock tendenser till att detta bruk inte alltid är frivilligt, det 
kan vara en nödvändighet på grund av förbud mot hemlån, eller att den egna bostaden, 
studenthemmet, är alltför kaotiskt för att studier skall kunna bedrivas där. Zhou och Ruhig Du 
Mont, Buttlar och Caynon skriver även om hur den kulturchock som internationella studenter 
i mer eller mindre utsträckning kan uppleva då de kommer till sin nya studieort (2008, s. 63 ; 
1994, s. 56). Det finns det punkter i min empiri där jag tolkar det som att en informant, Daisy, 
upplevt en kulturchock, och detta är just i mötet med biblioteket, något som behandlas vidare 
i kapitel 8.2.  

Yi konstaterar att utbytesstudenter tenderar att uppleva mindre och mindre problem i sin 
informationssökning ju längre de har kommit i sin utbildning (2007, s. 671). Mina 
informanter är inte på doktorandnivå men de befinner sig alla långt fram i sin utbildning, alla 
med undantag för Paul har läst i minst tre år och har sin examen inom sikte, varför de bär med 
sig studievana och har övat förmågan att angripa problem. I de fall informanterna stött på 
problem handlar det ofta om utomstående faktorer och omkringliggande barriärer, men det rör 
sig givetvis även om individuella egenskaper. Detta behandlas i kapitel 8.2.  

 

8.2. Vilka barriärer har de stött på i sökandet efter information och hur 
har deras informationssökningsbeteende präglats av detta? 
Det som tydligast, och inte helt överraskande, framkommit är att språket upplevs som en 
barriär för utbytesstudenterna under tiden i Prag. Detta kan ställas mot Sjöholms och 
Svenssons resultat där språket inte upplevdes som någon av de mer betydande barriärerna 
(2006, s. 64). Samtidigt beskriver Curry och Copeman liksom Brown, Furderer och Lundqvist 
då de behandlar ämnet, språket som en stor barriär för utbytesstudenten i användandet av det 
akademiska biblioteket (2005, s. 410 ; 2000, s. 345 ; 2007, s. 23). Här bör man dock ha i 
åtanke vilka språkkonstellationer det är fråga om. Sjöholm och Svenssons uppsats behandlar 
utbytesstudenter som kommer till Sverige, inte talar svenska, med enstaka undantag, utan 
klarar sig bra på engelska och förefaller nöjda så. Där ges inte mycket uttryck för intresse av 
att ta sig an den svenska kulturen (Sjöholm & Svensson 2006, s. 64).  

Utbytesstudenterna i Prag har alla mer eller mindre strävat för att lära sig det inhemska 
språket, och uttrycker med detta en vilja att ta sig in i det tjeckiska samhället, att själva kunna 
bemästra olika situationer av informationsbehov. Detta trots att tjeckiskan som medlem av 
den slaviska språkgruppen är för alla, med undantag för en informant, ett tämligen främmande 
och svårförståeligt språk. I de fall inte den tjeckiska de lärt sig fungerat använder sig 
utbytesstudenterna av engelska, vilket även det leder till barriärer, då båda parter är 
andraspråksutövare och det av studenterna inte alltid upplevts som om den tjeckiska 
befolkningen talat engelska i alltför stor utsträckning. Dock bör tilläggas att engelskan i de 
flesta fallen upplevts som en fungerande medelväg. Det blir hursomhelst en annorlunda effekt 
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än hos Sjöholm och Svensson, där all kommunikation förväntats föras på engelska, i ett land 
där gemenman hur som helst talar engelska relativt obehindrat. Den litteraturgenomgång som 
ges i min uppsats behandlar annars utbytesstudenter med ett annat förstaspråk än engelska 
som kommer till ett engelskspråkigt land. Trots att man kan tycka att barriärerna skulle kunna 
minska av att åtminstone en av parterna har det talade språket som förstaspråk, tycks detta 
inte vara fallet.   

Brown efterlyser en, från bibliotekets sida, större medvetenhet om de språkbarriärer som 
föreligger. Han vill se ett större ansvar läggs på biblioteket genom ökade språkkunskaper 
såväl rent verbalt som till exempel genom kunskap i sökning på andra språk. (Brown 2000, s. 
345 f.) Naturligtvis kan inte en bibliotekariekår, rent generellt, vara flerspråklig i hur stor 
utsträckning som helst, men då biblioteket väl bör spegla det samhälle där dess verksamhet 
bedrivs är, anser jag, inte frågan om ökade språkliga kunskaper alltför irrelevant. Som det 
framkommer av Furderers och Lundquists undersökning (2007, s. 34 f.) är ju heller inte, i 
enighet med det vissa av mina informanter upplevt, medvetenheten om den språkliga 
barriären alltid så stor som man annars i litteraturen eftersträvar (Brown 2000, s. 345 f. ; 
Curry & Copeman 2005 passim.).  

Språkbarriären är dock något som sällan visat sig affektera informanterna alltför negativt, med 
undantag för Daisys fall, som också visar på hur stora proportioner barriärer faktiskt kan ta. 
Stora begränsningar har uppstått i kontakten med viktiga informationskanaler, delvis på grund 
av den oro som upplevts i och med språkförbistringarna. Detta har dock varit i kombination 
med andra upplevda barriärer så som byråkrati och dålig tillgänglighet.  

Vad som bör understrykas angående språket är att det alls inte enkom fungerat som en barriär, 
att utbytesstudenterna, som nämns ovan, sällan låter det stoppa dem. Språket har i mångt och 
mycket fungerat som en av de aktiverande mekanismer Wilsons modell rymmer, och 
informanternas vilja att lära är anmärkningsvärd. Jag tolkar det som att de ser en genväg via 
språket via vilken de mer självständigt kan ta ansvar för sitt informationsanvändande och 
lättare känna sig som en del av det samhälle där de lever. Detta i sig ser jag som uttryck för 
problemfokuserad coping. 

En annan utmärkande barriär går att relatera till det Ruhig Du Mont, Buttlar och Caynon 
skriver om det nya, okända biblioteket, om den bild av hur detta skall fungera, som 
utbytesstudenten bär med sig från hemlandet (1994, s. 57). Detta återspeglas tydligt i några av 
mina informanter, i fallet Daisy är kollisionen så pass kraftig att vederbörande går från att 
vara storanvändare av biblioteket till något som näsmast kan härledas till upplevelsen av 
library anxiety, vilket diskuteras senare i detta avsnitt. 

Undersökningen visar även på det motsatta av Ruhig Du Mont med fleras resonemang; den 
informant som kommer från ett kulturellt närbesläktat land, Frank, säger sig ha kunnat veta 
vad han kan förvänta sig och har heller inte blivit besviken. Detta i upplevelsen av biblioteket 
kan kopplas till det Zhou skriver om, att de utbytesstudenter som inte är beredda på skillnad i 
kultur och standard får givetvis en mer omtumlande erfarenhet (2008, s. 63).  Även om Daisy 
och Adam säkerligen varit beredda på kulturella olikheter har de kanske inte varit medvetna 
om hur detta speglas i många olika delar av ett samhälles organ. Det är dock inte säkert att de 
skulle upplevt biblioteket på ett mer positivt vis bara för att de varit mer förberedda på 
eventuella skillnader.  

Även Curry och Copeman skriver om hur internationella studenter bär med sig olika 
förväntningar på hur bibliotekarien skall vara och vilken service hon/han bör ge (2005, s. 
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411). I min intervjustudie visar det sig att de som bär med sig mycket starka upplevelser och 
rotade vanor från biblioteket i hemlandet kan kontrasten bli en smärre chock. Vare sig det 
handlar om biblioteksanvändning i studiesyfte eller mer som fritidssyssla är vanorna djupt 
rotade och då det tjeckiska biblioteket visar sig fungera annorlunda är reaktionen kraftig. I 
fallet för studierelaterad användning handlar det om ett stökigt bibliotek med högljudda 
besökare och passiva bibliotekarier, något som aldrig, enligt informanten, skulle förekommit 
på biblioteket i hemlandet. Det handlar även om upplevelsen av bristande tillgänglighet med 
dåliga öppettider och förbud av hemlån. Det vittnas också om ett besvärligt system, med 
något som upplevs som en oändlig sträcka byråkratiska krav på registrering med olika kort 
och koder, något som blir än mer besvärligt av den föreliggande språkbarriären. Detta i 
kombination med speglar och övervakningskameror, och hur biblioteket varit uppbyggt, inger 
vissa informanter känslan av att inte vara betrodda. Även i det personliga mötet med 
bibliotekarien kan besvikelsen över otrevligt bemötande bli mycket stor, förväntningarna är 
annorlunda på hur detta bör göras. Nämnas bör att Currys och Copemans lista över hur en 
bibliotekarie bör bemöta internationella studenter inte tycks vara så självklar som den kan 
synas vid första anblick. En av orsakerna som i Jiaos och Onwuegbuzies undersökning relativt 
mycket leder till library anxiety, är barriären kopplad till känslan gentemot de anställda 
(1999, s. 5 f.), något som är återkommande hos Daisy, liksom Adam.  Daisy ger även uttryck 
för library anxiety kopplad till de affektiva barriärerna på biblioteket, och hon det hon berättar 
sig ha upplevt kan även relateras till de barriärer kopplade till känslan av obekvämlighet i 
biblioteket. Jag ser att de affektiva barriärerna och den library anxiety dessa orsakar, skulle 
kunna översättas till problematiken med byråkratin, Wilsons omgivningsrelaterade barriärer. 
Dessa grundar ju sig båda av känslan av otillräcklighet, en oförmåga att självständigt kunna 
använda biblioteket/diverse administrativa instanser. Men, som jag tidigare konstaterat, är den 
taktik mina informanter främst tar till problemfokuserad coping, och barriären blir därmed 
påverkbar, och library anxiety i sig inget aktuellt alternativ.  

Det byråkratiska system som upplevts besvärligt på biblioteket har återfunnits även på andra 
platser i det tjeckiska samhället, och ett visst belägg för att det kan sägas vara av kulturell 
karaktär måste nog därmed finnas. Det ges uttryck för att känslor av förvirring och frustration 
som funnits i den initiala delen av utbytesperioden spätts på och vuxit stora på grund av allt 
det byråkratiska och administrativa krångel som varit en förutsättning för att ens få ett 
studentkort, eller ett lånekort, varit möjlig.  Kumar och Suresh ger förslag på bättre samarbete 
mellan bibliotek och studentkontor emellan, en mer organiserad och fokuserad organisering 
kring mottagandet och bemötandet av de internationella studenterna (2000, s. 333), något som 
jag tror skulle kunna utvecklas parallellt med Browns idéer (2000, s. 345 f.). 

Då informanterna talar om interaktion med bibliotekarier visar det sig att detta är något som 
upplevs på olika vis. Just den kontakt som är resultatet av ett alltför byråkratiskt system är 
inget man upplevt som positivt. Däremot då det faktiskt uppstått personlig kontakt, som för 
Adam, har detta varit av stor vikt, både rent trivselmässigt men även för tillfredsställande av 
informationsbehov. Med tanke på detta synes det inte främmande att mer ansvar på en utvald 
bibliotekarie rörande de frågor som angår de internationella studenterna kunde vara något 
mycket positivt. Om detta sedan kunde knytas an och fungera parallellt till den verksamhet 
som det internationella studentkontoret bedriver är jag övertygad om att många situationer 
skulle kunna upplevas som mer lätthanterliga.    

I Sjöholm och Svenssons magisteruppsats framkommer det att informationssystem, såväl 
fysiska som elektroniska, utgör den mest markanta barriären. Detta innefattar biblioteket och 
det material som där tillhandahålls. Dock handlar det här mest om otydlig skyltning, 
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bristfällig information på engelska på bibliotekets hemsida och försvunna böcker som inte går 
att få tag på (Sjöholm & Svensson 2006, s. 49). Där finns ett missnöje med komponenter som 
fungerat mindre bra, men den stora frustration som vissa av mina informanter ger uttryck för, 
missnöje med en hel organisation, återfinner jag inte.  

Hur man kringgått barriärerna är ju självfallet i mångt och mycket en fråga om individuella 
egenskaper. Vissa informanter har till att döma av egen utsago inte upplevt några barriärer 
alls, eller reflekterar föga över dessa. Andra uttrycker att deras informationsbeteende präglats 
av vissa svårigheter. Vissa har upptäckt nya sidor hos sig själva, en förmåga att hantera de 
hinder som upplevts och envist se till att få tag i den information man varit i behov av trots 
svårigheter. Man har frågat och frågat, vänt sig till nya människor, sökt sig nya kontakter och 
genom detta ibland lärt sig saker man annars inte skulle lärt sig. 

Den stora barriären som funnits i bibliotekets och det internationella studentkontorets system 
är dock något som upplevts så frustrerande och omöjligt att en informant alldeles avsagt sig 
behovet av dessa som källor. Dock har detta faktum lett till nya tillvägagångssätt och en insikt 
av att vissa former av kommunikation och presenterande av information icke fungerat rent 
individuellt för personen i fråga. Något som, i stället för att leda till en utarmning rent 
informationsmässigt, gett upphov till nya kontakter och kunskaper.     

 

8.3. Slutsatser 
En viss stress upplevs i det initiala skedet av utbytestiden då situationen är ny och frågorna 
många. Hur utbytesstudenterna hanterat denna stress handlar i mångt och mycket om 
personliga egenskaper, men även hur i vilken grad man upplevt sig själv kunna påverka 
situationen.   

För att tillfredsställa behovet av information är, förutom internet, sociala kontakter av stor 
vikt. Detta i form av andra utbytesstudenter och inhemska studenter, de mentorer man 
tilldelats av universitetet, i vissa fall en enskild bibliotekarie samt andra delar av 
lokalbefolkningen såsom sådana som deltagit i språkutbyte. Ingen av informanterna uppger att 
lärare eller andra liknande auktoriteter spelat någon viktigare roll i sammanhanget. Sociala 
kontakter kan också sägas vara en viktigt för att överkomma barriärer av olika slag. 

Vad det gäller barriärer kan dessa främst sägas vara av rollrelaterad/interpersonell och 
omgivningsmässig art samt bero på källans karaktär. Språkbarriären är genomgående men har 
inte upplevts som något enbart negativt, snarare har denna även fungerat som en aktiverande 
mekanism. Informanterna uttrycker i allmänhet en stor vilja att lära sig språket och 
självständigt kunna ta sig an information och kommunicera. I kombination med andra 
barriärer kan dock språkbarriären bidra till att svårigheter upplevs som värre. Exempelvis den 
barriär som upplevs i och med det byråkratiska, komplicerade och tidsödande system man 
möter på biblioteket, universitetet, på internationella studentkontoret och även på andra 
instanser där information skall vara tillgänglig. Jag anser att Daisys fall är alarmerande och att 
det visar på en organisation som kanske inte i tillräcklig utsträckning ger utrymme för olika 
sorters individer och deras särdrag. Att slumpen har en viss del i Daisys otur, liksom att 
hennes personliga sätt att hantera stress och problem påverkat utgången, går inte att utesluta, 
men återkommande dåliga erfarenheter av ett alltför byråkratiskt system skall nog även få tala 
för sig självt. Andra informanter ger uttryck för frustration och förvirring men kringgår 
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problemen. Samtliga uppger hursomhelst att de använt sig av biblioteket i mindre grad under 
utbytet än vad de normalt gör.  

 

8.4. Förslag på vidare forskning 
Jag har under arbetet med denna magisteruppsats upplevt att det inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen finns mycket litet skrivet om utbytesstudenter ur ett europeiskt 
perspektiv. Detta är något som förvånat mig, inte minst med tanke på den aktualitet för ämnet 
i och med Bolognaprocessen med allt vad den innebär, och jag menar att detta kunde vara av 
värde i den stundande framtiden. Över huvud taget efterlyser jag forskning som ur ett brett 
perspektiv, men med B & I som utgångspunkt, berör internationaliserande verksamhet inom 
högskola och universitet.  Det skulle kunna vara en användarundersökning med liknande 
utgångspunkter som Zhou, men översatt i B & I. 

Jag har även överraskats av avsaknaden av forskning överhuvudtaget kring tema individen i 
en ny, och kanske omvälvande livssituation kontra dennes sätt att förhålla sig till den 
information som det där upplevs behov av. En situation med en bredare problematik än 
utbytesstudentens, såsom för den nyanlände invandraren, menar jag kan vara intressant och 
relevant för en sådan studie. 
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9. Sammanfattning 

Avsikten med denna magisteruppsats är att undersöka hur en grupp Erasmusutbytesstudenter i 
Prag förhåller sig till den information de är i behov av i sin nya livssituation, och hur deras 
sätt att söka och förhålla sig till information präglas av faktorer i den nya miljön. Detta 
grundar sig i föreställningen att en ny kontext torde innefatta en rad nya situationer och krav 
på personen i fråga. 

Utifrån detta har två frågeställningar formulerats: 

• Hur upplever Erasmusutbytesstudenterna sitt sökande efter information i den nya 
livssituationen under en termin i Prag? 

• Vilka barriärer har de stött på i sökandet efter information och hur har deras 
informationssökningsbeteende präglats av detta? 

För att besvara frågeställningarna har sex stycken semi-strukturerade kvalitativa intervjuer 
utförts med studenter från sex olika europeiska länder. De har alla befunnit sig i Prag för att 
bedriva utbytesstudier via organisationen Erasmus, och alla varit verksamma inom 
samhällsveteskap/humaniora/konst. Det rör sig om tre kvinnor och tre män i ett åldersspann 
mellan 22 och 25 år.  

T.D. Wilsons modell över informationsbeteende ur artikeln ”Information behaviour: an inter-
disciplinary perspective” från 1996 används som teoretisk utgångspunkt och som verktyg ör 
att analysera empirin. Modellen har tvärvetenskapliga drag, speciellt med en psykologisk 
vinkel, vilket ger en möjlighet att se de kontextuella aspekterna ur ett brett perspektiv. 
Aktiverande mekanismer som stress/coping och risk/reward är för modellen centrala begrepp 
vilka används för att förklara hur och varför en individ påbörjar sökandet efter information, 
alternativt avstår från detta. Coping kan vara av känslofokuserad eller problemfokuserad natur 
samt ges uttryck genom strategin att söka social suport. Begreppen risk/reward används för 
den bedömning en person gör av risken, kostnaden och eventuella belöningen som är 
förknippade med en informationssökning. Barriärer är även en betydande del av modellen, 
men Wilson understryker att dessa inte alltid måste fungera enbart som ett hinder. 

Analysen och diskussionen av det empiriska materialet visar att rollen som utbytesstudent är 
något tudelad, då vissa informanter ser sig tydligt i rollen som student medan andra 
identifierar sig mer i rollen som nyanländ. Bland annat på grund av ett stort 
informationsbehov upplevs en viss stress i det initiala skedet av utbytesperioden, något som 
en övervägande del anser förstärks av ett alltför byråkratiskt system på internationella 
studentkontor, bibliotek och andra instanser där information skall vara tillgänglig. För att 
hantera detta, som i stor mån upplevs som en barriär, är sociala kontakter en viktig tillgång. 
Informanterna nämner internationella och inhemska studenter, mentorer och i stor 
utsträckning lokalbefolkning som viktiga kanaler för att kringgå barriärer och få tag på 
information. Detta identifieras som den variant av coping som innefattar sökandet efter social 
support. 

En annan barriär är det tjeckiska språket, som dock närmast visar sig fungera som en 
aktiverande mekanism. En övervägande del av informanterna ser språket som en viktig kanal 
med vilket de aktivt jobbar för att lära sig, för att så självständigt som möjligt kunna 
kommunicera, samt söka och ta sig an information och lära sig landets kultur. Detta 
identifieras till viss del som en problemfokuserad variant av coping. 
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Det byråkratiska systemet som återkommer på internationella studentkontor och på bibliotek 
är något som upplevts som mycket frustrerande och som blivit ett större problem i och med 
språkbarriären. Bibliotekets tillgänglighet något som upplevs så negativt av en informant att 
denna gått från att vara mycket aktiv användare av biblioteket till att bli icke-användare, något 
som kan sägas vara ett tecken på känslofokuserad coping. Det visar sig även att för de 
informanter som haft djupast rotade biblioteksvanor och starkast färgade biblioteksminnen 
från hemlandet blir mötet med det nya biblioteket mest omvälvande, och en slags kulturchock 
uppstår.  

Informanterna visar hur som helst en tendens att hantera barriärer och svårigheter i den nya 
livssituationen på ett konstruktivt vis, man upptäcker nya sidor hos sig själv och finner nya 
vägar till information.  
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Bilaga 1. 

 

Prague 2008-01-28 

 

 

Dear exchange student! 

As we have been speaking about I will write my exam work in library and information 
science about exchange students here in Prague. I am doing it for my university in Sweden, 
Borås Högskola. 

The work will be based on a number of qualitative interviews.  I will ask questions about your 
information needs during your time as an exchange student, and how (if) this was affected by 
your new life situation here. I will also ask about your use of the library in Prague.  The 
interview will take approximately 40 minutes and it will be recorded with a Dictaphone.  

If you still want to participate in one of these interviews it would be very helpful to me! 

Of course it will be totally confidential and all the information you give me will be handled 
with the greatest care. As the report will be written in Swedish, and you may not be able to 
read it, I will be sure that you feel that your answers have been interpreted correctly before I 
print it. 

If you have any questions, feel free to contact me! I will write you again soon to fix a date and 
place. 

Thank you! 

Best regards, 

Ulrika Clementzlor 

Phone: xxx 

Mail: xxx 
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Bilaga 2. 

 

Interview guide  

-Name   -Knowledge of languages 

-Age   -Field of studies 

-Country of origin 

Do you have previous experiences of studding/working abroad? 

What were your reasons for deciding to go to Prague as an exchange student? 

Can you tell me something about how you have been experiencing the exchange, and about 
your feelings about the new life situation?  

Can you give me examples of information you have been in need of? (school, spare time etc) 

How did you do to find it? 

Was there someone/something that was extra helpful or important for meeting your 
information needs? In what way?  

If you had difficulties with your information seeking – what do you think were the reasons? 

In case of difficulties – how did you react? 

Can you give an example of emotions you experienced during this search for information?  

Are there things you usually do, but didn´t do during the exchange because you had 
difficulties finding information about it? 

How is your experience of the library in Prague? 

For which purposes have you been using it? 

Have you been using the library more or less than you use to normally? 

Did you find any difficulties in using the library? If so, what did you do, and how did you 
react? 

What about interaction with the librarians? 

Is there anything else you want to say about your experiences as an exchange student in 
Prague? 


