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Abstract: The purpose of this Master’s Thesis is to examine the 

information use and information behavior of the scientists at 
the company ”Forskningsbolaget”. For this purpose an 
Information Audit was carried out using both interviews with 
six managers and a questionnaire, which was sent out to the 
entire population of 213 scientists. After finding out what 
information the scientists use and how they obtain it the aim 
was to answer the question of to what extent the company’s 
Information Centre can meet these needs. The theoretical 
framework consists of Information management with focus 
on Choo’s Information management cycle. 

 
The result of this study shows that the information use to 
some extent differ in each division of the company. Printed 
scientific journals are the number one source of information 
used by the scientists and it’s also the most obtained source 
from the Information centre. Many of the scientists would 
like to have access to a wider range of e-journals as lack of 
time is an issue. In search for new information the scientists 
turn to the Internet as their first choice and Google is widely 
used. 
 
The study revealed information gaps which combined with 
the low use of the library indicate that the Information 
Centre needs to make itself and its products more visible in 
the organization. Another issue to consider is the impact that 
the fee-based system has on the use of the library. The 
organization also needs to communicate its view on 
information throughout the company, for instance by 
formulating an information policy. 

 
Nyckelord: information audit, information management, 

informationsanvändning, informationsbeteende, 
informationsresurser, forskare 
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1. Inledning 
 
Fler och fler företagsbibliotek läggs ner, vilket gör att det blir allt viktigare för 
personalen på företagsbiblioteken att visa vilken tillgång dessa kan vara för 
organisationerna som de är en del av. Det är därmed ännu mer centralt att se till att den 
information som biblioteken kan erbjuda utnyttjas till sin fulla potential. Som Susan 
Henczel påpekar är det idag dessutom enklare än någonsin för den enskilde användaren 
att söka information på egen hand över Internet, vilket kan leda till att bibliotekets 
resurser inte utnyttjas fullt ut. Intresset för att undersöka hur väl 
informationsanvändningen hos ett biblioteks användare överensstämmer med utbudet 
som erbjuds är därför stort. Nuförtiden har informationsansvariga fler 
informationskällor i flera format än någonsin att välja bland, vilket gör valet av 
informationsresurser ännu viktigare. För att vara säker på att man erbjuder de bästa 
resurserna krävs det att dessa utvärderas i högre grad än tidigare.1 
 
”Forskningsbolaget” är ett svenskt företag som bedriver och deltar i vetenskaplig 
forskning och utveckling inom massa, papper, tryck och förpackningar. 
Forskningsresultaten tillämpas i form av uppdrag, konsult- och utbildningstjänster. På 
företagets Information Centre, d.v.s. biblioteket, har man liknande funderingar som de 
Susan Henczel beskriver. Man anar att de anställda i stor utsträckning använder sig av 
andra informationskällor än de som biblioteket erbjuder och frågar sig därför vilka 
dessa källor är och varför inte biblioteket utnyttjas istället. Kan det exempelvis bero på 
dålig kännedom om bibliotekets resurser eller beror det på att biblioteket inte erbjuder 
de informationskällor som de anställda behöver? För att på bästa sätt kunna ge service 
till de anställda på ”Forskningsbolaget” behöver man veta hur de anställdas 
informationsbeteende ser ut och hur de i dagsläget använder information.  
 
Kontakten med ”Forskningsbolaget” skedde via hemsidan för arbetsmarknadsmässan 
som anordnas för Biblioteks- och informationsvetare vid Borås Högskola. Företagets 
Information Centre meddelade där att man ville få hjälp av en magisterstudent att utföra 
ett forskningsuppdrag. Uppdraget gick ut på att undersöka informationsanvändning och 
informationsbeteende hos de anställda som arbetar med forskning och uppdrag på 
”Forskningsbolaget” samt på de sex industripartnerföretagen. Efter att ha diskuterat 
uppdraget med bibliotekschefen beslutades dock att undersökningen, på grund av 
uppsatsarbetets tidsram, skulle begränsas till att omfatta de ca 200 anställda som arbetar 
med forskning och uppdrag på ”Forskningsbolaget”. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Målsättningen med studien är att sätta de anställdas informationsanvändning i relation 
till organisationen som de arbetar inom. Med detta organisatoriska perspektiv kan 
Information Centrets möjligheter att på bästa sätt erbjuda den information som 
forskarna använder i sitt yrkesutförande påvisas. Studiens resultat kan peka på vad som 
fungerar bra och vad som fungerar mindre bra samt visa på avsaknad av viktiga 
informationskällor. Genom att studera de anställdas informationsanvändning i relation 
till verksamhetens mål kan undersökningen visa hur företagets Information Centre på 
bästa sätt kan bidra till att dessa mål uppnås. 

 
 
1 Henczel 2001, xxi. 
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Ett sätt att ta reda på detta är att genomföra en så kallad information audit, vilket är en 
undersökning under vilken informationsanvändning och informationsresurser kartläggs 
för att utreda på vilket sätt de bidrar till organisationens mål.2 Denna process beskrivs 
mer utförligt längre fram i uppsatsen.  
 
För att uppnå syftet med denna undersökning ska följande frågeställningar besvaras i 
möjligaste mån: 
 

• Vilken information använder de anställda på ”Forskningsbolaget” sig av? 
• Hur går de anställda tillväga då de söker den information som de behöver?  
• Hur väl överensstämmer de anställdas informationsanvändning med de resurser 

som finns att tillgå hos eller via biblioteket?  
 

1.2 Avgränsningar 
 
Som nämnts i inledningen omfattar denna undersökning de drygt 200 anställda som 
arbetar med forskning och uppdrag på ”Forskningsbolaget” och som kan ha nytta av 
bibliotekets resurser. Detta innebär att övrig personal i stödjande funktioner, såsom 
vaktmästeri och IT-service inte har inkluderats. Tiden räcker inte till att även innefatta 
forskarna på de sex partnerföretagen samt övriga personer med intresse för området som 
utnyttjar biblioteket. Det är de anställda som arbetar med forskning på 
”Forskningsbolaget” som är bibliotekets främsta målgrupp, vilket motiverar att en 
undersökning av denna får första prioritet. Vidare begränsas uppsatsen av det faktum att 
studien utförs på uppdrag av företagets bibliotek, vilket gör att biblioteket som sådant 
inte studeras kritiskt (se kapitel 3.5). 
 

1.3 Relevans för biblioteks- och informationsvetenskapen 
 
Studiens relevans för biblioteks- och informationsvetenskap som forskningsområde 
ligger i kopplingen mellan information management och en verklig organisatorisk 
kontext. Utformningen och användningen av information audits är fortfarande under 
utveckling och alla studier som genomförs kan därför anses bidra med nya erfarenheter 
kring kunskapen om dessa och vad som är lämpliga tillvägagångssätt. Detta kunde 
Botha och Boon konstatera år 2003 efter att ha genomfört en litteraturstudie gällande 
information audits.3 Susan Henczel, som också har bedrivit forskning inom området, 
konstaterar att trots att information audits ofta lyfts fram i litteraturen så finns det 
mycket litet skrivet om faktiska genomförda audits där resultatet presenteras.4 
 

1.4 Anonymitet 
 
Efter att själva inhämtandet av information till denna uppsats var avslutad, i form av 
intervjuer och enkätundersökning, beslutade ”Forskningsbolaget” att deras egentliga 

 
 
2 Orna 1999, 69. 
3 Botha & Boon 2003. 
4 Henczel 2001, 223. 
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företagsnamn skulle vara anonymt i denna uppsats. Detta medförde att redovisningen av 
materialet fick bearbetas och källhänvisningar justeras. Eftersom företagets verksamhet 
är så pass unikt och information om lokalisering med mera anges i texten kan självklart 
anonymiteten inte anses heltäckande. Korrekta uppgifter till de källhänvisningar, såsom 
information hämtad från företagets hemsida samt tre artiklar, som nu är anonymiserade 
finns i författarens ägo och kan lämnas ut vid begäran. Företagsnamn, divisionsnamn, 
personnamn samt namnen på företagets egna databaser är utbytta. Detta innebär att 
vissa frågor i enkätundersökningen inte återges exakt på samma sätt som då de 
besvarades av respondenterna men i dessa fall är det endast namn som är utbytta, 
exempelvis divisionsnamn. Detta gäller även citat från enkätundersökningen. I dessa 
fall markeras det med en klammer att namnet är utbytt. 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
 
Efter detta inledande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter och 
tidigare forskning (kap 2). Teorin baseras framförallt på Choo’s Information 
Management Cycle, vilken presenteras. Läsaren får genom kapitlet en bakgrund till 
ämnesområdet och en introduktion till information audits som är en viktig del av 
arbetet. Information audit figurerar även i metodkapitlet där de två valda metoderna, 
intervjuer med divisionscheferna samt en enkätundersökning, redovisas (kap 3). 
Därefter presenteras organisationen och dess Information Centre (kap 4). Detta kapitel 
baseras på årsrapporter, information från företagets hemsida, tidningsartiklar samt på 
samtal med bibliotekschefen och divisionscheferna. Uppsatsens resultat redovisas 
därefter (kap 5). Kapitlet inleds med resultatet av intervjuerna med de sex 
divisionscheferna och därefter följer resultatet av enkätundersökningen med diagram för 
varje ställd enkätfråga. I nästkommande kapitel analyseras och diskuteras resultatet 
utifrån kopplingar till de tidigare presenterade teoretiska utgångspunkterna (kap 6). 
Uppsatsen avslutas till sist med en sammanfattning (kap 7). 
 



2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
  
Denna uppsats utgår från teorier inom information management, vilka presenteras i 
detta kapitel. Inledningsvis presenteras dock grundläggande organisations- och 
informationsteoretiska synsätt. Efter avsnittet som följer om information management 
beskrivs och diskuteras Information audit som bildar en ram för denna uppsats. 
Information audit är egentligen ett redskap som används inom Information management 
men får här ett eget avsnitt eftersom det är så pass omfattande och centralt för 
uppsatsen. Jag har funnit att den tidigare forskning som är relevant för denna studie är 
sällsynt, vilket också avspeglas i att den tar upp ett litet utrymme i kapitlet. 
 

2.1 Höglunds och Perssons indelning av informationskällor 
 
En i många texter använd modell för att visa på olika typer av informationskällor är 
Höglunds och Perssons från 1985.5 
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Figur 1. Olika typer av informationskällor (efter Höglund & Persson 1985, s. 47) 
 
Informationskällorna delas här in i formella och informella källor. De formella 
informationskällorna består av tryckt material men även material i elektronisk form, 
som e-tidskrifter. De informella källorna inkluderar framförallt muntliga källor där 
information kommer från exempelvis personliga kontakter, konferenser och mässor. 
Sådana informella kanaler har enligt Höglund och Persson ofta visat sig mycket 
betydelsefulla och kan vara ett nödvändigt sätt att skaffa information då tryckta källor 
saknas. Modellen visar också på en uppdelning mellan interna och externa källor. Från 
interna källor hämtas information som skapats inom organisationen som rapporter och 
möten. De externa källorna är de som finns i organisationens omvärld varifrån 
informationen hämtas in till företaget.6 
 

 
 
5 Höglund & Persson 1985, 47. 
6 Höglund & Persson 1985, 46f. 



2.2 Information management  
 
I en artikel från 2002 beskriver Macevičiūtė och Wilson uppkomsten och utvecklingen 
av information management. Enligt dem uppstod begreppet på åttiotalet då man började 
se på information som en resurs för organisationerna. Att information sågs som en 
värdefull tillgång för en organisation ledde till att man insåg att det var viktigt att veta 
hur denna hanterades och vad den kostade.7 
 
Information management intresserar sig för hanterandet av information som är relevant 
för organisationers prestation. Informationen kan vara av skilda slag, både extern och 
intern. Hanteringen av informationen sker enligt fasta principer och avser 
införskaffande, organisering, kontroll, spridning och användning av informationen. När 
man granskar informationskällorna ur olika aspekter är det hela tiden organisationens 
prestation som är i fokus.8 Choo sammanfattar syftet med information management som 
att utnyttja en organisations informationsresurser till fullo när det gäller att uppnå 
organisationens mål.9  
 
Kirk har uttryckt sina synpunkter kring riktlinjer för information management. Enligt 
henne kan information management endast göra skillnad för en organisations utveckling 
då den är integrerad med affärsstrategin och i detta avseende har de olika cheferna i 
företaget en central roll. Det är dessa som måste se till att information används 
produktivt. Kirk framhåller att information management är vägen till organisationers 
förnyelse och därmed framgång.10 
 

2.2.1 Choos Information Management Cycle 
 
Choo har utformat en modell där information management ses som ett kretslopp där sex 
aktiviteter följer på varandra i syfte att stödja organisationens lärande.11  

 

Information Organization and Storage  

Information Needs 
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Figur 2. Information Managment Cycle (efter Choo 2002, s. 24) 
 

 
 
7 Macevičiūtė & Wilson 2002. 
8 Wilson 2003. 
9 Choo 2002, 258. 
10 Kirk 2005, 3ff. 
11 Choo 2002, 24. 
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Processen inleds från högra sidan av modellen med att information skapas genom 
organisationens handlingar (adaptive behaviour). I nästa steg identifieras 
informationsbehov (information needs) då organisationens medlemmar upplever de 
snabba förändringarna i omvärlden och söker information för att förstå den samt för att 
kunna lösa problem och fatta beslut. Choo menar att man inom information 
management ofta har försummat att analysera informationsbehov. Detta är ett misstag, 
enligt Choo, eftersom en sådan analys är av stor betydelse för kvaliteten på den 
information som en användare får. Eftersom informationsbehov uppstår i specifika 
situationer i organisationen då det finns en viss osäkerhet är det enligt Choo viktigt att 
inte bara fråga vad användaren behöver veta utan man måste även ta reda på varför 
personen behöver veta det, hur problemet ser ut samt vad personen redan vet. Först då 
kan man få en klar bild av informationsbehovet och erbjuda rätt information. Lika 
viktigt som det är att ta reda på användarnas informationsbehov är det att utreda vilken 
information som inte behövs. Att ha en klar bild av detta är en viktig förutsättning för 
att informationshanterandet i organisationen ska ske på ett effektivt sätt. Choo påpekar 
dock att det kan vara svårt att ta reda på hur informationsbehoven ser ut eftersom man 
måste fråga var och en av användarna, vilka kan ha svårt att sätta ord på sina behov.12 
 
Dessa informationsbehov styr införskaffandet av information (information acquisition) 
som idag kan inhämtas genom en mängd olika typer av källor. Choo betonar vikten av 
att dessa informationskällor ständigt utvärderas för att man ska kunna vara säker på att 
de möter företagets specifika informationsbehov.13 Detta kan ske genom en information 
audit som kan resultera i en plan för informationsinsamling som täcker in hela 
organisationen.14  
 
I nästa steg organiseras och lagras informationen (information organization and 
storage) så att kunskapen bevaras inom organisationen. På så sätt skapas ett 
organisatoriskt minne.15  Detta bör ske utifrån vad som lämpar sig bäst för 
organisationen med utgångspunkt i användarnas behov och sökbeteende, exempelvis 
med hjälp av olika typer av teknologi.16 Choo menar att det är viktigt att företaget har 
tydliga riktlinjer för hur information ska tas om hand så att värdefull kunskap inte 
försvinner.17  
 
Information från organisationens minne samt nyinskaffad information sätts in i olika 
typer av informationsprodukter och tjänster (information products/services) utifrån 
olika målgrupper och informationsbehov som finns inom företaget. Det är viktigt att 
produkterna och tjänsterna tillför ett värde till informationen genom att förbättra 
kvaliteten och informationens passform gentemot användargrupperna.18  Genom att på 
bästa sätt leverera och paketera informationen sparar man användarna både tid och 
pengar. Det handlar till exempel om att göra informationstjänsterna mer lättanvända och 
informationen mer relevant genom att skala bort onödiga partier. Choo menar att en 
organisation bör hålla sig med informationsprodukter och tjänster av varierande slag för 
att få en informationsgrund av hög kvalitet. Det gäller att hela tiden hålla sig uppdaterad 
om nya sätt att tillfredställa användarnas informationsbehov och ständigt ha i åtanke att 

 
 
12 Choo 2002, 23ff. 
13 Choo 2002, 23f. 
14 Choo 2002, 31f. 
15 Choo 2002, 23f. 
16 Choo 2002, 35. 
17 Choo 2002, 23f. 
18 Choo 2002, 23f. 



10 
 

                                                

var och en av informationsprodukterna ska ha ett värde för slutanvändaren. Det går 
heller inte att endast förlita sig på färdiga informationslösningar utan det kan i många 
fall vara nödvändigt för informationsspecialisterna att själva summera och jämföra 
information innan den når användaren.19 
 
Samtidigt handlar det om att öka spridningen av informationen i organisationen 
(information distribution) och uppmuntra till detta. Denna spridning ska ske på bästa 
sätt utifrån användarnas arbetssituation. Att dela med sig av information anser Choo 
leder till ökat lärande inom organisationen och ger värdefull kunskap som behövs i 
svåra problemsituationer. Enligt honom bör man försöka minska avståndet mellan 
informationsförmedlaren och informationsanvändaren och istället samarbeta i arbetet 
med att få ut rätt information till rätt person. För att få användarna att vara aktiva i 
denna process ska det erbjudas möjlighet att enkelt utvärdera och skicka vidare 
information inom organisationen. Choo nämner olika sätt att utbyta och diskutera 
information inom organisationer, såsom Internetbaserade diskussionsgrupper, 
fokusgrupper och gruppmöten inom olika specialområden. Ett sätt att sprida information 
är genom så kallade gatekeepers, vilket är personer med ett stort intresse för att ta till sig 
ny information från omvärlden och som sedan för denna vidare inom företaget.20   
 
Nästa steg i modellen är själva användandet av information (information use) där den 
slutligen tolkas och kan bidra till beslutsfattande. Choo skriver att individer i en 
organisation använder sig av information för att skapa mening och för att få en kontext 
för att kunna agera inför något och kunna fatta beslut. Sökandet och användandet av 
information pågår genom hela beslutsprocessen. Man söker information kring 
alternativa beslut och vilka konsekvenser dessa kan få, man skickar information uppåt i 
hierarkin för godkännande och så vidare. Även om beslutsförfarandet kräver en ständig 
informationsanvändning menar Choo att intensiteten skiftar i olika stadier och att det 
framförallt är i den första utvecklingsfasen som behovet är som störst. Då gäller det att 
skaffa sig tillräcklig förståelse inför en fråga så att själva beslutsprocessen kan påbörjas. 
Eftersom förutsättningar i omvärlden kan skifta och nya alternativ kan uppstå är det 
dock viktigt att ny information hela tiden inkluderas i processen och därmed är det 
enligt Choo av vikt att informationsspecialisten är delaktig i processen och att denne är 
lyhörd för de olika informationsbehov som uppstår längs vägen.21 
 
Information management-modellen visar således en syn på information management där 
olika aktiviteter bör koordineras med varandra och utföras under noga planering. Choo 
skriver att det är viktigt att samtliga steg ingår i processen. Enligt honom inkluderas inte 
alltid identifierande av informationsbehov samt informationsanvändning i arbetet med 
informationshantering.22 Men enligt Choo måste information management alltid börja 
och sluta med informationsanvändaren.23 
 
Hela processen som presenteras i Information management-modellen påverkas av 
informationskulturen hos den aktuella organisationen. Med informationskultur avses 
organisationens värderingar och hållning vad gäller hanterandet och användningen av 
information. Det rör exempelvis hur organisationen ser på informationens roll när det 
gäller att uppnå uppställda mål, hur de anställda använder sig av information och hur 

 
 
19 Choo 2002, 38f. 
20 Choo 2002, 23f. 
21 Choo 2002, 45ff. 
22 Choo 2002, 23f. 
23 Choo 2002, 58. 
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villiga de är att dela med sig av information och om det finns uppställa riktlinjer för 
detta. Enligt Choo är en ”hälsosam” informationskultur nödvändig för att en 
organisation ska hålla sig stark.24 
 

2.3 Studier av informationsanvändning och informationsbeteende 
 
I en artikel från 1997 beskriver Ellis en studie genomförd på ett gas- och oljebolag i 
Norge. I undersökningen följde man ingenjörers och forskares 
informationsinförskaffning i de olika stadier som arbetet i ett projekt innebär. Resultatet 
visade att ingenjörer och forskare har liknande tillvägagångssätt när det gäller att söka 
information och deras informationsbeteende kan delas in i kategorier som samstämmer 
med de hos genomförda studier innan denna. Precis som Choo beskriver fann man att 
sökandet efter information är som mest intensivt i början av ett projekt. Då utnyttjas 
också flest källor, både formella och informella. Längre fram i projektet blir forskaren 
mer selektiv. Behovet av formella källor är då mindre och de personliga kontakterna 
står istället i fokus. I den avslutande fasen återgår man dock till alla typer av källor som 
komplement till den information man redan har samlat in. Ellis påpekar också att 
informationsinförskaffande sker upprepande, när något oförutsett sker krävs nya 
sökningar.25 
 
Brown beskriver hur universitetsbiblioteket i Oklahoma genomförde en 
enkätundersökning gällande informationsbeteendet hos astronomer, kemister, 
matematiker och fysiker. Resultatet visade att samtliga forskare använde sig av de 
senaste vetenskapliga tidskrifterna inom sitt område för att hålla sig uppdaterade och 
dessa fick de framförallt tag på hos biblioteket. Forskarna förespråkade att biblioteket 
skulle utöka sina elektroniska källor men de flesta ville ha tillgång till tidskrifter i tryckt 
form. Man fann brister i tillgången till bibliografiska databaser via biblioteket.26 
 

2.4 Information audit 
 
Elizabeth Orna, informationskonsult och föreläsare i information management, skriver 
att begreppet information audit har funnits sedan åtminstone 1982 men att det var först 
på mitten av 90-talet som det blev populärt bland organisationer att använda sig av 
processen.27  
 
En information audit kan, enligt Buchanan och Gibb, beskrivas som en process under 
vilken en organisations informationsflöden och resurser kartläggs och utvärderas med 
syftet att bibehålla eller förbättra hanteringen av informationsresurser.28  
 
Orna definierar en information audit som en process där målet är att få ”det som är” att 
stämma överens med ”det som bör vara”. Med detta menar hon att utgångspunkten för 
auditen ska vara att fastställa vilken information som företaget behöver utifrån 

 
 
24 Choo 2002, 54f. 
25 Ellis 1997, 384ff. 
26 Brown 1999. 
27 Orna 1999, 69. 
28 Buchanan & Gibb 1998, 34. 
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verksamhet och mål. När sedan en undersökning har genomförts av hur det faktiska 
informationsläget ser ut kan dessa två jämföras och anpassas till varandra.29 
 
Information audits förekommer i olika former beroende på undersökningens syfte men 
inkluderar alltid, enligt Buchanan och Gibb, en kartläggning av organisationens 
informationsresurser och informationsbehov.30 Ellis m.fl. anser att varje information 
audit dessutom bör inkludera identifiering av organisationens eller verksamhetens mål 
och de eventuella begränsningar som föreligger. Detta tillsammans med identifierandet 
av tillgängliga informationsresurser och användarnas informationsbehov ska leda fram 
till en sammanställning av hur informationshanteringen fungerar.31 
 
Flera forskare har utan framgång försökt att fastställa vad en information audit alltid ska 
inkludera.32 Det finns ännu ingen standardiserad universell metod för hur en information 
audit bör genomföras. Efter en litteraturgenomgång av området kom Botha och Boon 
fram till att en sådan inte verkar möjlig att åstadkomma i nuläget och dessutom kanske 
det inte är eftersträvansvärt. Detta motiverar de bland annat med att information 
befinner sig i vitt skilda organisatoriska kontexter och därmed är behoven olika vad 
avser tillvägagångssätt i utförandet av en information audit.33  
 

2.4.1 Information audit eller informationsbehovsanalys? 
 
Thornton anser att vissa beskrivningar av information audits i själva verket endast avser 
så kallade informationsbehovsanalyser. Enligt honom krävs det att undersökningen har 
en större omfattning än så för att det ska kunna anses vara en riktig information audit. 
En sådan ska, enligt honom, undersöka hela organisationens informationsflöden och 
vara kopplad till företagets affärsstrategi till skillnad från informationsbehovsanalysen 
som endast utförs utifrån företagsbibliotekets verksamhet och strategi.34 Henczel 
bekräftar att det råder en allmän förvirring kring skillnaderna mellan information audits 
och informationsbehovsanalyser. Hon listar ett antal karaktäristiska drag som, enligt 
henne, skiljer de två typerna av utredningar åt. En informationsbehovsanalys kan 
genomföras utan att det ännu finns en informationsservice medan en information audit 
undersöker nuvarande situation på ett så objektivt sätt som möjligt. Medan 
informationsbehovsanalysen ställer enkla frågor och söker korta, bestämda svar på 
dessa är information auditen ute efter att ta reda på trender och undersöka vilka 
informationskällor som används även utanför informationsservicens ram.35 
 
Till skillnad från Thornton menar Henczel att en information audit kan ha ett begränsat 
omfång. Hon skriver att informationshanterare ofta endast använder en information 
audit till att undersöka de resurser som informationsavdelningen kan eller skulle kunna 
tillhandahålla. En sådan avgränsning anser hon till och med kan vara lämplig då en 
första information audit ska genomföras.36  
 

 
 
29 Orna 1999, 43f. 
30 Buchanan & Gibb 1998, 34. 
31 Ellis m.fl. 1993, 134. 
32 Se exempelvis Ellis m.fl. 2003, Botha & Boon 2003. 
33 Botha & Boon 2003, 32f. 
34 Thornton 2001, 129f. 
35 Henczel 2001, 14. 
36 Henczel 2001, 38. 



13 
 

2.4.2 Nyttan av en information audit 
 
Dubois hävdar i en artikel från 1995 att en information audit kan ses som ett av de 
viktigaste redskapen inom information management. Det är en metod som, enligt 
Dubois, kan förbättra hanteringen av informationsresurser och tjänster i alla typer av 
företag. Det är även ett sätt att uppmärksamma företagets anställda på de 
informationsresurser som finns tillgängliga för dem och nyttan av att ha professionella 
informationshanterare som hanterar dessa resurser.37 Buchanan och Gibb går så långt att 
de hävdar att genomförandet av en information audit är ett nödvändigt steg att ta för de 
organisationer som vill utnyttja sina informationsresursers strategiska potential fullt ut.38   
 
Genom att under en information audit utreda de anställdas informationsbehov och 
studera hur väl dessa överensstämmer med de tillgängliga informationsresurserna kan 
bristfälligheter upptäckas.39   
 
Henczel listar en lång rad tänkbara anledningar till att genomföra en information audit 
och resultatet av en sådan. Det kan vara en eller flera av dessa som motiverar en 
information audit.40 Nedan är några av de anledningar som har funnits vara relevanta för 
den aktuella undersökningen sammanställda. De tre första målen sammanfattar på ett 
bra sätt vad det är denna undersökning har som fokus. Det sistnämnda målet och 
resultatet kan ses som en möjlig, positiv bieffekt av undersökningen. 
 
 
Mål Resultat 
Att säkerställa att informationsresurser 
och tjänster stöder organisationens mål 

Gör att det går att matcha informations-
resurserna till organisationens mål och att 
avgöra deras värde för organisationen  

Att identifiera vilket informationsbehov 
de huvudsakliga informationsanvändarna 
i organisationen har 

Möjliggör att informationsbehoven kan 
tillfredsställas så att arbetsuppgifterna kan 
utföras  

Att utvärdera de nuvarande 
tjänsterna/resurserna 

Fastställer hur väl de existerande 
tjänsterna möter informationsbehoven hos 
de anställda och organisationen 

Att marknadsföra nuvarande 
tjänster/resurser 

Informerar användare och icke-användare 
om de tjänster och resurser som kan 
tillhandahållas 

 
Tabell 1. Möjliga mål och resultat av en information audit (efter Henczel 2001, s. 27-28). 
 

2.4.3 Två vägledningar i genomförandet av en information audit 
 
Av den litteratur som finns inom området är de mest omfattande vägledningarna till att 
utföra en information audit skrivna av Elizabeth Orna och Susan Henczel.41 
 

                                                 
 
37 Dubois 1995, 20f. 
38 Buchanan & Gibb 1998, 34. 
39 Alexopoulos, E. mfl. 2003, 325. 
40 Henczel 2001, 26f. 
41 Orna 1999. Henczel 2001. 



Elizabeth Orna har skrivit boken ”Practical information policies” med syftet att 
redogöra för varför organisationer bör formulera en informationspolicy och hur de kan 
gå tillväga. Orna redogör även för ett antal exempel av hur några organisationer har 
arbetat med detta. Genomförandet av en information audit beskrivs som en stor del i 
arbetet med att upprätta en informationspolicy. Det är ett sätt att lägga grunden för en 
formulering av en informationspolicy och införandet av en sådan. Rekommendationer 
ges för vad som bör inkluderas i en information audit samt vilka frågor som bör 
besvaras under processen.42 Enligt Orna är en informationspolicy grundad på 
organisationens övergripande mål och definierar målet med informationsanvändning 
inom organisationen. Den tar även upp vilka principer som gäller i hanterandet av 
information och den teknologi som är kopplad till detta. Att formulera och hålla en 
informationspolicy uppdaterad är ett sätt för en organisation att fundera kring hur den 
använder sig av kunskap och information.43   
 
År 2001 utkom boken ”The information audit, a practical guide” skriven av Susan 
Henczel.44 Författaren presenterar i denna bok en egen utarbetad modell i sju steg tänkt 
att användas av professionella informationshanterare i genomförandet av en information 
audit. Till skillnad från Orna, som endast ägnar två korta kapitel till utförande och 
analyserande av en information audit, gör Henczel en grundlig beskrivning av varje steg 
av undersökningen. Även Henczel ser en information audit som ett första steg mot en 
informationspolicy men det är själva auditen som är i fokus. 
 

Stage One 
Planning 

Stage Two 
Data Collection 

Stage Three 
Data Analysis 

Stage Four 
Data Evaluation 

Stage Five 
Communicating 

Recommendations 

Stage Six 
Implementing 

Recommendations 

Stage Seven 
The Information Audit 

as a Continuum 
 

 
Figur 3. The seven-stage information audit model (efter Henczel 2001. s. 17). 
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42 Orna 1999. 
43 Orna 1999, 105f. 
44 Henczel 2001. 
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Steg 1 – Planering: Henczels första steg handlar om att planera sin information audit. 
Det gäller enligt henne att definiera varför man genomför undersökningen, i vilken 
omfattning och med vilka medel man ska utföra den samt hur detta ska kommuniceras 
ut till deltagarna.45 
Steg 2: Datainsamling: Detta steg handlar om att förbereda sig för undersökningen 
samt att samla in den information man behöver. Henczel går igenom olika sätt att samla 
in information som enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Hon föreslår också att man 
skapar en databas där organisationens informationsresurser ställs upp och senare kan 
utvärderas.46 
Steg 3: Dataanalys: Henczel ger här råd när det gäller att analysera den data som man i 
tidigare steg har samlat in. Det handlar om att välja rätt metod för exempelvis en viss 
typ av enkätfråga.47 
Steg 4: Datautvärdering: Efter analysen av insamlad data gäller det att utvärdera detta 
för att finna problem och möjligheter. På så sätt kan man formulera rekommendationer 
och utarbeta en plan för förändringar som bör genomföras.48 Datautvärderingen inleds 
med att klarlägga vad undersökningen har visat i form av problem och möjligheter. 
Precis som Orna förespråkar anser Henczel att det handlar om att få den existerande 
informationssituationen att stämma överens med den situation man anser vara ideal. När 
man jämför dessa två situationer framkommer det var luckor finns och även om det 
förekommer onödiga källor. Henczel poängterar dock att det även är viktigt att titta på 
var och hur behovet och källorna faktiskt stämmer överens. När problemen har ringats 
in handlar det om att utveckla lämpliga strategier för att lösa dessa. Som exempel 
nämner Henczel att det kan röra sig om att utveckla befintliga tjänster, tillhandahålla 
nya tjänster eller ändra sättet som man levererar information på. I samband med detta 
måste olika aspekter tas i beaktande, inte minst kostnadsfrågan.49 
Steg 5: Kommunicera rekommendationer: I detta steg behandlas olika sätt att 
förmedla vad genomförd information audit har visat och vilka rekommendationer detta 
har lett till. Detta kan ske genom exempelvis en skriftlig rapport eller muntlig 
presentation. 
Steg 6: Implementera rekommendationer: När det gäller att implementera 
rekommendationerna ges olika förslag och precis som Orna förordar Henczel att en 
informationspolicy upprättas, något hon ser som grunden för effektiv 
informationshantering. Det är viktigt att informationspolicyn är välkänd inom 
organisationen och att ledningen visar sitt stöd.50 
Steg 7: Information audit som ett kretslopp: Henczel menar att det är viktigt att en 
information audit är ett återkommande inslag på ett företag och i detta steg handlar det 
om att få en regelbundenhet när det gäller detta.51 
 

2.4.4 Information audit i tidigare studier 
 
Som tidigare nämnts är det få genomförda information audits som har beskrivits i 
litteraturen. Framförallt är det magisteruppsatser som går att finna. Dessa beskriver 
visserligen undersökningen i mer detalj än vad man gör i vetenskapliga artiklar men har 

 
 
45 Henczel 2001, 23f. 
46 Henczel 2001, 63f. 
47 Henczel 2001, 103f. 
48 Henczel 2001, 131f. 
49 Henczel 2001, 131f. 
50 Henczel 2001, 165f. 
51 Henczel 2001, 19f. 
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å andra sidan varit tvungna att begränsa omfånget. En tänkbar anledning till det ringa 
antalet vetenskapliga artiklar kring audit kan vara att de ofta genomförts internt inom 
organisationer och behandlas som sekretessbelagda. 
 
En av få artiklar är skriven av Désirée Lamoral, informationsanalytiker på the Institute 
for Commercial Forestry Research i Sydafrika. Hon beskriver i en artikel hur man 1999 
genomförde en information audit. Syftet var att förbättra de tjänster som institutets 
Information Centre erbjöd sina användare. Särskilt fokus lades på sponsorföretagens 
informationsbehov.52  
 
En av de magisteruppsatser som skrivits är Petra Petroffs ”Information Audit – en 
informationsgranskning vid Borås Stads äldre- och handikappomsorg inom kommundel 
Centrum”. Författaren använder sig av de fyra första stegen i Henczels sjustegsmodell 
och en av uppsatsens frågeställningar är om Henczels modell var ett bra verktyg för 
informationsgranskningen. Petroff kunde konstatera att modellen var nödvändig för 
undersökningen då den gav struktur och vägledning i arbetet.53  
 
Alma Taawos magisteruppsats ”Ny roll vid ett industriforskningsinstitut, en fallstudie 
av Institutet för Metallforskning AB” syftade till att med hjälp av intervjuer och en 
enkätundersökning utreda om IM:s bibliotek behövde förbättra sin service till de 48 
medlemsföretagen och i så fall på vilket sätt. För att ta reda på detta studerades 
medlemsföretagens informationsbehov i förhållande till den information som biblioteket 
kunde erbjuda.54 Det är inte uttalat en information audit men likheterna är många och 
relevansen för denna uppsats stor i och med att det rör sig om just forskares 
informationssökning. 

 
 
52 Lamoral 2001. 
53 Petroff 2003. 
54 Taawo 2004. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs hur genomförandet av en information audit påverkar 
undersökningens upplägg och val av metoder. Därefter presenteras de aktuella 
metoderna, urval samt tillvägagångssätt mer noggrant. 
 

3.1 Information audit som metod 
 
En information audit kallas ofta för en metod men begreppet kan även anses stå för mer 
än så. Det handlar inte endast om att använda sig av enkät, intervjuer eller någon annan 
metod utan det gäller även att koppla informationsbehoven med företagets mål och 
kontext. Det är inte förutbestämt vilka metoder man ska använda sig av under en 
information audit utan detta avgörs utifrån den specifika undersökningen och företaget 
den utförs hos. Precis som för alla andra sorters undersökningar spelar syfte, studiens 
storlek och tidsram in när lämpliga metoder ska väljas ut. Det går dock, som framgår av 
tidigare kapitel, att i litteraturen om information audit få rekommendationer för hur 
olika steg kan genomföras, vilket ger en ram för undersökningsprocessen.  
 
I föregående kapitel presenterades två böcker av Elizabeth Orna och Susan Henczel som 
behandlar information audits. Referenserna till Ornas och Henczels böcker är många, 
framförallt till den förstnämnda som gavs ut för första gången drygt tio år före 
Henczels. Eftersom böckerna dessutom är de mest uttömmande inom området samt 
efter en egen bedömning av vägledningarnas relevans föll valet på dessa som 
vägledningar i utförandet av undersökningen. På grund av undersökningen tidsram finns 
det inte utrymme att följa rekommendationerna fullt ut och de används därför i urval 
som ett stöd. Av Henczels, tidigare presenterade, sju steg är det därför de fyra första 
stegen som är aktuella i denna uppsats, d.v.s. planering, datainsamling, dataanalys och 
utvärdering av data. 
 
Orna ställer upp vissa kriterier som motiverar användandet av en information audit och 
som om de uppfylls kan leda till ett gott resultat. Enligt henne ska information ha ett 
högt strategiskt värde inom området som undersöks. Det är även viktigt att området inte 
är för stort samt klart avgränsat. Om det ska vara meningsfullt att genomföra studien bör 
resultatet kunna leda till snabba vinster. Dessutom bör de flesta som medverkar i 
undersökningen vara informationsmedvetna.55 Studieområdet för denna uppsats 
stämmer väl överens med Ornas punkter. Undersökningens omfång är tydligt avgränsat. 
I och med att en undersökning av detta slag inte har genomförts tidigare på företaget 
samt att personalen på Information Centret har begränsad inblick i de anställdas 
informationsbehov och informationsbeteende kan det betraktas som mycket troligt att 
snabba vinster kan göras. När det gäller forskning är det mycket viktigt att hålla sig 
uppdaterad inom sitt område. Forskare har en lång studietid bakom sig och erfarenhet 
av informationssökning, vilket gör att de kan betraktas som informationsmedvetna.  
 
Både Orna och Henczel betonar vikten av att personen som ska utföra en information 
audit har god kännedom om företaget och undersökningsområdet. Orna anser att denna 
person ska vara någon som redan arbetar inom organisationen medan Henczel menar att 

 
 
55 Orna 1999, 78. 
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det även finns fördelar med att använda sig av en konsult utifrån.56 Jag kan inte leva upp 
till någon av dessa roller men förberedde mig inför undersökningen genom att ta reda på 
så mycket som möjligt om organisationen och biblioteket från skriftliga källor men även 
genom samtal med bibliotekschefen. Det sistnämnda var just ett samtal och inte en 
intervju som syftade till att ge mig en förförståelse kring bibliotekets bakgrund och 
verksamhet. Även de inledande intervjuerna med divisionscheferna, som beskrivs i 
kommande avsnitt, syftade delvis till att ge grundläggande kunskaper om företagets 
verksamhet. 
 

3.2 Att kombinera olika metoder 
 
Efter att ha studerat vägledningar för information audits, metodlitteratur och liknande 
studier bedömdes att lämpliga metoder för att samla in data var att genomföra inledande 
intervjuer med divisionscheferna följt av en enkätundersökning. Intervjuerna bedömdes 
vara ett lämpligt medel för att ta reda på hur divisionerna uppställda mål för 
verksamheten såg ut. Detta eftersom företagets mål ska inkluderas i en information 
audit.57 Intervjuerna visade dock att sådana mål saknas, något som diskuteras närmare 
längre fram. Detta faktum gjorde visserligen att information auditen inte blev lika 
fullständig som handböckerna föreskriver men jag gjorde bedömningen att ett 
slutförande enligt information audit-modellen ändå var att föredra och relevansen av 
resultatet fortfarande stort. Därmed fortsatte jag med min andra metod, 
enkätundersökningen. 
 
Widerberg menar att en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder ofta ökar 
kvaliteten på en studie. Dessa kan sedan speglas i varandra och de båda delarna kan då 
stärka varandra.58  
 
Genom att börja med att genomföra en kvantitativ undersökning och sedan följa upp 
med en kvalitativ kan man, enligt Widerberg, missa viktiga teman. Hon menar att om 
resurser och tid finns bör en undersökning även inledas med en kvalitativ del.59  
 
Den ursprungliga ambitionen var att avsluta undersökningen med ett antal uppföljande 
intervjuer med forskare där enkätresultatet kunde diskuteras. Tidsramen för uppsatsen 
innebar dock att denna del fick bortprioriteras. 
 

3.3 Intervjuer med divisionscheferna 
 
Orna anser att det är absolut nödvändigt att utgå från organisationens mål under hela 
arbetet med en information audit och framförallt att undersökningen inleds med en 
granskning av dessa. Om man inte förstår vad företaget försöker uppnå kan uppgifter 
som hämtas in under processen komma att misstolkas. Orna påpekar dock att fastän det 
finns uppställda mål hos en organisation betyder inte det att samtliga anställda känner 
till dem eller att de tolkas på samma sätt av alla.60 

 
 
56 Orna 1999, 79. Henczel 2001, 70. 
57 Orna 1999, 43f. 
58 Widerberg 2002, 180f. 
59 Widerberg 2002, 85. 
60 Orna 1999, 44. 
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Undersökningen inleddes därför med att genomförandet av intervjuer med de sex 
divisionscheferna. Detta för att få en bättre uppfattning om hur de olika divisionerna 
arbetar men framförallt för att ta reda på vilka mål som man har ställt upp för 
verksamheten. Under intervjuerna kunde även frågor ställas om betydelsen av 
information för dessa mål samt vad som förväntas av forskarna gällande 
informationsförsörjning. Eftersom arbetsområden skiljer sig åt mellan de olika 
divisionerna har forskarna som arbetar inom respektive olika informationsbehov och 
förutsättningar, vilka var viktiga att utreda för att kunna utforma en relevant enkät. 
Intervjusvaren behövdes även för att kunna kopplas ihop med enkätsvaren i ett senare 
skede. 
 

3.3.1 Urvalsgrupp 
 
Eftersom undersökningen omfattar alla forskare på företaget, vilka finns utspridda på de 
sex divisionerna var det av stor vikt att samtliga sex divisionschefer klargjorde för 
respektive divisions verksamhet och dess mål. Divisionscheferna ställde alla upp på 
intervjuer. En av cheferna var tillfällig förordnad tjänsten. 
 

3.3.2 Tillvägagångssätt 
 
Samtliga intervjuer genomfördes i semi-strukturerad form, vilken Bryman beskriver 
som en flexibel form av intervju. Forskaren utgår från förutbestämda teman men kan 
lätt anpassa sig efter informanten. Om man i en studie har en relativt tydlig bild av vad 
man vill fokusera på är semi-strukturerade intervjuer att föredra framför helt 
ostrukturerade.61 Det fanns vissa förutbestämda frågor som behövde besvaras av 
divisionscheferna. Min förkunskap på området var dock så pass liten att det var 
nödvändigt att lämna utrymme för oväntad information och eventuella följdfrågor som 
behövde ställas. 
 
Frågorna formulerades med hjälp av Ornas och Henczels rekommendationer, med 
inspiration från tidigare nämnda magisteruppsatser samt utifrån synpunkter från 
bibliotekschefen. 
 
Utifrån Lantz rekommendationer fördes anteckningar under intervjuerna tillsammans 
med bandinspelning. Detta eftersom man enligt Lantz inte hinner anteckna allt som sägs 
och då omedvetet sållar materialet, vilket gör att man efter intervjun inte kan ta ställning 
till om viktig information saknas. Efter intervjun kan anteckningarna kompletteras efter 
genomlyssning av ljudupptagningen.62 
 

 
 
61 Bryman 2006, 301f. 
62 Lantz 2007, 106. 
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3.3.3 Bearbetning av data 
 
Lantz beskriver problematiken med att bearbeta och analysera resultat från en kvalitativ 
intervju. Eftersom den kvalitativa ansatsen syftar till att få fram det subjektiva och unika 
i intervjupersonens utsaga är det inte möjligt att använda sig av generella 
analysmetoder. Det finns dock ett antal principer som man kan utgå från i arbetet med 
materialet.63  
 
Bearbetningen av insamlad data inleds med reduktion då endast den information som är 
av relevans för undersökningens frågeställningar plockas ut och används i det fortsatta 
arbetet. Utan en datareduktion blir materialet alltför omfattande och svårarbetat.64 Efter 
att ha transkriberat samtliga intervjuer användes utskrifterna av dessa som utgångspunkt 
då delar av relevans för uppsatsens frågeställningar markerades. 
 
Nästa steg är att, som Lantz benämner det, finna innehållsmässigt avgränsade 
dimensioner, vilket är en typ av kodning. Då försöker man att kategorisera intervjuns 
innehåll antingen på ett beskrivande sätt eller genom interpretativ bestämning, då 
förförståelsen möjliggör en tolkning av vad som är innehållets karaktäristik. Ett sätt att 
åstadkomma detta är att ställa upp intervjupersonens svar under kategorier i en matris.65 
Denna metod användes för att få fram olika teman.  
 
Efter att kategoriseringen är färdig börjar man sökandet efter mönster i hur 
intervjupersonerna har beskrivit olika aspekter. Ett sätt kan vara att jämföra 
intervjupersonernas utsagor med varandras. Lantz betonar vikten av att utgå från den 
specifika undersökningens problemställning och förutsättningar.66 Det var i detta fall 
naturligt att jämföra divisionschefernas svar med varandra för att se skillnader och 
likheter. 
 

3.4 Enkätundersökning 
 
Eftersom undersökningen skulle kartlägga samtliga forskares informationsanvändning 
och informationsbeteende på ”Forskningsbolaget” bedömdes en enkätundersökning vara 
en lämplig metod. En stor fördel med enkätundersökningar är just möjligheten att 
inkludera många personer inom en rimlig tidsram. Det är även en form som tillåter 
respondenten att tänka igenom sina svar utan att påverkas av frågeställaren, vilket kan 
ske under en intervju. Resultatet kan vara lättare att tolka än från en intervju eftersom 
alla besvarar samma strukturerade frågor. Undersökningsformen medför dock vissa 
nackdelar. Det förekommer exempelvis alltid ett visst bortfall. Dessutom måste antalet 
frågor begränsas och utformningen av dessa får inte vara för komplicerad.67  
 
Henczel ser också positiva fördelar när det gäller att använda sig av enkätundersökning i 
genomförandet av en information audit. Förutom möjligheten att fånga in en stor grupp 
människor kan de också befinna sig på olika geografiska platser. Det är också ett sätt att 

 
 
63 Lantz 2007, 97f. 
64 Lantz 2007, 108f. 
65 Lantz 2007, 110f. 
66 Lantz 2007, 118f. 
67 Ejlertsson 2005, 10f. 
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rupp.69 

älla en följdfråga till de respondenter som lämnat 
tt särskilt svarsalternativ på en fråga. 

ndationer från Ornas och 
enczels böcker samt i samråd med bibliotekspersonalen.72  

                                                

få användarna av en informationstjänst att uttrycka sin mening fritt i och med att svaren 
är anonyma.68  
 
Med hjälp av enkätundersökningen var syftet att ta reda på hur forskarnas 
informationsanvändning och informationsbeteende såg ut, inom bibliotekets ramar men 
även utöver dessa. 
 

3.4.1 Urvalsgrupp 
 
Enkätundersökningen är en så kallad totalundersökning där samtliga individer i den 
aktuella populationen ingår. Med en totalundersökning slipper man ta ställning till hur 
ett slumpmässigt urval ska genomföras. 
 
Populationen utgörs av de anställda på företaget som anses kunna ha nytta av 
bibliotekets resurser och tjänster, vilket innebär största delen av de anställda. Dock 
ansågs avdelningarna för ekonomi och personal, IT service, vaktmästeri, maskinisterna, 
personalen i växeln samt bibliotekspersonalen falla utanför denna population eftersom 
deras arbetsuppgifter gör att biblioteksanvändning inte är aktuellt. I och med detta 
ansågs 213 personer av de 244 anställda tillhöra populationen.  
 

3.4.2 Tillvägagångssätt 
 
Enkätundersökningen genomfördes i en webbaserad form. Det är en form som förenklar 
processen när det gäller sammanställningen av svar men framförallt är det, såsom 
Lundahl och Skärvad skriver, ett effektivt sätt att distribuera en enkät till en stor 
g
 
I tidigare nämnda magisteruppsats av Taawo användes Internettjänsten 
SurveyMonkey.com för att genomföra en webbaserad enkätundersökning. Författaren 
hade fått tjänsten rekommenderad av en företagsbibliotekarie och utnyttjade den själv 
då 463 personer tillfrågades om att delta i en enkätundersökning.70 Tjänsten bedömdes 
som lämplig även för denna undersökning. Den erbjuder en rad fördelaktiga funktioner 
såsom möjligheten att endast skicka påminnelser till dem som inte besvarat enkäten. 
Den ger också möjligheten att endast st
e
 
Ejlertsson rekommenderar att man vid utformandet av enkätfrågor undersöker om 
någon annan har genomfört en liknande undersökning tidigare. Om så är fallet kan det 
vara fördelaktigt att i sin egen studie använda sig av vissa frågor från den 
undersökningen. På så sätt sparar man tid samtidigt som man vet att frågorna redan har 
provats ut.71 Enkätfrågorna till denna undersökning utformades med hjälp av frågor som 
använts i tidigare studier, i magisteruppsatser, rekomme
H

 
 
68 Henczel 2001, 74. 
69 Lundahl & Skärvad 1999, 143. 
70 Taawo 2004, 7. 
71 Ejlertsson 2005, 8. 
72 Se bilaga 2. 
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så 
ass få som tillfrågades att det inte bör påverka resultatet i någon större utsträckning. 

fick högre status i och med att det blev 
nnu tydligare att biblioteket stod bakom den. 

liggare en påminnelse gör mycket liten skillnad och kan uppfattas som 
örande.75  

mförd enkätundersökning bör ha 
öjlighet att få en svarsfrekvens kring 80 procent.76 

 

.4.3 Bearbetning av data 

                                                

 
Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie. Enligt Ejlertsson bör en sådan 
bestå av två delar där den första innebär att enkäten testas på vänner och arbetskamrater 
medan den andra ska testa enkäten på utomstående personer. Syftet med en pilotstudie 
är att undersöka om frågorna som ställs är tydliga och om respondenterna tolkar dem på 
det sätt som var avsett.73 Pilotstudien innebar i detta fall att vänner och 
bibliotekspersonalen fick prova enkäten och komma med synpunkter. Förändringar 
gjordes sedan utifrån kommentarerna. I nästa steg fick tre anställda på olika divisioner 
besvara enkäten. Den första av dessa personer fyllde i enkäten medan jag satt bredvid, 
vilket gjorde att vi kunde föra en diskussion om frågorna. På grund av de anställdas 
pressade tidsschema fyllde de övriga två personerna i enkäten på egen hand och 
lämnade sedan kommentarer personligen respektive via e-post. Mellan varje utprovning 
genomfördes ändringar i enkäten utifrån kommentarerna. Det var dock inga stora 
omarbetningar som krävdes och därför bedömdes det räcka med tre utprovningar. 
Ejlertsson rekommenderar att man inte provar ut enkäten på personer från den verkliga 
urvalsgruppen utan att personer med liknande förutsättningar ska tillfrågas.74 Eftersom 
enkätundersökningen skulle inkludera samtliga anställda med användning av biblioteket 
fanns dock inte lämpliga försökspersoner utanför populationen. Dessutom var det 
p
 
När enkäten var omarbetad och färdig skickades ett e-postmeddelande (se bilaga) ut till 
samtliga 213 i populationen. Strax innan detta hade Managern för Information Centret 
skickat ut ett e-postmeddelande med en förvarning om att en enkät skulle komma inom 
kort. Detta eftersom avsändaradressen var okänd för de anställda, vilket kunde innebära 
att meddelandet uppfattades som skräppost. En positiv bieffekt av detta introducerande 
meddelande kan ha varit att undersökningen 
ä
 
Ejlertsson menar att det, åtminstone vid postenkäter, är optimalt att skicka ut två 
påminnelser. Antalet deltagande respondenter ökar fortfarande efter två påminnelser 
medan ytter
st
 
Innan den första påminnelsen skickades ut efter nästan två veckor hade 107 av 213 
personer besvarat enkäten. När det hade gått nästan tre veckor skickades den andra och 
sista påminnelsen ut med information om att det då var tre dagar kvar att besvara 
enkäten. Då hade 145 personer fyllt i enkäten. När enkäten sedan stängdes efter tre 
veckor hade 162 personer besvarat enkäten, vilket är 76 procent av populationen. 
Ejlertsson menar att en väl förberedd och geno
m

3
 
Den slutliga svarsfrekvensen på 76 procent innebar ett externt bortfall på 24 procent. 
Som Ejlertsson påpekar måste man även räkna med ett internt bortfall, d.v.s. att 

 
 
73 Ejlertsson 2005, 35f. 
74 Ejlertsson 2005, 36f. 
75 Ejlertsson 2005, 26. 
76 Ejlertsson 2005, 12. 
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14 personer. Konsekvenser kring 
etta diskuteras vid respektive fråga i resultatkapitlet. 

apa diagram och tabeller samt att ställa 
pp svaren på de öppna frågorna enligt teman. 

 

                                                

respondenter inte har besvarat vissa frågor.77 I och med att den webbaserade 
enkätundersökningen krävde att en fråga besvarades för att komma vidare till nästa blev 
det inre bortfallet troligen mindre än det hade varit vid en pappersenkät. Det är svårt att 
veta vad det externa respektive det interna bortfallet beror på. När det gäller internt 
bortfall menar Ejlertsson att bortfallet kan sättas i relation till dåligt konstruerade 
frågor.78 Som mest uppgick det interna bortfallet till 
d
 
Den med enkätundersökningen insamlade informationen kunde i första skedet studeras 
hos Surveymonkey.com. Hos denna tjänst kan respondenternas svar studeras genom 
olika filter, exempelvis kan de ställas upp efter divisionstillhörighet. Tjänsten tillåter 
även att data förs över till datorprogrammet Excel, vilket var mitt nästa steg i 
bearbetningen. Programmet användes till att sk
u

 
 
77 Ejlertsson 2005, 12. 
78 Ejlertsson 2005, 12. 
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3.5 Examensarbete 
 
Undersökningen genomfördes på uppdrag från ”Forskningsbolaget” även om 
anpassningar till de uppställda kraven på en magisteruppsats gjordes. Jag togs emot som 
en ex-jobbare av ”Forskningsbolaget” och hade under februari till och med juni år 2007 
en arbetsplats på företaget. Detta gav mig direkt tillgång till biblioteket och dess 
samlingar, annat företagsmaterial samt till anställda inom organisationen. Det gav även 
en annan inblick i företagets verksamhet och då framförallt bibliotekets än vad som 
hade kunnat uppnås under enstaka besök. 
 
I början av min tid på ”Forskningsbolaget” lades en kort presentation av min 
undersökning ut på företagets intranät. Liknande presentationer görs för samtliga 
studenter som gör sitt examensarbete hos företaget. I presentationen gällande detta 
projekt framgick det att en enkätundersökning samt intervjuer skulle genomföras under 
våren och att en del av de anställda därför kunde förvänta sig att bli kontaktade. 
 
Fördelarna som examensarbetare på ett företag har varit stora men det går inte att bortse 
från eventuella nackdelar. Efter att varje dag ha umgåtts med bibliotekspersonalen och 
deltagit i regelbundna möten är det lätt att förlora objektiviteten och förmågan att se på 
verksamheten utifrån. Detta är anledningen till att jag i denna uppsats inte ställer mig 
kritiskt till bibliotekets verksamhet. Jag studerar istället biblioteket utifrån hur det 
används som en av alla de källor till information som forskarna på ”Forskningsbolaget” 
vänder sig till. Jag diskuterar därmed exempelvis inte frågor som behandlar om 
biblioteket behövs eller inte. 
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4. Organisationen 
 
”Forskningsbolaget” är ursprungligen tre olika organisationer som slagits samman till 
en. I kapitlet redogörs kort för företagets bakgrund innan verksamheten idag och dess 
organisationsstruktur presenteras. Därefter följer en ingående beskrivning av företagets 
Information Centre. 
 

4.1 Bakgrund 
 
1942 slöt staten och skogsindustrin i Sverige ett avtal om att bilda 
”Träforskningsbolaget”. Bakgrunden var att det inom skogsindustrin fanns ett behov av 
forskning för att branschen skulle kunna utvecklas. Många av företagen inom området 
var små och hade begränsade resurser, vilket gjorde att en gemensam satsning var 
nödvändig för att åstadkomma förutsättningar för forskning. 
 
Den första januari år 2003 gick ”Träforskningsbolaget” samman med 
”Förpackningsbolaget”, ett företag som bedrev forskning om förpackningar, och bildade 
då ”Forskningsbolaget”. Vid sammanslagningen hade ”Träforskningsbolaget” ca 200 
anställda och ”Förpackningsbolaget” runt 50. ”Förpackningsbolaget” har sitt ursprung i 
ett företag som grundades 1954.79 Genom fusionen mellan de två företagen kunde 
kunskapen om förpackningar kombineras med ”Träforskningsbolaget”s kännedom om 
kemi och fibrer och därigenom skedde en breddning av forskningen. 
 
Senare under år 2003 blev stora delar av ett grafiskt forskningsinstitut, där man forskade 
inom medie- och informationsteknik, en del av ”Forskningsbolaget”. I och med 
sammanslagningen breddade ”Forskningsbolaget” ytterliggare sin kunskapsbas med 
exempelvis förstärkt kännedom inom tryckteknik. 
 

4.2 ”Forskningsbolaget” idag 
 
”Forskningsbolaget” verksamhet består idag av forskning och utveckling inom massa, 
papper, tryck och förpackningar. Detta sker i olika former. Exempelvis kan det handla 
om grundläggande forskning i samarbete med olika universitet. Det kan även röra sig 
om uppdrag från en kund då forsknings- och utvecklingsarbete används i arbetet med att 
ta fram tillämpbara lösningar. ”Forskningsbolaget” har ca 270 anställda, varav drygt 
200 arbetar med forskning. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm med lokalkontor 
i Kista (Stockholmsförort) och i Örnsköldsvik. ”Forskningsbolaget” är även 
majoritetsägare till ett norskt forskningsföretag i Trondheim.80 
 

 
 
79 Internt dokument ”Forskningsbolaget”  
80 Snabbfakta om [Forskningsbolaget] 070212. 



4.2.1 Divisioner 
 
Organisationen består av sex divisioner uppdelat på olika kompetensområden, var och 
en med ett flertal undergrupper. Nedan visas ett övergripande organisationsschema. 
 
 

Styrelse 

VD med stab 

EkonomiSenior vice presidents 

Marknadskoordination Personal 
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FMEK PT PIM F & L 

 
Figur 4. ”Forskningsbolaget”s organisationsschema 81 
 
Divisionen FMEK arbetar med processen då skog används för att tillverka massa och 
papper men även till annat såsom el, kemikalier och drivmedel. Divisionen består av sex 
grupper som arbetar med olika arbetsområden inom mekanisk massa, fiber- och 
materialkunskap, processer för kemisk massa och bioraffinaderi, energi och 
fabrikssystem, kemisk analys och vedbaserade kemikalier. Arbetet sker i olika 
projektformer och genom konsultuppdrag.82 
 
Divisionen PT arbetar med att förbättra de processer som finns runtomkring 
papperstillverkning. Man arbetar mycket med att hitta nya processer som kan 
effektivisera papperstillverkningen. Det kan handla om att förbruka mindre energi eller 
mindre råvara men ändå få fram ett papper som har bra egenskaper. Att ta fram papper 
eller kartong med bättre egenskaper än tidigare är en del av arbetet liksom att få fram 
bra papper till en lägre kostnad. För att arbeta ut dessa nya tekniker använder man sig av 
mätteknik, modellering och simulering.83 
 
Divisionen PIM arbetar med papper som bärare av information på olika sätt i grupperna 
ytbehandling, tryckbarhet, perception och bildanalys och tryckprocesser och nya 
funktioner. Divisionen arbetar inom samtliga tre affärsområden med projektverksamhet 
och konsultuppdrag. En av divisionens fem grupper, bestående av framförallt 
doktorander, arbetar från kontoret i Örnsköldsvik och sysslar med tryckprocesser och 
nya funktioner.84  
 

 
 
81 Organisation. ”Forskningsbolaget”s hemsida 070212 
82 Intervju med divisionschefen 2007 
83 Intervju med divisionschefen 2007 
84 Intervju med divisionschefen 2007 

SI EF 
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F & L arbetar i huvudsak med förpackningar i de olika projektformerna. Divisionen 
arbetar med alla de olika momenten i framtagandet av en förpackning, såsom 
förpackningsmaterial och även med frågor gällande transport och hantering. Detta 
innebär att man sysslar med hela förpackningskedjan, från material ända fram till 
konsumenten. Divisionen består av fem grupper med olika arbetsområden varav en 
grupp på tio personer har sin arbetsplats i Kista, där före detta ”Förpackningsbolaget” 
låg, och arbetar med förpackningsutveckling och provning.85 
 
Divisionen EF har hand om en pilotpappersanläggning med samma namn och har 
pappersprocessteknik i fokus. Man har hand om ett antal olika tekniska resurser, varav 
den mest kända är pappersmaskinen. Hos divisionen består den största delen av 
verksamheten av olika projekt där nya utvecklade produkter provas ut åt kunder. 
Förutom pappersmaskinen kan man i detta arbete bland annat använda sig av olika typer 
av laboratorier. Till divisionen hör även företagsstödjande funktioner som IT-service 
och fastighetsservice. 86 
 
SI har som uppgift att tillhandahålla ”Forskningsbolaget”s kunder och intressenter med 
information och kunskap. Man erbjuder möjlighet till kompetensutveckling genom 
kurser som anordnas. ”Forskningsbolaget” arbetar genom forskningen med att ta fram 
ny kunskap och det är sedan divisionen SI som har till uppgift att föra den vidare. Till 
divisionen hör förutom utbildningsansvaret, biblioteket och receptionen, hanteringen av 
”Kemidatabasen”, standardisering och kvalitetssystem samt forskning inom Hållbar 
framtid. 87 
  

4.3 Information Centre 
 
I följande avsnitt presenteras ”Forskningsbolaget”s bibliotek och dess verksamhet. 
Detta ger en bild av hur bibliotekets verksamhet ser ut i dagsläget, vilket är 
utgångspunkten för denna undersökning.  
 

4.3.1 Bakgrund 
 
Det var omkring 1996-97 som ”Träforskningsbolaget”s bibliotek bytte namn till 
Information Centre. Det var den dåvarande informationschefen som ansåg att detta 
namn låg mer i tiden. I dagligt tal använder man sig fortfarande av ”biblioteket”. På 
hemsidan och intranätet använder man sig av båda titlarna eftersom man ser det som två 
delar där de fysiska samlingarna kan kallas för bibliotek medan övriga tjänster som man 
kan tillhandahålla passar att benämnas Information Centre.88 
 
År 2004 flyttade ”Förpackningsbolaget” in i dagens huvudbyggnader. 
”Förpackningsbolaget” hade ett eget bibliotek, vars samlingar då slogs ihop med 
”Träforskningsbolaget”s. I och med sammanslagningen täcker bibliotekets samlingar in 

 
 
85 Intervju med divisionschefen 2007 
86 Intervju med divisionschefen 2007 samt ”Forskningsbolaget”s företagstidning 2006 
87 Intervju med divisionschefen 2007 samt verksamhetsberättelsen från 2003 
88 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
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ett bredare område. Nu har man information om fler material än tidigare, exempelvis 
inom plast och glas.89 
 
Grafiska forskningsinstitutet överlät sitt bibliotek på ”Träforskningsbolaget” redan för 
10-12 år sedan då det egna lades ner. Företaget behöll dock tidskrifterna, vilka en 
sekreterare tog hand om. ”Träforskningsbolaget”s hade böckerna hos sig men köpte inte 
in nytt material inom området, vilket gjorde att det snart kändes föråldrat. Sedan 
Grafiska forskningsinstitutet gick ihop med ”Forskningsbolaget” håller man sig 
uppdaterad inom området som nu ingår i de övriga samlingarna. Vid sammanslagningen 
år 2004 hade Grafiska forskningsinstitutet hunnit göra sig av med många av 
tidskrifterna men ett fåtal kunde ”Forskningsbolaget” bibliotek ta hand om.90 
 

4.3.2 Biblioteket idag 
 
”Forskningsbolaget”s Information Centre kan idag tillhandahålla information inom 
massa-, pappers-, grafisk-, förpackningsindustri och logistik. Den främsta målgruppen 
är forskarna som arbetar på ”Forskningsbolaget” men biblioteket utnyttjas även av 
forskare på de sex partnerföretagen och av andra kunder över hela världen. I 
verksamhetsbeskrivningen som skrevs inför år 2007 beskrivs affärsidén och syftet med 
verksamheten för Information centret på följande sätt: 
 

”Information Centre stödjer [”Forskningsbolaget”s] verksamhet och våra intressenter, 
genom professionella biblioteks- och informationstjänster. Biblioteket har en unik samling 
litteratur och tidskrifter av intresse för branschen, och är en viktig del i det nationella 
biblioteksnätverket. Genom delägarskap i [Pappersdatabasen] säkras tillgång till 
information och litteratur från en mängd källor, väsentliga för verksamhetsområdet.”91 

 
På ”Forskningsbolaget”s avdelningar i Kista och Örnsköldsvik arbetar också en del 
personal med forskning. Även de har tillgång till bibliotekets tjänster via intranätet men 
det saknas statistik gällande i vilken utsträckning som de utnyttjar bibliotekets tjänster. 
Det är dock relativt vanligt att forskarstuderande i Örnsköldsvik beställer 
litteratursökningar via e-post.92 
 
Ett norskt företag som ”Forskningsbolaget” är majoritetsägare av kommer att integreras 
mer i företaget. Personalen där kommer då att ha tillgång till intranätet, vilket de inte 
har i dagsläget. Sedan det egna företagsbiblioteket lades ner använder de sig av det 
närliggande universitetsbiblioteket i Trondheim. I och med integreringen kommer de 
antagligen att utnyttja tjänsterna från ”Forskningsbolaget”s bibliotek mer framöver.93   
 
När en anställd vill låna material registrerar han eller hon detta på en blankett och får 
behålla boken fram till dess att någon annan efterfrågar den. Nyanlända böcker, 
referensmaterial samt tidskrifter lånas inte ut. Externa användare får låna böcker i två 
veckor. Om en anställd inte finner det material som han eller hon eftersöker kan detta 
fjärrlånas.94 
 

 
 
89 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
90 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
91 Verksamhetsbeskrivning till 2007 års budget, Forskningsbolagets Information Centre, december 2006 
92 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
93 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
94 Om ”Forskningsbolaget”s Information Centre, ”Forskningsbolaget”s Intranät 070223 
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Biblioteket är lokaliserat strax innanför entrén till huvudkontorets byggnader vid 
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. För ”Forskningsbolaget”s medarbetare är 
lokalerna tillgängliga dygnet runt och hjälp av informationsspecialisterna kan erhållas 
under kontorstid måndag till fredag. Användare som inte hör till företaget kan utnyttja 
biblioteket mellan kl 9-15 på vardagar. Förutom bibliotekslokalen finns även två arkiv, 
till vilka det är fri tillgång för de anställda, där tidskrifter utkomna tidigare än 1994 samt 
äldre böcker är placerade. Arkiven är belägna i närheten av varandra en bit bort från 
biblioteket. I det ena av dessa arkiv finns möjlighet att göra kopior.95 
 
Personalen består av två heltidsanställda bibliotekarier samt en biblioteksassistent som 
arbetar 75 %. Biblioteksassistenten har en bibliotekaries erfarenhet då hon på egen hand 
skötte ”Förpackningsbolaget”s bibliotek. Under en period har man kunnat ha 
ytterliggare en bibliotekarie som projektanställd. När personalen då har bestått av fyra 
personer har bibliotekschefen upplevt detta som den ideala situationen. Då har man 
hunnit med att utföra de arbetsuppgifter som man vill, vilket man inte gör när man 
endast är knappt tre anställda. Bibliotekschefen började arbeta på 
”Träforskningsbolaget”s bibliotek 1989 och blev något år senare chef för verksamheten. 
Att titeln nu är manager beror på företagets internationella kontakter som gör att alla 
använder sig av engelska titlar.96 
 

4.3.3 Projektnummer 
 
Nästan all verksamhet på ”Forskningsbolaget” sker i projektform, exempelvis då man 
utför olika uppdrag. Företaget använder sig av s.k. projektnummer för att dokumentera 
hur verksamheten är uppdelad på olika aktiviteter. Dessa projektnummer styr hela 
budgeten och används genomgående, även hos biblioteket. Verksamheten där skiljer sig 
dock på många sätt från forskningsprojektens, exempelvis debiterar man inte mot kund. 
Genom att tilldela ett tiotal olika biblioteksaktiviteter projektnummer kan man följa hur 
mycket tid som bibliotekspersonalen lägger ner på de olika delarna av verksamheten. 
Det kan röra sig om ekonomi och katalogisering till exempel. Detta ska fyllas i via 
intranätet minst en gång i veckan. Fördelarna är att man kan fatta beslut om exempelvis 
rationaliseringar av verksamheten utifrån hur mycket tid som man lägger ner på 
respektive aktivitet. 97  
 
När en forskare exempelvis vill ha en litteratursökning eller annan tjänst utförd av 
biblioteket måste han eller hon ange sitt projektnummer så att projektet kan debiteras. 
När det rör sig om små, enstaka utgifter låter man detta dras från bibliotekets budget 
eftersom det, enligt bibliotekschefen, blir alltför omständligt att debitera enstaka 
projekt. Då måste en blankett fyllas i som går vidare till projektchefen. Han eller hon 
kontrollerar sedan summan med personen som beställde tjänsten varpå det skickas till 
ekonomiavdelningen. Rör det sig om större summor debiterar man dock detta på 
projektet, exempelvis om en forskare har beställt fjärrlån för flera tusen kronor 
sammanlagt. Det är cirka fem personer som beställer för större belopp, i övrigt rör det 
sig om småsummor. Bibliotekschefen menar dock att forskarna tror att allt debiteras på 
projekt och att det avskräcker dem från att utnyttja biblioteket. Man kan dock inte 
kungöra att så inte är fallet eftersom det kan leda till alltför stora kostnader för 

 
 
95 Om ”Forskningsbolaget”s Information Centre, ”Forskningsbolaget”s Intranät 070223 
96 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
97 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 



30 
 

                                                

biblioteket som projekten egentligen ska stå för. Man vet att vissa forskare väljer att gå 
till KTH:s bibliotek för att leta information och därigenom spara pengar. Räknar man 
med kostnaden för forskarnas timlön blir dock den metoden dyrare än att utnyttja det 
egna biblioteket. Bibliotekschefen tror att en anledning till detta kan vara att man i 
början av projekt planerar budgeten för snävt så att det upplevs som att det inte finns 
pengar till informationstjänster.98 
 
Systemet med projektnummer, som alltså innebar att forskningsgruppernas 
informationskostnader skulle tas från egen budget och inte från bibliotekets, infördes för 
ca 4-5 år sedan. Från biblioteket skickade man då ut information om vad de 
bevakningsprofiler99 som olika forskningsgrupper hade upplagda i olika databaser 
kostade. Som mest hade biblioteket hand om cirka 60 stycken bevakningsprofiler, vilka 
kunde kosta mellan 20-30000 per år. Efter denna förändring sade i stort sett alla upp 
sina profiler. Idag är det endast 2-3 stycken kvar. Även antalet fjärrlån påverkades när 
projekten började debiteras. Dessa minskade med ca 75 procent.100 
 

4.3.4 Samlingarna 
 
Bibliotekets samlingar består av över 13000 volymer fördelade på monografier, 
avhandlingar, rapporter, konferenstryck, referensböcker och tidskrifter.101 För 
bibliotekets böcker, avhandlingar och konferenstryck upprätthålls en bibliotekskatalog 
med 12 500 poster till dessa. Biblioteket upprätthåller en särskild databas för 
tidskrifterna som är tillgänglig via Internet.102  
 
Via företagets intranät kan de anställda söka i bibliotekskatalogen, tidskriftsdatabasen, 
”Pappersdatabasen” samt ett antal andra databaser. De förstnämnda är även tillgängliga 
via Internet. På intranätet finns även formulär för beställning av litteratursökning, 
förslag till bokinköp samt diverse biblioteksinformation såsom öppettider och 
klassifikationssystem.103 Man får in en del önskemål om inköp men inte via blanketten 
på intranätet utan muntligt. Är det en bok som forskaren vill ha för egen del på sitt rum 
debiteras detta projektet men boken registreras ändå så att man internt kan se att den 
finns och var.104  
 
Bibliotekets samlingar riktar sig till personal som arbetar med direkt forskning. Man har 
inget material av intresse för övrig personal. Sekreterare kan eventuellt vara intresserade 
av adressböcker med företagsfakta men för till exempel maskinister samt anställda inom 
ekonomi och personal har man inget material.105  
 
Tidskriftstitlarna uppgår till över 600 stycken. För närvarande prenumererar man på 
över 200 olika tidskrifter som är av relevans för den aktuella industrisektorn. Samtliga 
tidskrifter är i tryckt form och lånas inte ut. I biblioteket finns däremot flera läsplatser 

 
 
98 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
99 Bevakningsprofilen innebär att forskningsgruppen en gång per vecka eller månad får e-post med nya 
abstracts inom aktuellt intresseområde. 
100 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
101 Information Centre och bibliotek, ”Forskningsbolaget”s hemsida. 070215 
102 Lista över databaser, ”Forskningsbolaget”s hemsida. 070220 
103 Om ”Forskningsbolaget”s Information Centre, ”Forskningsbolaget”s Intranät 070223 
104 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
105 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
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samt möjlighet att ta kopior.106 Att tidskrifter inte får lånas med beror på att biblioteket 
får in beställningar från industrin och måste då ha dem tillgängliga för att kunna ta 
kopior och skicka.107 
 
För några år sedan provade man att prenumerera på ett antal e-tidskrifter. Problem 
uppstod dock när man sedan sade upp prenumerationerna och då inte längre fick 
tillgång till de nummer man hunnit prenumerera på. Man tycker att det är viktigt att ha 
de tryckta tidskrifterna kvar och det blir för dyrt att ha tidskrifter även i elektronisk form 
även fast man gärna skulle vilja ha det. För att ha råd med en e-prenumeration måste en 
tryckt tidskrift sägas upp. Ett sådant beslut är alltid svårt att ta eftersom det blir luckor i 
samlingen om man senare kommer fram till att man vill återuppta prenumerationen. 
Under våren hade man tänkt genomföra ett projekt där man undersöker möjligheten att 
gå ihop med andra industribibliotek och köpa in e-prenumerationer. Det verkar dock 
som att intresse hos de andra biblioteken saknas för detta. Det kan också vara svårt 
eftersom intresseområdena skiljer sig åt då de andra sysslar med exempelvis ytkemi och 
metall. Ska man gå vidare med detta tror bibliotekschefen att det antagligen bör 
diskuteras på en högre nivå, mellan företagens vice direktörer.108 
 
Hos vissa divisioner kan man finna diverse tidskrifter i fikarummet. Dessa är då 
divisionernas egna prenumerationer eller enskilda forskares. Biblioteket har endast hand 
om sina egna prenumerationer.109 
 

4.3.5 Databaser 
 
Biblioteket kan erbjuda en rad databaser utöver de redan nämnda. 
 
”Pappersdatabasen” är en internationell databas med cirka 190000 referenser med 
abstracts till tidskrifter, konferenstryck, rapporter, avhandlingar och böcker inom 
massa- och pappersindustriområdet. ”Forskningsbolaget” står bakom databasen 
tillsammans med tre andra forskningsinstitut. Till databasen finns en så kallad alerting 
service kopplad som innebär att intresserade kan anmäla att de vill bli informerade via 
e-post om uppdateringar i databasen inom deras ämnesområde.110 
 
Varje forskningsprojekt avslutas med att en rapport sammanställs. Denna får 
klusterstyrelsen, som består av representanter från finansierande företag, ta del av. 
Biblioteket lagrar rapporten och ser till att den kan återfinnas via den rapportdatabas 
som biblioteket upprätthåller. Nuförtiden trycks rapporterna sällan utan lagras som pdf-
filer.111 I dagsläget innehåller den cirka 7 500 referenser till rapporter, där de äldsta är 
från 1937. De senast producerade rapporterna är vanligtvis förbehållna partnerföretagen 
och avtalskunder.112 
 
De flesta av forskarna har tidigare studerat och forskat på KTH eller annat universitet 
och är vana vid att kunna tillgå diverse databaser med artiklar i fulltext. På företagets 

 
 
106 Information Centre och bibliotek, ”Forskningsbolaget”s hemsida. 070215 
107 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
108 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
109 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
110 Lista över databaser, ”Forskningsbolaget”s hemsida. 070220 
111 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
112 Lista över databaser, ”Forskningsbolaget”s hemsida. 070220 
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bibliotek kan man däremot inte släppa sökningar i databaserna helt fritt eftersom man 
betalar per artikel. De anställda får ansöka om en kod till vissa av databaserna från 
biblioteket och då rapportera projektnummer. I och med detta kan sedan 
artikelkostnaden debiteras på projekt. Det är cirka 20-25 personer som har ansökt om 
kod men av dessa är det endast några få som faktiskt har beställt artiklar.113 
 
I databaserna som man når via DIALOG är det endast bibliotekspersonalen som kan 
söka. För företagets intresseområde är det dock framförallt STNs alla databaser som är 
av intresse. Det är sällan som man blir ombedda att genomföra en litteratursökning, 
ungefär ett par gånger per månad. Bibliotekschefen menar att detta gör att det är svårt 
att upprätthålla kompetensen när det gäller databasernas funktioner och sökspråk.114   
 

4.3.6 Kontakten med forskarna 
 
Biblioteket informerar om sina tjänster och produkter via intranätet. Ibland skickar man 
ut e-post. Det kan ske vid exempelvis problem med en databas samt ett nytt utskick när 
detta är korrigerat. Bibliotekschefen menar dock att man måste vara försiktig med att 
skicka e-post eftersom medarbetarna får så många per dag.115 
 
För ett par år sedan deltog biblioteket i divisionernas möten vid ett tillfälle per division 
för att informera om sina tjänster. Alla anställda deltar dock inte i divisionsmötena och 
därför nådde man inte samtliga anställda. Man har inga kontaktpersoner på divisionerna, 
något som bibliotekschefen tror skulle vara bra. En sådan skulle kunna sprida 
information från biblioteket på sin division men även föra information från divisionen 
till biblioteket. Exempelvis skulle det vara fördelaktigt att kunna kontakta en särskild 
person när man från biblioteket har frågor om en rapport.116 
 
Alla nyanställda samt examensarbetare får en personlig introduktion till biblioteket och 
dess tjänster under cirka en timme. Man har märkt att dessa personer då kommer 
tillbaka. Bibliotekschefen misstänker att de som har arbetat länge på företaget känner att 
de borde kunna mer om biblioteket och hur man hittar där och därför kanske drar sig för 
att utnyttja det. Man planerade därför vid tiden för samtalet med bibliotekschefen att 
genomföra frivilliga informationstillfällen om biblioteket och databaserna. En sådan 
hade redan genomförts för en forskningsgrupp som visade intresse.117  
 
I april 2007 lades inbjudan till informationsträffar ut på intranätet. Tre olika typer av 
träffar erbjöds, en där ”Pappersdatabasen” demonstrerades, en om generell 
informationssökning hos biblioteket och en där rutinerna kring den interna 
rapporthanteringen stod i fokus. Varje typ av träff erbjöds vid två tillfällen och 
uppslutningen varierade. Några av träffarna genomfördes inte eftersom intresse 
saknades medan det på de övriga var mellan två till ett tiotal deltagare. 
 

 
 
113 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
114 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
115 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
116 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
117 Samtal med bibliotekschefen på ”Forskningsbolaget” 070222 
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4.3.7 Tidigare undersökningar 
 
För snart tio år sedan (1998-1999) genomfördes en utvärdering av verksamheten vid 
”Träforskningsbolaget”s bibliotek.118 Svarsfrekvensen var dock låg (38 procent) och 
sedan dess har ”Träforskningsbolaget” slagits samman med ”Förpackningsbolaget” och 
Grafiska ”Forskningsbolaget” och därmed genomgått stora personalförändringar. 
Undersökningens resultat är därmed inte längre aktuellt. De huvudsakliga slutsatserna 
var dock att de befintliga tjänsterna behövde utvecklas och synliggöras mer samt att nya 
tjänster behövde införas. 
 
Två undersökningar gällande databasen ”Pappersdatabasen” har också genomförts på 
företaget för att ta reda på om innehållet och utseendet ansågs tillfredställande. Den 
första undersökningen bestod av en enkät och genomfördes i början av år 2004 med en 
svarsfrekvens på 19 procent.119 Den andra undersökningen genomfördes under 2006 i 
form av 30 intervjuer under vilka de anställda fick besvara en liknande enkät om 
”Pappersdatabasen”.120 Av 30 anställda använde 4 % databasen dagligen, 36 % 
veckovis, 40 % månadsvis och 20 % sällan. 

 
 
118 Biblioteksutvärdering ”Träforskningsbolaget”, undersökningsmaterial från 1998-1999. 
119 Pappersdatabasenkät undersökningsmaterial, februari 2004. 
120 ”Pappersdatabasen” enkätundersökning, 2006. 
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5. Resultatredovisning 
 
I detta kapitel redovisas intervjuerna med de sex divisionscheferna samt 
enkätundersökningens resultat. 
 

5.1 Intervjuer med divisionscheferna 
 
I redovisningen av intervjuerna med divisionscheferna grupperas svaren utifrån olika 
teman för att på ett tydligt sätt kunna visa på likheter och skillnader. Informanterna 
benämns endast med slumpvis valda bokstäver eftersom intresset inte ligger i att peka ut 
vem som har sagt vad utan att urskilja olika synsätt på informations vikt och 
användning. Divisionerna benämns av samma anledning med slumpmässigt valda 
siffror. 
 

5.1.1 Mål 
 
En del av syftet med intervjuerna var att ta reda på hur divisionernas uppställda mål såg 
ut. Detta eftersom utgångspunkten i en information audit är att den information som de 
anställda införskaffar beror på vilka arbetsuppgifterna är, vilka i sin tur utgår från de 
uppställda målen. Intervjuerna visade dock att sådana mål inte alltid fanns alternativt att 
informanterna såg dem som delvis inaktuella. 
 
Division 3 har en vision men arbetar med att uppdatera den eftersom den känns 
otymplig. Även en annan av divisionerna har arbetat med mål men detta arbete ligger 
för tillfället nere. Division 5 har sedan några år tillbaka en vision samt strategiska mål. 
Dessa har man nyligen gått igenom men inte uppdaterat i någon större utsträckning trots 
att man vet att förutsättningarna har förändrats. Division 6 har ett mål som är några år 
gammalt men divisionschefen anser att det fortfarande är aktuellt. Två av divisionerna 
har endast ekonomiska mål.  
 
Det är således endast en av divisionerna som har ett uppställt mål som divisionschefen 
dessutom anser är aktuellt. Att formulera mål för sin divisions arbete eller arbeta med 
att hålla de uppställda målen aktuella tycks därmed överlag vara något som inte 
prioriteras av divisionscheferna. Alla divisioner arbetar dock i olika projektformer där 
varje projekt har uppställda mål. 
 

5.1.2 Förväntningar på forskarnas informationsförsörjning 
 
Samtliga divisionschefer uppger att de överlåter informationsförsörjningen helt på 
forskarna och att de inte har särskilda förväntningar när det gäller denna. Det är upp till 
forskarna var de söker efter information och hur mycket tid de lägger ner på det för att 
klara av sina arbetsuppgifter. De har därför ingen riktig inblick i hur forskarnas 
informationsförsörjning ser ut. De flesta anser dock att de har märkt att tiden för 
informationssökning har minskat jämfört med hur det var tidigare i deras yrkeskarriärer 
och att det troligen är för lite tid som avsätts till informationssökning. Informant F 
menar att eftersom man inte gör lika noggranna litteratursökningar som förr riskerar 
man att upprepa redan utförd forskning. Även Informant C anser att det är ett problem 
men påpekar att det är svårt att hinna med informationssökningen. Arbetsuppgifterna är 



35 
 

många och de flesta måste lösas kortsiktigt, vilket kan göra att forskarna känner det som 
att tiden inte räcker till.  
 

5.1.3 Information under projektarbete samt projektmanualen 
 
Frågor om informationsanvändning under projekt visade återigen att forskarnas 
informationsförsörjning är något som divisionscheferna har mycket liten inblick i. Deras 
egna erfarenheter i sina tidigare arbetsliv tycks dock göra att flera av dem ungefär vet 
hur det går till även om de i sin nuvarande roll i de flesta fall inte är med i processen. 
 
Divisionscheferna menar att det är i startfasen av ett projekt som man lägger ner mest 
tid på att söka information. Då behöver man veta vad som har gjorts tidigare inom 
området och undersöka om den idé som man har är unik. Divisionscheferna tror att man 
ofta i detta skede gör en litteratursökning. 
 
Informant D tror att hur informationsanvändningen ser ut beror mycket på vem 
projektledaren är och storleken på projektet. Ju mindre projekt och ju mer specifikt det 
är desto mindre är behovet av en grundlig litteratursökning. 
 
En av informanterna berättar att det på ”Förpackningsbolaget” fanns en bibliotekarie 
som ingick i projektgrupperna i de fall där stora litteratursökningar krävdes. Hon kunde 
då vara med i hela startfasen, delta i möten och utföra olika sökningar. 
 
I projektmanualen nämns, som framkommit tidigare i uppsatsen, inget om 
informationsförsörjning under ett projekt. Informant C ser projektmanualen som av en 
mer administrativ karaktär och menar att det är underförstått att en litteraturstudie ska 
genomföras. Informant B tror att det faktum att information inte nämns i manualen 
beror på att projekten kan se så olika ut, vilket gör det svårt att specificera i manualen. 
Informant F är förvånad över att det inte står något om informationsförsörjning i 
projektmanualen även om det är underförstått och självklart att det ska ingå i ett projekt. 
Även Informant A och Informant E är förvånade över att det inte nämns och tycker att 
även om det är underförstått bör man arbeta på att få in det i manualen.  
 

5.1.4 Projektnummer 
 
När det gäller systemet med projektnummer går divisionschefernas åsikter isär. 
Eftersom det enligt Informant B är ganska tufft ekonomiskt inom de olika projekten så 
är troligen projektnumren hämmande. Därför bör man enligt Informant B överväga att 
bekosta biblioteket med bolagsgemensamma medel. Även Informant D tror att det är 
hämmande men menar att man bör vara så pass rationell att man inte låter sig störas av 
det. Det finns dock en viss ekonomisk stress som kan innebära att de anställda drar sig 
för att utnyttja tjänster som belastar projekten. Informant D ser ingen direkt lösning på 
problemet eftersom företagets hela struktur är uppbyggd kring dessa projektnummer. 
 
Informant E berättar att det tidigare var gratis att göra litteratursökningar hos biblioteket 
eftersom man inte ville att det skulle slarvas med den delen. Informant E var med och 
fattade beslutet om att införa systemet med projektnummer men kommer inte ihåg alla 
argumenten bakom. Det finns antagligen både för- och nackdelar med det nya sättet 
enligt Informant E. Till exempel kan det ha gjorts en del sökningar i onödan men det 
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tror Informant E egentligen inte. Det finns uppenbara fördelar med att 
bibliotekstjänsterna är gratis men Informant E är inte säker på att det skulle vara bättre 
att gå tillbaka till det. För företaget är det viktigt att kostnadsföra allting på rätt ställe. 
Litteratursökningar bör heller inte ta så mycket tid att det ska vara ett problem att 
debitera projektet för det. Liksom Informant B och D säger Informant E att det är 
mycket viktigt att hålla nere kostnaderna under ett projekt. Det gäller att inte vara alltför 
dyr i förhållande till konkurrenterna. 
 
Informant F tror att man, innan projektnummersystemet infördes även för 
bibliotekstjänster, använde bibliotekstjänsterna i onödigt stor utsträckning. 
Sökprofilerna exempelvis kan ha ansetts som ”bra att ha”. Informant F tror dock att det 
kan finnas de som är dumsnåla och sköter all informationsförsörjning själva och 
avslutar med att det är svårt att veta om systemet är rätt eller fel.  
 
Informant C tycker inte att det är konstigt att kostnaden för information debiteras ett 
projekt. Det är, enligt Informant C, en så pass liten del av projektets tid och pengar som 
går till informationsförsörjning att det inte bör vara något problem. Själv skulle 
Informant C inte fundera över kostnaderna men menar att det är möjligt att andra gör 
det. 
 
Informant A är osäker på om systemet är bra som det är i dagsläget eller om det skulle 
vara bättre om det var fritt. Ett alternativ till dagens system kan kanske enligt Informant 
A vara att det är fritt att använda sig av bibliotekets tjänster upp till en viss gräns. Det 
skulle kunna vara tio timmar, en dag eller liknande men om man i ett projekt vill ha 
hjälp i flera veckor skulle det debiteras på projektet. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det hos de flesta divisionschefer råder en 
osäkerhet gällande projektnumrens inverkan på utnyttjandet av bibliotekets tjänster. 
Även om de kan se det som hämmande är det för de flesta svårt att se någon lämplig 
lösning på problemet.  
 

5.1.5 Informationskultur 
 
Samtliga divisionschefer är av uppfattningen att man på företaget tipsar varandra om 
information och informationskällor, både inom divisionen och mellan olika divisioner. 
Detta sker informellt i korridorerna och i fikarummen. Informant A menar dock att 
forskarna på divisionen inte diskuterar det i så stor utsträckning som man skulle kunna 
förvänta sig. Flera av divisionscheferna berättar att de själva ofta vidarebefordrar e-post 
som kan vara av intresse även för andra.  
 

5.1.6 Egen användning av biblioteket 
 
Gemensamt för samtliga divisionschefer är att de i sitt eget arbete utnyttjar biblioteket i 
mycket liten grad eller inte alls. Detta menar de beror på att deras arbetsuppgifter inte är 
av den karaktären att bibliotekets utbud fordras. 
 
Informant D använder endast bibliotekets tjänster via intranätet, vilket får biblioteket att 
framstå som anonymt. Det blir enligt Informant D en opersonlig kontakt där bibliotekets 
lokalisering inte spelar någon roll, det skulle lika gärna kunna vara beläget i Kalix som i 
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samma hus. Det finns dock ingen informationskälla som Informant D saknar från 
biblioteket och kvaliteten på bibliotekets utbud anser Informant D är bra. 
 

5.1.7 Bibliotekets funktion 
 
Informant A tror inte att det bara handlar om ekonomiska skäl att biblioteket inte 
utnyttjas i större utsträckning utan att det beror på slentrian, att man tror att man klarar 
informationssökningen själv. Det kan bero på att man inte riktigt vet hur man ska 
använda biblioteket. Informant A är övertygad om att biblioteket håller god kvalitet och 
att det är mycket viktigt att det finns men att man kanske måste vara tydligare med vad 
man har att erbjuda. Eftersom efterfrågan saknas måste man på något sätt skapa en 
sådan genom att nå ut och berätta hur bra produkten är. 
 
Informant C tar upp problemet med att få tag på för mycket information och att det 
kanske är en roll för biblioteket i framtiden. På något sätt kanske man, menar Informant 
C, kan hjälpa till att förädla informationen eller göra den mer hanterbar. Även Informant 
F är inne på att få hjälp med någon typ av värdering av uppsökt material. Informant F 
ser det dock som en utopi som inte är rimlig eftersom det kräver att bibliotekarierna 
skulle vara insatta i ämnesområdet på samma sätt som forskarna. 
 

5.1.8 Sammanfattning 
 
Genom intervjuerna har det framgått att divisionscheferna inte är särskilt insatta i 
informationssökningsprocessen och användningen av bibliotekets tjänster. De själva 
utnyttjar inte biblioteket i någon större utsträckning samtidigt som de har mycket liten 
inblick i hur deras anställda använder sig av det. En divisionschef ser biblioteket som 
anonymt och en annan tror att det inte används av ren slentrian, något som bör kunna 
avhjälpas genom att biblioteket tydliggör vad man har att erbjuda. 
 
Det råder skilda meningar kring om informationsförsörjning under ett projekt ska ingå i 
projektmanualen men åtminstone två av divisionscheferna anser att det bör inkluderas. 
Även åsikterna om projektnummer och deras påverkan på biblioteksanvändningen går 
isär. Två av divisionscheferna tror att de verkar hämmande på utnyttjandet av 
biblioteket. Övriga är tveksamma eller ser det inte som en hämmande faktor. Flera av 
divisionscheferna påpekar dock att det i alla projekt finns påtryckningar när det gäller 
att hålla kostnaderna nere. Medan en av cheferna menar att man bör överväga att 
använda bolagsgemensamma medel för biblioteksanvändning menar övriga att det är 
svårt att se en annan lösning än dagens. Detta tycks bero på att man ser projektnummer 
som en fast struktur för hela företaget som inte går att byta ut mot något annat.  
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5.2 Enkätundersökning 
 
Här behandlas respondenternas svar på enkätundersökningen fråga efter fråga. För att 
tydliggöra hur svaren har fördelat sig på olika svarsalternativ används diagram av olika 
slag. De inledande frågorna inkluderades för att svaren skulle kunna användas i 
kombination med svar på övriga frågor. I slutändan användes dock endast 
divisionstillhörigheten, samt i viss mån yrkestitlar, som en variabel eftersom denna 
aspekt bedömdes som mest intressant och uppsatsens omfång krävde att vissa 
begränsningar gjordes. Svaren på dessa frågor redovisas ändå nedan eftersom de ger en 
intressant överblick av respondenterna.  
 

5.2.1 Enkätfrågor med svar 
 
 
1. I vilken division är du anställd? 
 

 
Antal 
enkätmottagare

Svarsfrekvens 
per division  

Svarsfördelningen 
i företaget  

FMEK 50 70% 35 21,6% 
PT 41 80,5% 33 20,4% 
PIM 36 77,8% 28 17,3% 
F & L 41 73,2% 30 18,5% 
EF 23 69,6% 16 9,9% 
SI 16 100% 16 9,9% 
VD m. stab 6 66,7% 4 2,5% 
 213 76% 162  
 
antal svar: 162 
inre bortfall: 0 
 
Samtliga 162 personer som påbörjade enkäten besvarade denna fråga, vilken liksom de 
övriga fyra första frågorna var obligatoriska att fylla i för att komma vidare i enkäten. 
Divisionen SI hade ett hundraprocentigt deltagande, vilket kan bero på att biblioteket 
tillhör denna division och därmed bör ha ett starkare band med dessa kollegor. I övrigt 
var deltagandet relativt likvärdigt mellan divisionerna och låg på mellan 67 och 80 
procent. 
 
 
2. Var är din arbetsplats belägen? 
 

 
Antal 
enkätmottagare

Svarsfrekvens 
per 
arbetsplats 

Svarsfördelning 
per arbetsplats  

Huvudkontoret i Stockholm 198 75% 150 92,6% 
Kista 10 90% 9 5,6% 
Örnsköldsvik 5 60% 3 1,9% 
 213 76% 162  

 
Majoriteten av företagets anställda har sin arbetsplats på huvudkontoret i Stockholm och 
det är också den gruppen som dominerar i enkätundersökningen med 150 svar. Däremot 
har Kista en bättre svarsfrekvens då alla utom en person besvarade enkäten.  
 



3. Vad är din yrkestitel? 
 

 

Antal Yrkestitlar 
121 Forskare: Research Manager/Forskningsledare, Bitr DC, Gruppchef, Senior 

Research Manager, Teknisk chef, Project Manager/Projektledare, Forskare och 
projektledare, Major Project Manager/Storprojektledare, Forskare, Senior Research 
Associate, Senior Researcher/Seniorforskare, Dr, Principal Scientist, Rådgivare, 
Doktorand, Forskarstuderande, Civilingenjör, Research associate, Research 
engineer/Forskningsingenjör, Research Assistant, Ingenjör 

16 Laboratoriepersonal: Laboratorieingenjör, Laborant, Kemist, Tekniker 
11 Sekreterare, assistenter: Assistent, divisionsassistent, administrativ assistent, 

sekreterare 
8 Ledning: Divisionschef, VD, vVD, Platschef, Marknadskoordinator 
3 Konsulter: Konsult, Senior Packaging Consultant 
2 Informatör, kursledare 
1 Ingen uppgift 

antal svar: 162 
inre bortfall: 0 
 
Frågan om yrkestitel ställdes framförallt för att få en bild av vilka olika typer av 
arbetsuppgifter som respondenterna kunde tänkas ha. Frågan ställdes i öppen form 
eftersom det inte gick att få ner antalet alternativ till en rimlig mängd och svaren 
kategoriserades därefter i samarbete med bibliotekschefen. Olika typer av titlar som kan 
sorteras under huvudrubriken ”forskare” var det svar som dominerade med 121 
personer. I övrigt ingick bland annat laboratoriepersonal, assistenter och personer i 
ledningspositioner. 
 
 
4. Hur länge har du arbetat inom ”Forskningsbolaget” (”Träforskningsbolaget”, 
”Förpackningsbolaget” eller Grafiska forskningsinstitutet)? 

Mindre än ett år
7% 1 till 5 år

17%

6 till 10 år
23%

Längre än 11 år
53%

 
antal svar: 162 
inre bortfall: 0 
 
Frågan om hur länge respondenterna har arbetat på företaget ställdes framförallt för att 
svaren skulle kunna ställas i relation till andra svar. Det är intressant att över femtio 
procent har arbetat längre än 11 år och de bör därför kunna antas ha god kännedom om 
biblioteket. 
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5. Vilken åldersgrupp tillhör du? 

25-34
20%

35-44
22%

45-54
22%

55-64
35%

65 eller över
1%

 
antal svar: 162 
inre bortfall: 0 
 
Med tanke på att över femtio procent har arbetat på företaget i mer än elva år är det 
knappast förvånande att en stor andel, sammanlagt 36 procent, av respondenterna är 
över 55 år. Åldersgrupperna från 25 och upp till 54 år är relativt jämnstora med mellan 
20 och 22 procent i varje. 
 
 
6. Tänk på vilka dina huvudsakliga arbetsuppgifter är och ange vilka fem 
informationstyper som du utnyttjar mest frekvent i detta arbete, oberoende av om det är 
internt eller externt producerad information. Observera att informationen inte behöver 
finnas att tillgå hos Information Centre. 
 

Informationstyp Antal svar Svarsandel
1. Vetenskapliga tidskrifter 96 60%
2. Personliga kontakter 95 59,4%
3. Möten (externa och interna) 90 56,2%
4. Branschtidskrifter 78 48,8%
5. Doktorsavhandlingar 74 46,2%
6. Interna forskningsrapporter 63 39,4%
7. Böcker 60 37,5%
8. Mötesanteckningar 45 28,1%
9. Konferenstryck 44 27,5%
10. Projektbeskrivningar 41 25,6%
11. Annat (specificera): 22 13,8%
12. Populärvetenskapliga tidskrifter 21 13,1%
13. Företagsdata (exempelvis årsredovisningar) 15 9,4%
14. Patentinformation 12 7,5%
15. Marknadsanalyser 10 6,2%
16. Besöksrapporter 9 5,6%
17. Marknadsdata 8 5%
18. Finansiella data 8 5%
19. Projektmanual 5 3,1%

 
antal svar: 160 

2 inre bortfall: 
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En del av respondenterna har inte hållit sig till de efterfrågade fem svarsalternativen 
utan angett antingen fler eller färre. Eftersom det är intressant att få med alla svar har 
dessa ändå inkluderats i sammanställningen. Detta är den första fråga där det har 
uppstått ett inre bortfall. Det är dock endast två personer som inte har besvarat frågan, 
vilket gör att svarsprocenten fortfarande kan anses hög och pålitlig. 
 
Utifrån tabellen ovan går det att utläsa att vetenskapliga tidskrifter är den vanligaste 
informationskällan som utnyttjas, tätt följt av personliga kontakter samt möten. De som 
angav ”annat” som svarsalternativ skrev bland annat Internet och Google. Detta var inte 
syftet med frågan eftersom Internet snarare är en väg att få tag på den typ av 
information som svarsalternativen ovan innebär. I övrigt uppgavs bland annat att man 
använder sig av olika typer av standarder och beslut till sådana. 
 
Om man studerar fråga 6 utifrån divisionstillhörighet går det att utläsa vissa skillnader i 
informationsanvändning. Samtliga divisioner har personliga kontakter bland sina fem 
mest använda informationstyper. EF är den division som särskiljer sig mest från övriga 
divisioner. Det är den enda division som har projektbeskrivningar bland sina mest 
använda informationstyper och är även den enda som inte har med vetenskapliga 
tidskrifter. Det är främst muntlig information samt information om pågående och 
avslutade projekt som är i fokus hos EF medan divisioner som PT och PIM i större 
utsträckning tycks använda sig av tryckt information såsom doktorsavhandlingar, 
konferenstryck och vetenskapliga tidskrifter. 
 
Divisionernas fem mest utnyttjade informationstyper: 
 

  FMEK PT PIM F&L EF SI 
VD m. 
stab 

Personliga kontakter x x x x x x x 
Vetenskapliga tidskrifter x x x x   x x 
Möten (interna och externa)   x x x x x   
Branschtidskrifter     x x x x x 
Mötesanteckningar       x   x x 
Doktorsavhandlingar x   x         
Interna forskningsrapporter x       x     
Konferenstryck x   x         
Böcker   x           
Projektbeskrivningar         x     
Patentinformation             x 

 



7. Vilken information och/eller informationskälla skulle du vilja få tillgång till som du för 
tillfället inte kan hitta eller inte har tillgång till? 

Jag saknar ingen 
information eller 
informationskälla

68%

Jag saknar följande 
information/informations

källa:
32%

 
antal svar: 160 

2 inre bortfall: 
 
Liksom gällande föregående fråga är det två personer som inte har besvarat denna fråga. 
Majoriteten av respondenterna uppgav att de inte saknar någon information eller 
informationskälla. Bland de 32 procent som däremot saknar någon 
information/informationskälla varierar svaren från olika typer av intern information till 
specifika tidskrifter och databaser. 
 
Frisvaren gällande vilken information och/eller informationskälla som saknas varierar 
men kan delas in i fyra olika kategorier: Intern information såsom uppdaterade och lätt 
sökbara rese- och besöksrapporter och information om pågående och avslutade projekt. 
Nästa kategori är databaser, där SciFinder dominerade stort. En tredje kategori är 
tidskrifter. Flera respondenter saknar tillgång till vetenskapliga tidskrifter i elektronisk 
form för att snabbt kunna få tag på dem. Till sist kvarstår övriga frisvar med 
kommentarer som exempelvis handlar om upplevda problem i 
informationsinförskaffandet. Nedan följer exempel på frisvar ur de olika kategorierna: 
  
”Lättillgänglig sammanfattande beskrivning av pågående projekt på [”Forskningsbolaget”]. 
Kanske en lista av "summarys", men med riktig substans, inte bara PR-vinklat.” 
 
”SciFinder eller motsvarande för sökning av artiklar utanför Papper och massaområdet. En stor 
brist!” 
 
”Många vetenskapliga tidskrifter finns ej att tillgå. Måste i dagsläget krångla mig in via olika 
bibliotek (LiU, KTH) och sedan maila information till mig själv. Det är tidsödande, svårt och 
klumpigt.” 
 
”Jag skulle vilja kunna printa ut artiklar från vetenskapliga tidskrifter direkt från min dator utan att 
behöva beställa dem via biblioteket (tar för lång tid!!)” 
 
”Det svåra är väl att hitta relevant info bland all information. Upplever ingen brist på info, tvärtom 
överflöd.” 
 
”Jag saknar nog snarast kunskap om hur jag använder allt som finns på effektivast möjliga sätt.” 
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8. Var söker du oftast när du själv söker upp information som du behöver i ditt arbete? 
Rangordna följande alternativ i den ordning du använder dig av alternativen då du söker 
information. 
 

  
1:a 
hand 

2:a 
hand 

3:e 
hand 

4:e 
hand 

5:e 
hand 

6:e 
hand 

7:e 
hand Aldrig 

Fri information på det 
öppna (publika) Internet 48,4% 17,6% 15,0% 9,2% 5,9% 0,7% 0,7% 2,6%
Information Centre 
genom personligt besök 
el. via e-post/telefon 2,0% 7,8% 12,4% 24,2% 19,0% 11,1% 5,9% 17,6%
Information Centre via 
intranätet 10,5% 13,7% 9,2% 15,0% 17,6% 3,9% 7,8% 22,2%
Virtuella tjänster från 
KTH:s bibliotek el. annat 
bibliotek 3,3% 4,6% 3,9% 5,9% 5,9% 9,2% 9,2% 58,2%
Personligt besök på 
KTH:s bibliotek el. annat 
bibliotek 0,7% 1,3% 2,6% 5,2% 9,2% 15,7% 11,1% 54,2%
Egen privat samling 17,6% 27,5% 24,8% 10,5% 11,1% 4,6% 2,0% 2,0%
Kollegor el. experter inom 
ämnesområdet 17,6% 27,5% 28,1% 16,3% 6,5% 1,3% 2,0% 0,7%
 
antal svar: 153 
inre bortfall: 9 
 
Det i särklass mest vanliga sättet att få tag på information är att söka på Internet. 48 
procent har angett att de i första hand vänder sig dit. Därefter är det den egna privata 
samlingen följt av kollegor eller experter inom ämnesområdet som är den mest 
förekommande följdordningen. 
 
Närmare hälften av respondenterna väljer i något läge att göra ett personligt besök på 
KTH:s bibliotek eller annat bibliotek. 42 procent av respondenterna använder i något 
läge virtuella tjänster från KTH:s bibliotek eller annat bibliotek. 
 
Ur Information Centrets synpunkt är det intressant att drygt 17 procent har uppgett att 
de aldrig använder sig av Information Centre genom personligt besök eller via e-
post/telefon. 22 procent använder aldrig Information Centre via intranätet. Detta är 
något som kommer upp igen i frågorna 14 och 15. 
 
Variationerna bland kommentarerna till denna fråga är i stort sett lika många som 
antalet svar. Bland annat nämns möten, kommersiellt tillgängliga databaser och 
konsulttjänster. 
 
Det inre bortfallet har vid denna fråga ökat till nio personer, vilket även gäller för de två 
påföljande frågorna. Detta beror på att dessa frågor ställdes på samma sida i den 
webbaserade enkäten och de personer som inte besvarade frågan har, p.g.a. den inlagda 
spärren, heller inte kunnat fortsätta till de resterande frågorna i enkäten. 
 
 



9. Ungefär hur många timmar spenderar du varje vecka i genomsnitt på att söka upp 
information från alla källor som du utnyttjar i ditt arbete? (exempelvis för att söka efter 
böcker, tidskrifter, rapporter, via Internet osv.) 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 timme eller
färre/vecka

2 - 4 timmar/vecka

5 - 10 timmar/vecka

11 timmar eller
fler/vecka

 
 
antal svar: 153 

9 inre bortfall: 
 
Majoriteten av respondenterna uppskattar att de spenderar 2-4 timmar per vecka på att 
söka upp information medan drygt 30 procent lägger ner en timme eller färre timmar 
per vecka. Det är endast två procent, vilket motsvarar tre personer, som har uppgett att 
de lägger 11 timmar eller fler per vecka på att söka upp information. 
 
 
10. Hur ofta använder du dig av det öppna (publika) Internet för att aktivt söka 
information relaterad till dina arbetsuppgifter? 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Dagligen

2-4 gånger per vecka

En gång per vecka

1-3 gånger per månad

Mindre än en gång per månad

Inte använt Internet för att söka arbetsrelaterad information
under senaste 12 månaderna

 
 
antal svar: 153 

9 inre bortfall: 
 
Det är 42 procent av respondenterna som använder sig av Internet dagligen för att söka 
information till sina arbetsuppgifter. Sammanlagt är det 85 procent av respondenterna 
som någon gång under en vecka utnyttjar Internet för att finna information. Endast ca 3 
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procent uppgav att de inte använt sig av Internet överhuvudtaget i detta syfte de senaste 
tolv månaderna. 
 
Resultatet är väl knappast förvånande om man tänker på hur utbredd 
Internetanvändningen är i dagens samhälle men likväl är det intressant att se hur det 
förhåller sig på just detta företag. 
 
 
11. Ange cirka 5 webbplatser på det öppna (publika Internet som du ofta använder när du 
söker efter information som du behöver i ditt arbete. Om du har svårt att ge exempel kan 
du utgå från dina ”favoriter” (bokmärken). 
 
 Angivna webbplatser med antalet svar inom parentes 
1. Google (93) 
2. Google Scholar, Wikipedia (14) 
3. Eniro (13) 
4. Olika företags hemsidor (9) 
5. Energimyndigheten, SIS - Swedish standards institute (7) 
6. Chemfinder, Vinnova, Olika kundföretags hemsidor (6) 
7. Altavista sökmotor, Cordis, Gula sidorna (5) 
8. KTH, Lexin – ordlistor på olika språk (4) 
 
antal svar: 123 
inre bortfall: 39 

 
Svaren på fråga 11 visade att Google är en av de, av forskarna, mest använda 
webbplatserna på Internet. En mängd olika webbplatser angavs. Ovan ses de åtta 
alternativ som flest uppgav att de använder sig av med antalet svar i parentes efter.  
 
Denna fråga har en hög siffra när det gäller inre bortfall eftersom den var frivillig att 
svara på, d.v.s. det gick att komma vidare i enkäten utan att ha lämnat ett svar. Man kan 
tänka sig att skälet till detta berodde på att den krävde lite tid och eftertänksamhet för att 
besvara då den ställdes i öppen form. 
 
 



12. I vilken utsträckning anser du att följande faktorer kan innebära problem för 
införskaffandet av information som du använder i ditt arbete? 
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antal svar: 149 

13 inre bortfall: 
 
Enkätsvaren på denna fråga visar att drygt 20 procent anser att det kan vara ett stort 
problem vid införskaffande av information att inte ha tillräcklig budget att betala för 
informationen med. 34 procent anser att det är ett mindre problem. Det är således 
sammanlagt drygt hälften av respondenterna som menar att det kan betraktas som ett 
problem. På samma sätt kan man studera ett par andra problemfaktorer: 
 
- 50 procent anser att det kan vara ett problem (stort el. mindre problem) att ha 
tillräcklig hjälp från personer som kan söka information åt dem. 
  
- 61 procent anser att det kan vara ett problem (stort el. mindre problem) att ha fått 
tillräcklig utbildning i informationssökning och användning. 
 
Om man slår ihop de respondenter som har svarat att det kan vara ett stort eller mindre 
problem för införskaffandet av information att inte ha tillräcklig budget och studerar 
vilka divisioner dessa respondenter tillhör syns tydliga skillnader. Det är framförallt 
PIM (70 procent av respondenterna från divisionen) och F&L (67 procent) som tycks se 
detta som ett problem. Detta kan jämföras med övriga divisioner där svarsprocenten 
ligger mellan 27 och 57 procent. 
 
Under kommentarmöjligheten nämnde flera respondenter att ha tid till att söka efter 
information som ett problem och även problemet att få tag på rätt information. De 
många kommentarerna kring tidsbrist och vikten av den tid det tar innan man har 
informationen tillgänglig efter att en sökning har inletts indikerar att ett svarsalternativ 
kring tid hade varit lämpligt att erbjuda. Det fanns dock inkluderat i nästa fråga. 
Exempel på typiska kommentarer: 
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”Tid. Det tar tid att söka, mer tid att plocka fram och ännu mer tid att läsa och förstå.”  
 
”Jag har svårt att hinna med att söka info på egenhand och utnyttjar inte vår informations 
centre. Det mesta kommer via projekten och kollegorna.”  
 
Ett par kommentarer rörde kostnaden för information: 
 
”Pengar! är det svar man får hela tiden när man efterfrågar varför inte vi har tillgång till info 
online. Borde vara av yttersta vikt för ett forskningsinstitut av påstådd världsklass att ge 
medarbetarna enkel och snabb tillgång till önskad info. Borde spara ohyggligt mer medel än vad 
det troligen kostar.” 
 
”Att ha tillräcklig budget för att överhuvudtaget kunna lägga ner tid på att söka info.” 
 
 
13. Gradera hur viktiga du anser att följande faktorer är när du väljer informationskälla. 
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antal svar: 148 

14 inre bortfall: 
 
Utifrån respondenternas svar på denna fråga går det att utläsa att den faktor som ses som 
allra viktigast (Mycket viktig) vid val av informationskälla är kvalitet och relevans, 
vilket 83 procent har angett. Det är även en faktor som ingen har uppgett som ”oviktig” 
liksom tiden det tar att få tag på information. Även aktualitet ser respondenterna 
framförallt som en mycket viktig faktor. I övrigt är det svarsalternativet ”Viktigt” som 
dominerar svaren för de återstående faktorerna. 
 
För faktorn kostnad är det ”Viktigt” som dominerar svaren och något förvånande har 
”Mindre viktigt” fått drygt 30 procent av svaren. Tittar man utifrån divisionstillhörighet 
på hur många som svarade att kostnad för information är en mycket viktig eller viktig 
faktor har samtliga divisioner ett svarsantal på femtio procent (PT) eller mer. Största 
antalet står F&L för med 78 procent. Även hos PIM och SI har över 70 procent svarat 
att kostnad är en mycket viktig eller viktig faktor. 
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Få respondenter kommenterade fråga 13, vilket kan ha att göra med att frågan angränsar 
till föregående fråga och att man redan där lämnat sina synpunkter. Här är dock två 
exempel på kommentarer: 
 
”Responstiden är det absolut viktigaste när man letar info, alltså den tid det tar från att man 
hittar infon till det att man har det fullständiga alstret i sin hand.”  
 
”Informationen får kosta om det är rätt information som kommer fram snabbt.” 
 
 
14. Hur ofta har du, i genomsnitt, under de senaste tolv månaderna personligen besökt 
[”Forskningsbolaget”s] Information Centre eller dess arkiv för att få tag på information? 
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antal svar: 148 

14 inre bortfall: 
 
Den största andelen respondenter, 45 procent, uppgav att de personligen har besökt 
biblioteket mindre än en gång per månad under de senaste tolv månaderna. Hälften så 
många har besökt biblioteket en till tre gånger per månad. Sammanlagt var det 16 
procent av respondenterna som besökte biblioteket mellan en till fyra gånger per vecka. 
 
På denna fråga och de närmast föregående samt påföljande frågorna har det inre 
bortfallet ökat till 14 personer, vilket man bör beakta. Det kan vara så att dessa personer 
är sådana som har mindre intresse för informationsanvändning och i så fall blir 
resultatet något mindre pålitligt än om antalet svar vore större. 
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14b. Du har angett att du inte personligen har besökt Information Centre under de 
senaste tolv månaderna – vad bedömer du att detta beror på? Välj flera svarsalternativ 
om aktuellt. 
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antal svar: 25 

0 inre bortfall: 
 
Det var 17 procent av respondenterna (25 personer) som på fråga 14 angav att de inte 
besökt biblioteket under de senaste tolv månaderna och därmed fick besvara denna 
följdfråga, som här är uppställd i fallande svarsordning. Svarsalternativet ”Annat” 
utnyttjades till att exempelvis meddela att man var nyanställd eller att man ordnade 
detta utan bibliotekets hjälp. 
 
För att få en förståelse för anledningen till att de inte besöker biblioteket studeras här 
bakgrunden hos dessa respondenter. Sex av respondenterna har angett att de är 
laboratorieingenjörer, ett par är assistenter och det förekommer även titlar såsom 
forskningsingenjör och ingenjör. Bland de tio respondenter som på frågan angett att 
deras arbete inte kräver sådan information som biblioteket erbjuder är tre 
laboratorieingenjörer och övriga framförallt forskningsingenjörer. 
 
56 procent av respondenterna som har sin arbetsplats i Kista svarade att de inte besökt 
biblioteket personligen under de senaste tolv månaderna. Motsvarande siffror för 
huvudkontoret och Örnsköldsvik var 12 procent respektive 40 procent. 
 
De 25 aktuella respondenterna har angett, i större grad än medelrespondenten, att de 
använder sig av personliga kontakter som en av de informationstyper som de behöver i 
sitt arbete (fråga 6). Hela 72 procent utnyttjar personliga kontakter. Även möten (64 
procent) och projektbeskrivningar (56 procent) utnyttjas av en högre procent än vad 
sammanställningen av samtliga respondentsvar visar. 19 av dessa 25 har angett på 
nästkommande fråga att de inte använt sig av biblioteket via intranätet under de senaste 
12 månaderna. 
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15. Hur ofta har du, i genomsnitt, under de senaste tolv månaderna använt dig av de 
informationsresurser och tjänster som Information Centre erbjuder via intranätet för att 
få tag på information? (exempelvis externa databaser, artikelbeställning, 
rapportdatabasen)  
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antal svar: 148 

14 inre bortfall: 
 
Liksom på fråga 14 är det svarsalternativet ”mindre än en gång per månad” som flest 
antal respondenter har angett, i detta fall drygt 30 procent. Nästan lika många har angett 
att de inte har använt sig av intranätet överhuvudtaget under de senaste tolv månaderna 
och det är dessa respondenter som har fått besvara följdfrågan (se nedan). 
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15b. Du har angett att du inte har använt dig av Information Centre via intranätet under de 
senaste tolv månaderna – vad bedömer du att detta beror på? Välj flera svarsalternativ 
om aktuellt. 
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antal svar: 42 

0 inre bortfall: 
 
För en tydlig överblick av hur svaren fördelades visas dessa i fallande svarsordning i 
diagrammet ovan. Fler än 60 procent av respondenterna har angett att en anledning till 
att de inte använt sig av Information Centre via intranätet är att det får information från 
andra källor. Det kan tyckas anmärkningsvärt att det är 33 respektive 24 procent som 
inte har tänkt på att använda sig av dem eller som inte vet vilka tjänster som biblioteket 
erbjuder. Att närmare 40 procent uppgav att deras arbete inte kräver sådan information 
som biblioteket erbjuder är intressant. När det gäller dessa respondenters yrkestitlar 
varierar dessa men det rör sig bland annat om ett flertal laboratorieingenjörer och 
forskningsingenjörer. 
 
Svarsalternativet ”Annat” användes exempelvis till att uppge att det är krångligt att söka 
på Information Centre. En respondent skrev att så länge denne hade tillgång till KTH:s 
söktjänster användes dessa istället.  
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16. Vilka av följande informationskällor och tjänster har du använt dig av under de 
senaste tolv månaderna via Information Centre (genom personligt besök eller via 
intranätet)? Välj samtliga källor som du har använt. 
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antal svar: 148 

14 inre bortfall: 
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Svaren är sorterade i fallande ordning med det i högsta grad angivna alternativet först.  I 
toppen återfinns tryckta tidskrifter som 72 procent av respondenterna har använt sig av 
under de senaste tolv månaderna. Därefter följer böcker, konferenstryck och 
avhandlingar. Det är således det tryckta, fysiska materialet som tycks utnyttjas i störst 
grad. Utifrån svaren kan man se att tjänster som bibliotekspersonalen kan erbjuda såsom 
litteratursökningar, bevakningsprofil och liknande utnyttjas i en liten omfattning. Lån 
eller kopia från annat bibliotek och artikelbeställning är dock tjänster med något högre 
utnyttjandegrad på 23 respektive 26 procent vardera. 
 
Alternativet ”Annat” användes bland annat till att berätta att biblioteket hjälpt till med 
att prenumerera på en ny tidskrift samt bidragit med provningsstandarder. 
 
 
17. Om du tänker framåt i tiden - vilka tjänster och uppgifter anser du är viktigast och 
mest värdefulla att Information Centre utför? Välj fem svarsalternativ. 
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antal svar: 148 

14 inre bortfall: 
 
För att tydligt se hur svaren fördelade sig är diagrammet uppställt i fallande 
svarsordning. Liksom fallet vid fråga 6 har en del av respondenterna inte hållit sig till de 
efterfrågade fem svarsalternativen utan angett antingen fler eller färre. Dessa svar är 
ändå inkluderade i sammanställningen. 
 
Majoriteten av respondenterna, 63 procent, har angett att bibliotekspersonalen bör 
hjälpa till med att få tag på extern information. 
 
På alternativet ”Annat” varierade svaren. Återkommande svar var att man inte hade 
någon åsikt i frågan, vilket kan anses anmärkningsvärt eftersom biblioteket är till för 
dem och deras behov, samt att man önskar hjälp med beställning av standarder. Övriga 
svar: 
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”Mycket av ovan är så klart en kostnadsfråga. Att erbjuda e-tidskrifter t ex beror ju på hur stort 
utbud som är möjligt. Är det mycket begränsat så är det kanske inte så mycket värt...”   
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”Att snabbt kunna tillhandahålla den information man funnit, elektronisk eller i tryckt form.”   
 
”Är skit-trött på alla papperskopior av artiklar. Erbjud möjlighet att PDF:a direkt i 
kopieringsmaskinen.” 
 
Den sista önskan är dock inte möjlig att infria på grund av tidskrifternas upphovsrätter. 
 
 
18. Övriga kommentarer och funderingar: 
 
Exempel på kommentarer vid denna fråga: 
 
”Behovet av InfoCentre varierar kraftigt med tiden. I samband med litteraturöversikter och 
liknande är behovet mycket stort. Däremellan (som det senaste året) är behovet mer blygsamt.”  
 
”Jag arbetar inte med forskning och har därmed förmodligen en annan karaktär på arbetet. Jag 
söker sällan information via databaser av olika slag och när jag gör detta behöver jag kanske 
hjälp med att göra det effektivt.” 
 
”Biblioteket och dess resurser (personal, hård- och mjukvara) borde synliggöras mer och 
tydligare för att bättre kunna utnyttjas. Dvs lite intern-"reklam" skulle nog bidra till en hel del.”  
 
”Ett fysiskt bibliotek måste finnas tillgängligt så länge som det finns material som inte är 
tillgängligt elektroniskt. Om alla tidskrifterna fanns i elektronisk utgåva som alla på företaget fick 
tillgång till, även gamla nummer, vore det ett bra alternativ.” 
 
”Information Centre är en ovärderlig hjälp i vårat arbete!”  
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6. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel bearbetas resultatet från intervjuerna samt enkätundersökningen, vilket 
vävs samman med de teoretiska utgångspunkterna för att slutsatser ska kunna dras. För 
tydlighetens skull är denna analys och diskussion uppdelad efter uppsatsens tre 
huvudfrågor som ställdes i inledningen. Eftersom svaren på de första två frågorna går in 
i varandra är de samlade under en rubrik. 
 
Syftet med de intervjuer som genomfördes med divisionscheferna var att ta reda på 
vilka uppställda mål de olika divisionerna har för sin verksamhet för att i ett senare 
skede studera vilken information som forskarna behöver för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter och uppnå dessa mål. Eftersom det visade sig att sådana mål inte 
existerar, vilket i sig var intressant, blev intervjuernas huvudsakliga poäng att få en 
bakgrundsförståelse kring informationsklimatet på företaget. Trots den brist detta 
medförde för genomförandet av vad som kan anses vara en korrekt information audit 
valde jag att fortsätta min undersökning som planerat eftersom jag såg 
enkätundersökningens resultat som relevant trots detta. 
 

6.1 Vilken information använder de anställda på ”Forskningsbolaget” 
sig av och hur går de tillväga då de söker den information som de 
behöver? 
 
Enligt divisionscheferna, som dock uppvisade en begränsad inblick i processen, är det i 
början av ett projekt som forskarnas behov av information är som störst. Detta stämmer 
överens med Choos forskningsresultat.121 I enkätundersökningen saknas dock lämplig 
fråga om informationsbehovets olika karaktär under ett projekt.  
 
Majoriteten av respondenterna uppgav att vetenskapliga tidskrifter är en 
informationstyp som de använder i sitt arbete. Därefter är det personliga kontakter och 
möten som ger den information som behövs för att lösa arbetsuppgifterna. Även 
branschtidskrifter och doktorsavhandlingar utnyttjas av många i detta syfte. Behovet av 
information sträcker sig över samtliga kategorier som Höglund och Persson tar upp i sin 
modell,122 d.v.s. både formella och informella samt externa och interna. Studerar man 
svaren utifrån divisionstillhörighet går det att uttyda vissa skillnader i 
informationsanvändning. Divisionen EF särskiljer sig i störst utsträckning från de andra. 
Hos denna division är det framförallt interna informationskällor som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna och dessa är i både formell form (som interna projektbeskrivningar) 
och informell form (som samtal med kolleger). Dessa personliga kontakter kan även 
vara externa källor, d.v.s. utanför organisationens gränser. De externa formella källorna 
har en mindre roll, exempelvis använder inte EF vetenskapliga tidskrifter i lika stor 
utsträckning som övriga divisioner. I kontrast till detta har divisionerna PT och PIM ett 
helt annat fokus på externa informationskällor i formell form såsom 
doktorsavhandlingar, konferenstryck och vetenskapliga tidskrifter. 
 
När det gäller tidskrifter är det flera respondenter som efterfrågar sådana i elektronisk 
form för att snabbt kunna få tag på dem. Det finns även respondenter som inte anser att 

 
 
121 Choo 2002, 45ff. 
122 Höglund & Persson 1985, 47. 
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någon informationskälla saknas utan upplever istället andra problem såsom att hitta rätt 
information. Flera av kommentarerna till frågan om information som saknas tar upp 
bristen på tid, något som gör att elektroniska informationskällor lockar. Tidsbrist 
återkommer som ett problem i många av kommentarerna till fråga 12, som behandlade 
just problemfaktorer vid informationsinförskaffning. Största delen av respondenterna 
bedömer att de lägger ner 2-4 timmar per vecka på att söka upp information till sina 
arbetsuppgifter.  
 
Det är i första hand Internet man använder sig av för att få tag på information. I andra 
hand letar man i den egna privata samlingen och därefter vänder man sig till kollegor 
eller experter inom ämnesområdet. Först i fjärde hand utnyttjar man företagets bibliotek 
genom personligt besök eller via e-post/telefon. Många utnyttjar dessutom KTH:s 
bibliotek eller annat bibliotek utöver företagets, något som diskuteras under nästa 
frågeställning. Valen av informationskälla speglar bristen på tid då man framförallt i tur 
och ordning vänder sig till den informationskälla som finns närmast till hands. 
 
85 procent av respondenterna utnyttjar Internet någon gång under en vecka för att finna 
information. Respondenternas källor på Internet är många och av varierande slag. Den 
absoluta majoriteten använder sig av sökmotorn Google. Andra sökmotorer utnyttjas 
också, såsom Altavista. I övrigt vänder man sig till företags hemsidor i stor 
utsträckning, exempelvis kundföretag eller andra företag inom branschen. 
 
I valet av informationskälla är det framförallt bedömningen av källans kvalitet och 
relevans som ses som en mycket viktig faktor. Även källans aktualitet väger tungt. 
 

6.2 Hur väl överensstämmer de anställdas informationsanvändning 
med de resurser som finns att tillgå hos eller via biblioteket?  
 
På frågan om vilken information/informationskälla som man saknar svarade 68 procent 
att de inte saknade något. Det är svårt att tänka sig att så pass många inte har någon 
informationskälla som de saknar men man får ha i åtanke att det inte fanns alternativ att 
välja bland och det kan ha gjort att många inte kom att tänka på något. Som Choo har 
påpekat kan det vara svårt att ta reda på användares informationsbehov eftersom det 
förutsätter att dessa kan sätta ord på sina behov.123 De resterande 32 procenten angav 
dock med fritext vad de saknade. Svaren handlade om tillgång till intern information, 
främst från avslutade och pågående projekt, vetenskapliga tidskrifter online och 
databaser, framförallt SciFinder. Även kommentarer kring överflödet av information 
och problemet att hitta rätt togs upp här. 
 
När respondenternas svar på vilken information de saknar diskuterades med 
bibliotekspersonalen framgick det att vissa källor som efterlystes, såsom Derwent och 
Chemical Abstracts, redan tillhandahålls av biblioteket. Detta visar på ett 
informationsglapp. Svaren på denna fråga gav dock handgripliga tips om vad 
bibliotekets användare efterfrågar, vilket kan vara till stor nytta för planeringen av 
informationsresurser. 
 
Närmare hälften av respondenterna väljer i något läge att göra ett personligt besök på 
KTH:s bibliotek eller annat bibliotek. 42 procent av respondenterna använder i något 

 
 
123 Choo 2002, 23ff. 
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läge virtuella tjänster från KTH:s bibliotek eller annat bibliotek. Det är intressant att 
resonera kring detta. Man frågar sig varför så pass många använder sig av KTH:s 
bibliotek, vad är det företagets eget bibliotek inte kan erbjuda? Det har varit svårt att 
hitta tydliga samband med exempelvis budgetfrågan och det går därför bara att 
spekulera kring anledningar såsom kostnad, vana sedan studie- och forskningstiden på 
KTH och utbudet av bland annat SciFinder. 
 
En av enkätundersökningens frågor rörde problemfaktorer vid införskaffandet av 
information. Respondenternas svar på denna fråga kan ge ledtrådar kring hur 
Information Centre kan stötta forskarna i deras arbete just då det gäller 
informationsinhämtningen. Detta gäller framförallt två punkter, 50 procent angav att det 
kan vara ett problem att ha tillräcklig hjälp från personer som kan söka information åt 
dem och 61 procent att det kan vara ett problem att ha fått tillräcklig utbildning i 
informationssökning och användning. 
 
Ett annat problem som en del upplever är att ha tillräcklig budget att betala för 
informationen med. Detta är något som, p.g.a. systemet med projektnummer, kan tänkas 
påverka utnyttjandegraden av Information Centre. Här urskiljde sig två divisioner, PIM 
och F&L, med betydligt högre siffror än de övriga. Något som kan visa på särskilt kärva 
budgetkänningar där. Kostnad som en viktig faktor vid val av informationskälla framgår 
också av svaren på fråga 13 och även här är divisionerna PIM och F&L i topp 
tillsammans med SI. 
 
Flertalet av respondenterna (45 procent) besöker personligen Information Centre mindre 
än en gång per månad. De 17 procent som inte hade besökt det alls under de senaste tolv 
månaderna besvarade följdfrågan om anledningarna till detta. Vanligaste svaret var att 
man fick tag på information från andra källor. Flertalet av dessa uppgav källor som 
personliga kontakter och möten. 
 
När det gäller användningen av Information Centres intranät är det återigen mindre än 
en gång per månad som är det vanligaste valda alternativet (30 procent). Det är dock 
nästan lika många (28 procent) som inte har använt sig av det alls. Detta motiveras 
framförallt med att man får information från andra källor samt att arbetet inte kräver 
sådan information som biblioteket erbjuder. Både på denna fråga samt de som inte 
besökt biblioteket personligen varierar respondenternas yrkestitlar (bland annat 
laboratorieingenjörer och forskningsingenjörer) och det är svårt att uttyda varför de inte 
skulle kunna ha nytta av biblioteket informationskällor. Intervjuerna med 
divisionscheferna, som ju också inkluderades i enkätundersökningen, visade att dessa 
utnyttjar biblioteket i mycket liten grad eller inte alls. De menade att deras 
arbetsuppgifter inte är av den karaktären att det finns ett behov av bibliotekets utbud. Så 
här i efterhand kan det konstateras att följdfrågor kring detta hade varit på sin plats. 
Detta för att utröna om det verkligen stämmer eller om divisionscheferna helt enkelt får 
tag på den information de behöver på annat sätt trots att den finns i bibliotekets utbud. 
 
Frågan där respondenterna fick ange vilka av bibliotekets informationskällor som de har 
använt sig av de senaste tolv månaderna är intressant att studera på två sätt. Dels är det 
av intresse att studera vilka de mest använda källorna är och vad man alltså bör satsa på 
men det är också intressant att titta på vilka källor som har en låg utnyttjandegrad för att 
bedöma om en källa är onödig eller behöver synliggöras bättre. Detta är enligt Choo en 
minst lika viktig del av information management som att ta reda på användarnas 
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informationsbehov.124 Det är framförallt tidskrifter i tryckt form som man har använt sig 
av, följt av böcker, konferenstryck och avhandlingar. Därefter följer två databaser. 
Därmed är det allra främst tryckt material som lockar. Längst ner i listan hamnade ett 
antal databaser. Tittar man på den låga användningen av Information Centre via 
intranätet, samt det informationsglapp gällande resurser som tidigare nämnts, kan en 
tänkbar förklaring vara att få känner till att dessa informationskällor finns att tillgå. Att 
de vetenskapliga tryckta tidskrifterna används i stor utsträckning samtidigt som man 
efterfrågar elektroniska versioner stämmer överens med det resultat som Browns 
undersökning av forskares informationsbeteende i Oklahoma.125 
 
I slutet av enkäten ställdes en fråga om vilka tjänster och uppgifter som respondenterna 
ansåg var mest värdefulla att Information Centre utför i framtiden. Syftet var att 
undersöka vilka tjänster som respondenterna värderar högst oavsett om tjänsten finns i 
dagsläget och om de utnyttjar den eller inte. Framförallt var det hjälp med att få tag på 
extern information som angavs följt av att elektroniskt tillgängliggöra 
forskningsrapporter. Det är intressant att 40 procent har angett att de vill ha e-tidskrifter 
via intranätet, något som det vid tidpunkten var relativt ont om. Lika många efterfrågade 
utbildning och råd gällande informationsresursers användning. Det var få som angav att 
bibliotekspersonalen skulle ingå i projektgrupper för att bistå med informationssökning. 
Frågans utformning var dock inte helt lämplig då respondenterna anmodades att välja 
endast fem svarsalternativ, vilket innebar att om fem ”klassiska” bibliotekstjänster 
prioriterades lämnades inget utrymme att kryssa för ett alternativ som detta. Två av 
divisionscheferna funderade kring om bibliotekets roll i framtiden skulle kunna 
innehålla någon typ av förädling av information för att underlätta för forskarna att 
hantera det stora informationsflödet. En divisionschef såg detta som en orimlig utopi. 
Choo ser det som informationsspecialistens roll att anpassa informationsprodukterna på 
bästa sätt till användarens behov och i detta innefattas även uppgifter som att skala bort 
onödig information innan den skickas vidare ut i organisationen.126 En aspekt gällande 
detta är att informationsspecialisterna visserligen är experter på information men de har 
inte samma kunskap i ämnet som forskarna har, vilket försvårar sådana bedömningar. 
 

6.3 Tankar kring resultatet 
 
Enkätundersökningen innehöll många frågor och resulterade i många intressanta 
kommentarer. Det går att studera svaren på frågorna och kommentarerna utifrån många 
olika vinklar, inte minst fler divisionsberoende sådana. Det var dock tvunget att 
begränsa uppsatsen till de punkter som bedömdes vara mest intressanta. En uppföljning 
genom att genomföra intervjuer med ett antal forskare hade varit att föredra. Då hade 
frågor såsom deras varierande informationsbehov under ett projekt och projektnumrens 
påverkan på deras biblioteksanvändning kunnat ställas. 
 
Utifrån analysen av intervjuernas samt enkätundersökningens resultat har följande 
aspekter påträffats som kan vara lämpliga för ”Forskningsbolaget” att fundera kring. 
 
Uppsatsens undersökning har, både när det gäller intervjuer och enkätundersökning, 
uppvisat intressanta tecken angående företagets informationskultur. Som nämnts i 

 
 
124 Choo 2002, 23ff. 
125 Brown 1999. 
126 Choo 2002, 38f. 
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teoriavsnittet innebär informationskultur organisationens värderingar och hållning 
gentemot hanterandet och användningen av information.127 Det finns en tydlig 
uppfattning om att information är viktigt för forskarnas arbete men detta är något som 
tas för givet. Det är inte något som man lyfter fram genom exempelvis en 
informationspolicy eller i projektmanualen. Det är heller inte något som 
divisionscheferna betonar till sina anställda på något sätt utan detta anses vara 
underförstått. Det visas heller inte genom att kostnaden för bibliotekets tjänster är 
bolagsgemensamma. Det enda, och det är visserligen ett ansenligt och viktigt tecken, 
som visar att information tas på stort allvar är just det faktum att man faktiskt har ett 
eget företagsbibliotek med anställda informationsexperter. Något som i dagens tider av 
nedläggning är anmärkningsvärt. Men kanske just därför bör man lyfta fram biblioteket 
och synen på information, som något viktigt i strävan att nå företagets mål, så att dess 
potential kan utnyttjas till fullo. Här följer några tankar kring hur detta skulle kunna ske: 
 

6.3.1 Informationspolicy 
 
Orna och Henczel ser en information audit som ett steg mot att formulera en 
informationspolicy, något som de anser är en grund för effektiv 
informationshantering.128 I ”Forskningsbolaget”s fall är det naturligt att åtminstone 
inkludera företagets ståndpunkter när det gäller informationsförsörjning i 
projektmanualen. Med en sådan skulle man visa att man tar informationsanskaffningen 
på allvar och ser den som en viktig del av arbetsprocessen i ett projekt. 
 

6.3.2 Diskussion kring projektnummer 
 
Det har inte påträffats starka samband i enkätundersökningens resultat som visar på att 
kostnader gör att man inte utnyttjar biblioteket i högre grad. Men det finns ändå en del 
tecken, både från enkätundersökningen och från intervjuerna med divisionscheferna, på 
att kostnad och begränsningar av budget är något som många är medvetna om. Det går 
heller inte att bortse från det faktum att de flesta bevakningsprofiler sades upp efter 
införandet av projektnummer. Därför kan en ny diskussion kring projektnumren där 
man funderar kring om man ska ge de anställda fri eller delvis fri tillgång till 
bibliotekets tjänster utan att debitera projekten vara tänkvärd. 
 

6.3.3 Synliggöra utbud och tjänster 
 
Genom enkätundersökningen framkom det att det finns ett glapp mellan vad biblioteket 
kan erbjuda och vad de anställda känner till. Därför behöver man synliggöra alla de 
källor/tjänster man kan erbjuda, något som också en av divisionscheferna påpekade. 
Detta kan naturligtvis ske på olika sätt, såsom utskick, utbildningar, mer lättnavigerat 
intranät och så vidare. 
 
Som framkom av enkätundersökningen anser hälften av respondenterna att det kan vara 
en problemfaktor att ha tillräcklig hjälp från personer som kan söka information åt dem, 
vilket gör att man undrar varför de inte tar hjälp av bibliotekspersonalen i större 

 
 
127 Choo 2002, 54f. 
128 Orna 1999. Henczel 2001. 
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utsträckning. Det verkar som att man måste påminna om bibliotekets existens och 
personalens uppdrag i att bistå forskarna med hjälp. 
 
Hela 61 procent av respondenterna ser det som ett problem att inte ha fått tillräcklig 
utbildning i informationssökning och användning. Under våren 2007 ordnade 
biblioteket ett antal utbildningstillfällen på biblioteket. Trots det resultat som 
enkätundersökningen visar var dessa tillfällen inte särskilt välbesökta. För att nå 
användarna på ett mer direkt sätt skulle bibliotekspersonalen kunna ingå i 
projektgrupper och på så sätt få en inblick i vilken information som behövs och när. 
Choo förespråkar att informationsspecialister är involverade i hela den process som det 
innebär att införskaffa information för att kunna fatta ett beslut.129 I samtalet med 
bibliotekschefen framkom det att man saknar kontaktpersoner på divisionerna, något 
som skulle kunna underlätta ett informationsutbyte mellan avdelningarna och 
Information Centre. Det kan vara ett sätt för personalen på Information Centre att hålla 
sig uppdaterade kring informationsanvändning, vilket enkätundersökningen visat 
varierar mellan divisionerna. Om kontaktpersoner väljs ut skulle dessa kunna ha 
regelbundna träffar hos Information Centret och sedan sprida information vidare på sin 
division. En stor fördel skulle vara om man i denna grupp kan få de personer, som Choo 
benämner som gatekeepers,130 att delta då dessa har ett intresse för 
informationsinskaffning och har kunskap om den senaste informationen inom sitt 
ämnesområde. 
 
Som Henczel påpekar måste så klart bibliotekspersonalens deltagande i projekt och 
andra möjliga åtgärder bedömas utifrån en ekonomisk ståndpunkt.131 
 

6.3.4 Förändringar i organisationen 
 
Som tidigare nämnts bör en information audit vara ett återkommande inslag på ett 
företag eftersom förutsättningar förändras. Sedan undersökningen som denna uppsats 
grundar sig på genomfördes har vissa förändringar skett på ”Forskningsbolaget”, bland 
annat har divisionsuppdelningen genomgått vissa ändringar. Även företagets bibliotek 
har utvecklats. Den stora efterfrågan gällande databasen SciFinder resulterade i att man 
startade en typ av abonnemang på denna. Biblioteket beviljades även medel för att 
komplettera tidskriftsbeståndet med e-versioner i de fall det är möjligt. Många av 
bibliotekets tidskrifter inom massa- och pappersområdet finns dock inte att tillgå annat 
än i tryckt form i nuläget. När det gäller förändring av bibliotekets utbud av 
informationsprodukter och tjänster utifrån denna uppsats resultat är det framförallt dessa 
förändringar som skulle ha rekommenderats. 

 
 
129 Choo 2002, 45ff. 
130 Choo 2002, 23f. 
131 Henczel 2001, 131f. 
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7. Sammanfattning 
 
Uppsatsen genomfördes med utgångspunkt i ett uppdrag från Information centret på 
”Forskningsbolaget” i Stockholm med syfte att undersöka informationsanvändning och 
informationsbeteende hos forskarna på företaget. Detta gjordes i form av en information 
audit, vilket är ett sätt att matcha ett företags befintliga informationssituation med hur 
en ideal sådan skulle se ut. De teoretiska utgångspunkterna utgick från Information 
management och framförallt från Choos Information management cycle. Uppsatsens 
frågeställningar formulerades enligt följande: 
 

• Vilken information använder de anställda på ”Forskningsbolaget” sig av? 
• Hur går de anställda tillväga då de söker den information som de behöver?  
• Hur väl överensstämmer de anställdas informationsanvändning med de resurser 

som finns att tillgå hos eller via biblioteket?  
 
För att besvara dessa frågor genomfördes intervjuer med de sex divisionscheferna samt 
en webbaserad enkätundersökning som inkluderade samtliga 213 personer i 
populationen, vilka är de som har nytta av bibliotekets resurser och tjänster. 76 procent 
av dessa besvarade enkäten. 
 
Syftet med intervjuerna var att ta reda på vilka mål som divisionerna har ställt upp för 
att i relation till dessa studera vilken information de anställda behöver för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter. Det visade sig att sådana mål saknas men intervjuerna gav 
ändå värdefulla upplysningar kring företagets informationsklimat. 
 
Enkätundersökningen visade att majoriteten av respondenterna använder sig av 
vetenskapliga tidskrifter för att utföra sina arbetsuppgifter. Alla typer av källor används 
dock, såväl interna som externa och formella som informella enligt Höglund och 
Perssons indelning. Utsträckningen i vilken de olika typerna av informationskällor 
används skiljer sig åt mellan divisionerna. Respondenterna efterfrågar fler tidskrifter i 
elektronisk form och en av anledningarna är den tidsbrist som många känner av. Något 
som också kan tänkas speglas i den ordning man vänder sig till olika informationskällor 
då de flesta utgår från den mest lättillgängliga, Internet. Därefter letar man i den privata 
samlingen och talar med kollegor och experter inom ämnesområdet. Först i fjärde hand 
utnyttjar man företagets bibliotek. Det är 85 procent av respondenterna som någon gång 
under en vecka använder Internet och då är det många som utnyttjar sökmotorn Google. 
I valet av informationskälla är det i första hand källans kvalitet och relevans som 
bedöms som en viktig faktor. 
 
Ett informationsglapp upptäcktes då respondenter efterfrågade informationskällor som 
redan fanns att tillgå hos biblioteket. I övrigt var det elektroniska tidskrifter och 
databasen SciFinder som respondenterna saknade, något som biblioteket efter 
undersökningens genomförande kan erbjuda en större tillgång till. 
 
Enkätundersökningen visade att 42 procent av respondenterna väljer att, i något skede i 
sin informationssökning, vända sig till KTH eller annat bibliotek. Det gick inte att se en 
tydlig förklaring utan det går endast att spekulera kring budgetpåverkan, vanor och 
utbud. Frågan kring problemfaktorer i informationsinförskaffningen visade dock på 
ekonomiska känningar framförallt hos två av divisionerna. 
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Den låga användningen av biblioteket, både genom personligt besök och via intranätet, 
kombinerat med det faktum att många känner att de inte har tillräcklig hjälp eller 
utbildning för att söka information tyder på att bibliotekets utbud och tjänster behöver 
synliggöras. Tankar kring hur detta skulle kunna ske samt andra punkter utifrån 
uppsatsens resultat som ”Forskningsbolaget” kan fundera kring presenteras. Dessa 
inkluderar införande av någon form av informationspolicy, förslagsvis i 
projektmanualen, i syfte att framhålla företagets syn på informationens vikt i arbetet. De 
tendenser som framkom gällande ekonomins påverkan på biblioteksanvändningen 
motiverar en ny diskussion kring projektnummer. 
 
En information audit ska enligt experterna vara ett återkommande inslag hos ett företag 
som tar informationshanteringen på allvar. Denna uppsats kan ses som en provomgång 
som man i framtiden kan bygga vidare på.  
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Figur- och tabellförteckning 
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Figur 2.  Information Managment Cycle  
(efter Choo 2002, s. 24)           8 
 
Figur 3. The seven-stage information audit model  
(efter Henczel 2001. s. 17).         14 
 
Figur 4. ”Forskningsbolaget”s organisationsschema          26 
 
 
 
Tabell 1. Möjliga mål och resultat av en information audit  
(efter Henczel 2001, s. 27-28).         13 
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BILAGA 1. Intervjumall 
 
Bakgrund 
 
Vad arbetar divisionen med? 
Vilka är dina arbetsuppgifter?  
Hur länge har du arbetat inom företaget och vilka positioner har du haft? 
 
Hur många arbetar på divisionen? Hur många av dessa är forskare?  
Vilken bakgrund har forskarna på din division? 
I vilka former arbetar man? 
 
Verksamhetens mål och information 
 
Har divisionen ett uppställt mål för verksamheten? 
Har du någon uppfattning om vilken typ av information som forskarna behöver för att kunna 
uppfylla verksamhetens mål? 
Vilka informationsresurser anser du krävs för att verksamhetens mål ska gå att uppfylla?  
Vilka förväntningar har du när det gäller forskarnas informationsförsörjning?  
 
Projekt/Projektnummer 
 
På vilka sätt använder man sig av information under ett projekt?  
I vilka stadier används information?  
Vilka förväntningar finns gällande informationsförsörjningen under ett projekt?  
 
Anser du att det bör finnas riktlinjer för hur informationsförsörjningen under ett projekt ska se ut 
i projektmanualen?  
I så fall – hur skulle dessa kunna se ut? 
 
Hur påverkas forskarnas informationsförsörjning av systemet med projektnummer?  
Anser du att införandet av projektnummer vid användning av bibliotekets tjänster har inneburit 
skillnader för forskarnas informationsförsörjning och i så fall på vilket sätt? 
 
Informationskultur 
 
Diskuteras betydelsen av information på något sätt på divisionen?  
Pratar man om vilka informationskällor som man använder sig av och tipsar varandra?  
 
På vilket sätt kommunicerar den här divisionen med de andra divisionerna?  
Förekommer det något slags informationsutbyte?  
 
Biblioteket 
 
Vilken funktion anser du att biblioteket ska fylla? 
 
På vilka sätt har du kontakt med biblioteket? 
Hur skulle du önska att kontakten såg ut? 
 
Har du några önskemål gällande bibliotekets verksamhet och utbudet av material och tjänster? 

 



BILAGA 2. Enkätundersökningen. Utseendemässigt en förenklad version av  
e-postmeddelandet samt den webbaserade enkätundersökningen. 
 
[Forskningsbolaget] Information Audit 
 
 
Hej, 
 
På uppdrag av [Forskningsbolaget] Information Centre genomför jag en undersökning gällande 
informationsbehov och informationsanvändning, en s.k. Information Audit. Undersökningen 
genomförs som ett magisteruppsatsarbete vid Bibliotekshögskolan i Borås.  
 
Jag hoppas att du vill bidra till undersökningen genom att fylla i en enkät (se länk nedan). 
Enkäten, som består av 18 frågor, beräknas ta 10-15 minuter att besvara och har skickats ut till 
samtliga av de anställda på [Forskningsbolaget] som kan ha användning av resurserna som 
Information Centre kan erbjuda. Det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att du som får 
enkäten besvarar den, även om du inte utnyttjar Information Centre. Alla uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt. 
 
Enkätundersökningens resultat kommer dig till godo i och med att det ger Information Centre 
förbättrade möjligheter att erbjuda rätt stöd och informationsresurser. 
 
Fyll gärna i enkäten så snart som möjligt via denna länk: 
www.länk.com 
 
Stort tack på förhand för din medverkan! 
 
Sofie Andén 
 
 
Vid eventuella frågor kontakta: 
 
Sofie Andén  
e-postadress 
telefonnummer 
 
Bibliotekschefen 
e-postadress 
telefonnummer 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan välja att avböja att besvara enkäten genom att klicka på denna länk: www.länk.com  
Jag hoppas dock att du väljer att delta i undersökningen. 
  
  

 

http://www.l%C3%A4nk.com/


 1. I vilken division är du anställd?    
 

 [FMEK]  
 [PT] 
 [PIM]  
 [F&L]  
 [EF]  
 [SI] 
 VD med stab 

 
 
2. Var är din arbetsplats belägen?    
 

 Huvudkontoret i Stockholm  
 Kista 
 Örnsköldsvik 

 
 
3. Vad är din yrkestitel?     
 
        
 
 
4. Hur länge har du arbetat inom [Forskningsbolaget] ([Träforskningsbolaget], 
[Förpackningsbolaget] eller [Grafiska forskningsinstitutet])?    
 

 Mindre än ett år 
 1 till 5 år 
 6 till 10 år 
 Längre än 11 år  

 
 
5. Vilken åldersgrupp tillhör du?    
 

 18-24 
 25-34 
 35-44 
 45-54 
 55-64 
 65 eller över 

 
 
 
 

 



6. Tänk på vilka dina huvudsakliga arbetsuppgifter är och ange vilka fem 
informationstyper som du utnyttjar mest frekvent i detta arbete, oberoende av om det är 
internt eller externt producerad information. Observera att informationen inte behöver 
finnas att tillgå hos Information Centre.    
 

 Vetenskapliga tidskrifter 
 Populärvetenskapliga tidskrifter 
 Branschtidskrifter 
 Böcker 
 Doktorsavhandlingar 
 Interna forskningsrapporter 
 Projektbeskrivningar 
 Projektmanual 
 Besöksrapporter 
 Mötesanteckningar 
 Möten (externa och interna) 
 Personliga kontakter 
 Konferenstryck 
 Marknadsdata 
 Marknadsanalyser 
 Företagsdata (exempelvis årsredovisningar) 
 Finansiella data 
 Patentinformation 
 Annat:      

 
 
7. Vilken information och/eller informationskälla skulle du vilja få tillgång till som du för 
tillfället inte kan hitta eller inte har tillgång till? 
 

 Jag saknar ingen information eller informationskälla 
 
Jag saknar följande information/informationskälla:     
       
      
 
8. Var söker du oftast när du själv söker upp information som du behöver i ditt arbete? 
Rangordna följande alternativ i den ordning du använder dig av alternativen då du söker 
information. 

  1:a hand 
2:a 
hand 

3:e 
hand 

4:e 
hand  

5:e 
hand 

6:e 
hand 7:e hand

Använder 
aldrig 
detta 
alternativ

Fri information på det öppna (publika) 
Internet   
Information Centre genom personligt 
besök eller via e-post/telefon   
Information Centre via intranätet   
Virtuella tjänster från KTH:s bibliotek 
eller annat bibliotek (exv. SciFinder)   
Personligt besök på KTH:s bibliotek 
eller annat bibliotek i din närhet   
Din egen privata samling   
Kollegor el. experter inom 
ämnesområdet   
 
 

 



Kommentar till fråga 8, exempelvis annan informationskälla som du använder: 
        
 
 
9. Ungefär hur många timmar spenderar du varje vecka i genomsnitt på att söka upp 
information från alla källor som du utnyttjar i ditt arbete? (exempelvis för att söka efter 
böcker, tidskrifter, rapporter, via Internet osv.) 
 

 1 timme eller färre/vecka 
 2 - 4 timmar/vecka 
 5 - 10 timmar/vecka 
 11 timmar eller fler/vecka 

 
 
10. Hur ofta använder du dig av det öppna (publika) Internet för att aktivt söka 
information relaterad till dina arbetsuppgifter?   
 

 Dagligen 
 2-4 gånger per vecka 
 En gång per vecka 
 1-3 gånger per månad 
 Mindre än en gång per månad 
 Har inte använt mig av Internet för att söka information som jag behöver i mitt arbete under de senaste tolv månaderna 

 
 
11. Ange cirka 5 webbplatser på det öppna (publika) Internet som du ofta använder när du 
söker efter information som du behöver i ditt arbete. Om du har svårt att ge exempel kan 
du gärna utgå från dina ”favoriter” (bokmärken). 
       
       
       
        
       
        
        
 
 
12. I vilken utsträckning anser du att följande faktorer kan innebära problem för 
införskaffandet av information som du använder i ditt arbete? 
 
 Stort problem    Mindre problem  Inget problem       Vet ej 
 
Att ha tillräcklig budget att betala för informationen med     
Att ha tillräcklig hjälp från personer som kan söka  
information åt dig       
Information är för svår att hitta       
Information är för svår att få tillgång till efter att du har fått/tagit  
reda på att den finns        
Svårt att avgöra informationens trovärdighet och kvalitet     
Att veta vad som finns tillgängligt      
Att ha fått tillräcklig utbildning i hur man söker efter    
och använder information       
 
Kommentar till fråga 12, exempelvis annat/andra problem:    
        

 



13. Gradera hur viktiga du anser att följande faktorer är när du väljer informationskälla.   
  

               Mycket viktigt          Viktigt         Mindre viktigt       Oviktigt   
 

Informationsleverantörens anseende     
Tiden det tar att få tag på informationen     
Kvalitet och relevans      
Aktualitet       
Leveranssätt (exempelvis i elektronisk form)     
Kostnad       
 
Kommentar till fråga 13, exempelvis andra faktorer:    
        
 
 
14. Hur ofta har du, i genomsnitt, under de senaste tolv månaderna personligen besökt 
[Forskningsbolagets] Information Centre eller dess arkiv för att få tag på information?  
 

Dagligen 
 2-4 gånger per vecka 
 En gång per vecka 
 1-3 gånger per månad 
 Mindre än en gång per månad 
 Har inte besökt biblioteket eller arkiven personligen under de senaste tolv månaderna 

 
 
14b. Du har angett att du inte personligen har besökt Information Centre under de senaste 
tolv månaderna– vad bedömer du att detta beror på? Välj flera svarsalternativ om 
aktuellt. 
 

 Lokaliseringen är inte bekväm 
 Jag vet inte vem jag ska kontakta 
 De har inte de informationskällor som jag behöver 
 Mitt arbete kräver inte sådan information som biblioteket erbjuder  
 Jag har inte tänkt på att använda mig av dem 
 Jag vet inte vilka tjänster som biblioteket erbjuder 
 Jag får information från andra källor 
 Jag tycker inte att jag har tid till det 
 Kostnaden är för hög 
 Annat (specificera):     

 
 
15. Hur ofta har du, i genomsnitt, under de senaste tolv månaderna använt dig av de 
informationsresurser och tjänster som Information Centre erbjuder via intranätet för att 
få tag på information? (exempelvis externa databaser, artikelbeställning, 
rapportdatabasen)  
 

 Dagligen 
 2-4 gånger per vecka 
 En gång per vecka 
 1-3 gånger per månad 
 Mindre än en gång per månad 
 Har inte använt mig av Information Centre via intranätet under de senaste tolv månaderna 

 
 
 

 



15b. Du har angett att du inte har använt dig av Information Centre via intranätet under 
de senaste tolv månaderna– vad bedömer du att detta beror på? Välj flera svarsalternativ 
om aktuellt. 
 

 De har inte de informationskällor som jag behöver 
 Jag har inte tänkt på att använda mig av dem 
 Jag vet inte vilka tjänster som biblioteket erbjuder 
 Jag får information från andra källor 
 Mitt arbete kräver inte sådan information som biblioteket erbjuder  
 Jag tycker inte att jag har tid till det 
 Kostnaden är för hög 
 Annat (specificera):     

 
 
16. Vilka av följande informationskällor och tjänster har du använt dig av under de senaste 
tolv månaderna via Information Centre (genom personligt besök eller via intranätet)? Välj 
samtliga källor som du har använt. 
 

 Har inte använt mig av bibliotekets informationskällor och tjänster under de senaste tolv månaderna 
 Tidskrifter i tryckt form 
 Tidskrifter i elektronisk form 
 Tidskriftsdatabasen 
 Böcker 
 Referensböcker 
 Avhandlingar 
 Konferenstryck 
 Bibliotekskatalogen 
 Forskningsrapporter i tryckt form 
 Forskningsrapporter i elektronisk form 
 Rapportdatabasen 
 Besöksrapporter 
 Besöksrapporter – databasen 
 Uppdragsrapporter 
 Uppdragsrapporter – databasen 
 [Pappersdatabasen]  
 Pirabase 
 Science Direct 
 Paperchem 
 Chemical Abstracts 
 Science Citation Index 
 ProQuest Digital Dissertation 
 Inspec 
 Compendex 
 PubMed 
 Espacenet 
 US Patents 
 Libris 
 Directory of open access journals 
 Beställd litteratursökning 
 Beställt lån eller kopia från annat bibliotek 
 Boklån 
 Artikelbeställning 
 Bokinköp 
 Kopiering 
 Hjälp med rapporthantering 
 Bevakningsprofil 
 Introduktion i biblioteksanvändning 
 Allmänna frågor 
 Annan/Andra (specificera):       

 



17. Om du tänker framåt i tiden - vilka tjänster och uppgifter anser du är viktigast och 
mest värdefulla att Information Centre utför? Välj fem svarsalternativ. 
 

 Erbjuda ett fysiskt tillgängligt bibliotek med tryckta samlingar 
 Välja ut och köpa in informationskällor (tidskrifter, onlinetjänster osv.) 
 Ha hand om den interna rapporthanteringen 
 Tillgängliggöra alla forskningsrapporter elektroniskt 
 Hjälpa till med att få tag på intern information 
 Hjälpa till med att få tag på extern information 
 Hjälpa till med att få tag på interna och externa experter 
 Utföra litteratursökningar åt mig 
 Utvärdera resultatet av utförda litteratursökningar åt mig 
 Erbjuda en bevakningstjänst inom utvalda ämnesområden 
 Erbjuda e-tidskrifter via intranätet 
 Erbjuda e-böcker via intranätet 
 Erbjuda utbildning och råd gällande sökningar och effektiv användning av informationsresurser 
 Ingå i projektgrupper för att bistå med informationssökning 
 Annat (specificera):      

        
 
 
18. Övriga kommentarer och funderingar: 
       
        
       
        
 
 
Stort tack för att du tog dig tid att svara! 
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