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Abstract: The aim of this meta-study is to present an overview of the 

methods used in Master theses written at The Swedish 
School of Library and Information Science at the University 
of Borås, where all Master theses from 1999, 2004, and 2009 
has been studied. The aim includes examining if there is a 
connection between college (Swedish term: kollegium) 
belonging and methods used but also to examine and 
compare the qualitative and/or quantitative approaches to the 
methods. In the 252 Master theses studied, 353 different 
choices of method are recognized. After taking note of the 
methods, six categories are created in which the methods are 
placed. The categories are: Interview, IR-test, Observation, 
Studies of Text, Survey, and Other. The result is presented in 
charts to give a clear overview and allow comparisons 
between years and/or colleges. 

 
The result of the study shows that over the three years the 
interview based studies is the most used method, followed 
closely by text analysis. Together these two categories 
represent three quarters of all methods used. The qualitative 
approach is the most commonly used. 

 
Furthermore the result shows that choice of method within a 
college shows similarities between the examined years, 
when, to an extent, the same methods are used similarly 
within all the examined years. A comparison between the 
colleges shows that there is a difference in choice of method 
depending on the college belonging.  
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1 Inledning  

Inför uppsatsskrivandet fick vi förslag på olika ämnesområden att skriva vår uppsats 
inom. Ett ämnesområde som presenterades var metastudier, och specifikt metastudier av 
de magisteruppsatser som har skrivits på Bibliotekshögskolan i Borås. Vi lockades av 
detta ämne eftersom det gav en känsla av ett riktigt uppdrag där resultatet kan komma 
till användning. Vi tog fasta på ett förslag som gick ut på att undersöka vilka metoder 
som använts i magisteruppsatserna och om det går att se om vissa metoder är mer 
använda än andra. Vi tyckte det kunde vara intressant att se ifall det finns några trender i 
valet av metod då vi tror att en översikt över vilka metoder som används kan vara 
relevant för hur undervisningen utformas vid Bibliotekshögskolan i framtiden. 

1.1 Bakgrund 

Vid Bibliotekshögskolan i Borås skall alla studenter i slutet av sin utbildning skriva en 
uppsats. Utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap har tidigare legat på 
magisternivå och således har det författats ett antal magisteruppsatser inom ämnet. De 
magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås som 
är skrivna år 2000 och senare finns publicerade digitalt i databasen BADA, som står för 
Borås Academic Digital Archive. Databasen finns tillgänglig via hemsidan för 
högskolebiblioteket, Bibliotek & läranderesurser. Magisteruppsatser mellan åren 1995 
och 2006 finns tillgängliga i tryckt form på Bibliotek & läranderesurser. 

1.1.1 Kollegium 

Kollegium är ett viktigt begrepp i vår uppsats, då vi bland annat gör en jämförelse 
utifrån kollegietillhörighet, och vi vill därför förklara vad begreppet innebär. Innan den 
nya bibliotekarieutbildningen startade 2007, delades kurserna i utbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan upp inom fyra olika 
inriktningar, dessa inriktningar kallades kollegium. Dessa kollegier motsvarade olika 
perspektiv inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekshögskolans 
profildokument som fastställdes av institutionsstyrelsen beskriver hur denna utformning 
möjliggör en individuell specialisering i och med att studenterna väljer inriktning på sin 
utbildning (Profildokument 2004, s. 2).  
 
Nedan följer en presentation av kollegierna utifrån Bibliotekshögskolans 
profildokument. 
 
I Kollegium 1, Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv studerades 
 

vilka intressen, idéer och aktörer i samhället som har format utvecklingen av 
bibliotek, kultur- och informationsverksamhet. Här studeras de bakomliggande 
samhällsstrukturer och de politiska, ekonomiska och sociala sammanhang som 
dessa områden ingår i. Kurser som ges är bland andra bok- och bibliotekshistoria, 
kulturpolitik, informationspolitik, litteraturen och samhället. (Profildokument 
2004, s. 2) 
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Inom Kollegium 2, Kunskapsorganisation, studerades 
 

metoder för insamling, lagring, bearbetning och återvinning av informationsbärare. 
Kurser inom inriktningen berör beskrivning av dokument i form av t ex 
klassifikation, indexering och katalogisering samt hur dessa samspelar med 
informationssökningsprocessen. Kurserna behandlar även, på ett såväl praktiskt 
som analytiskt plan, elektronisk publicering, metadata och e-dokument, 
databaskonstruktion, information retrieval (IR) samt användning av bibliografiska 
verktyg i referensarbetet. (Profildokument 2004, s. 2) 

 
I Kollegium 3, Individers och gruppers interaktion med informationssystem, studerades 
 

användarna, gränssnitt mellan användare och informationssystem samt 
bibliotekariers och andra informationsspecialisters arbetsmetoder. Användare 
studeras utifrån komponenterna i informationssökningsprocessen – 
informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning – sedda 
utifrån användarnas livssituationer och sociala kontext. Arbetsmetoderna som 
studeras är bland andra referenssamtalet, användarundervisning och metoder för 
litteraturförmedling. (Profildokument 2004, s. 2) 

 
Inom Kollegium 4, Organisationen och dess informationsresursers användning och 
utveckling, studerades 
 

informationsresursers användning och utveckling i organisationer. Den har sin bas i 
biblioteks - och informationsvetenskap samt organisationsteori med en inriktning 
på omvärldsbevakning och informationsanalys. I inriktningen ingår även teori och 
praktik kring informationsanvändning i olika delar av organisationer, kartläggning 
av och modellskapande kring processer, flöden och lagring av information samt 
studier av informationens strategiska betydelse för verksamheten och dess 
utveckling. (Profildokument 2004, s. 2) 
 

1.2 Problembeskrivning 

I arbetet med vetenskaplig forskning finns en mängd olika metoder att använda sig av 
och detsamma gäller självklart även för de metoder som studenter väljer att använda i 
sina magisteruppsatser. Under vår utbildning har vi många gånger läst 
magisteruppsatser skrivna av studenter från Bibliotekshögskolan och vår uppfattning är 
att uppsatserna, när det gäller metodval, är mycket lika varandra, och att ett fåtal 
metoder dominerar medan andra inte förekommer överhuvudtaget. Vi ämnar undersöka 
om detta verkligen är fallet genom att göra en översikt över de använda metoderna i 
magisteruppsatser från Bibliotekshögskolan. Vi ser ett problem i om enbart vissa 
metoder förekommer och andra metoder saknas. En alltför stor underrepresentation av 
vissa metoder kan bero på att uppsatsförfattarna har bristande kunskap om dessa 
metoder. Detta är något som i framtiden kan leda till problem då de forskningsmetoder 
som används är få och liknande till sättet vilket kan leda till ensidiga undersökningar 
och resultat. Det kan också leda till problem i arbetslivet då man saknar förståelse om 
metoder och på så sätt inte kan använda sig av metoden eller ta till sig forskning gjord 
av andra. Denna problematik gäller inte enbart metodvalen utan även fördelningen av 
kvalitativa och kvantitativa ansatser. 
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Vi ser det som viktigt att göra en översikt över använda metoder i magisteruppsatserna, 
detta för att ge lärare vid Bibliotekshögskolan en bild över hur metoderna är fördelade 
så att de sedan kan använda denna översikt för utvärderingar av tidigare kurser och 
planering för kommande kurser.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att ge Bibliotekshögskolan en översikt över metodval i de 
magisteruppsatser som är skrivna vid Bibliotekshögskolan, samt undersöka ifall 
metodvalen är styrda av det kollegium som studenten tillhör. Vi vill även undersöka i 
vilken mån kvalitativa och kvantitativa metoder/ansatser använts. Vi har valt att 
undersöka tre olika år för att kunna avläsa eventuella förändringar över tid.  
 
Våra frågeställningar är: 
 

• Vilka metoder säger sig uppsatsförfattare använda i 
magisteruppsatserna skrivna vid Bibliotekshögskolan under åren 1999, 
2004, och 2009? Går det att utläsa några skillnader eller likheter i 
metodvalen mellan åren? 

• Finns det samband mellan metodvalen i magisteruppsatserna och 
kollegietillhörighet? 

• Hur ser fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa 
metoder/ansatser ut, utifrån uppsatsförfattarnas beskrivningar? 

1.4 Avgränsning 

Vi har begränsat oss till uppsatser skrivna vid Bibliotekshögskolan i Borås. Vi har 
enbart studerat metodavsnitten i uppsatserna och vi förutsätter att den metod som 
beskrivs är den som faktiskt används i studien. Vi har alltså inte gått igenom andra delar 
av uppsatserna för att säkerställa detta. Vi gjorde ett urval där vi valde att undersöka 
magisteruppsatser examinerade åren 1999, 2004 och 2009, vid 
Bibliotekshögskolan. Anledningen till att vi valde ett femårsintervall var att vi ville se 
om det fanns några förändringar i val av metod över en tidsperiod. Vi valde att begränsa 
oss till att bara gå tillbaka en relativt kort tid, till 1999. Detta eftersom vi vill att skolan 
skall kunna använda vår undersökning när de beslutar om innehållet i undervisningen 
när det gäller metoder och vi tror inte att äldre uppsatser speglar dagens undervisning 
vid Bibliotekshögskolan inom ämnet, och att möjliga trender vi finner inte är relevanta 
för eventuella beslut från skolans håll. Vi har även gjort ett urval där vi valt att bortse 
från de 15 uppsatser som är skrivna vid andra lärosäten men som är examinerade vid 
Bibliotekshögskolan. Detta har vi gjort eftersom dessa uppsatser ej tillhört något 
kollegium. 
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2 Metod, material och tillvägagångssätt 

I följande kapitel redovisar vi vår valda metod, samt det material vi har baserat vår 
studie på. Vi redogör för hur vi praktiskt har gått tillväga vid insamlingen av material 
samt tillvägagångssättet vid analysen, vi ger även en beskrivning av hur vi har valt att 
presentera materialet. 
 
När arbetet med att genomföra en studie startar bestämmer man sig traditionellt för ett 
problem inom det område som undersöks. Frågeställningar som kan leda till en lösning 
på problemet ställs upp och därefter undersöks vilka metoder som kan användas för att 
svara på de ställda frågorna. Den eller de metoder som bäst kan svara på frågorna 
används sedan i undersökningen. I vårt fall gick processen att välja ut en metod till på 
ett annorlunda sätt då vi från början valde att genomföra en metastudie av 
magisteruppsatser och först därefter bestämde vilket ämne och inriktning vi ville 
undersöka.  
 
Vi har valt att göra en metastudie och som Barbara Paterson et al. skriver i Meta-Study 
of Qualitative Health Research kan metastudier beskrivas som forskning om forskning. 
Genom att undersöka befintlig forskning kan man därigenom dra nya slutsatser och 
generaliseringar som den tidigare forskningen enskilt inte kunnat bidra med (2001, s. 2-
5). I en metastudie genomförs noggranna undersökningar av teorier, metoder, och 
dataanalyser av forskningen inom det område som studien handlar om, i förhoppningen 
att komma fram till ny kunskap (Paterson et al. 2001, s. 5f).  
 
Vår studie är inte en metastudie i den bemärkelsen att vi skall analysera resultatet i 
uppsatserna vi undersöker och dra nya slutsatser och generaliseringar utifrån det. Vi 
syftar istället till att studera själva uppsatserna i sig, vi är intresserade av vad 
uppsatsförfattare säger sig använda av för metod och inte vad de kom fram till i sin 
undersökning. Det är inte deras resultat som är intressant att undersöka i denna studie 
utan hur de uttrycker sig i sina metodavsnitt. 

2.1 Metod 

Som metod använder vi oss av innehållsanalys, något vi blivit inspirerade till att 
använda efter att tagit del av liknande studier. Innehållsanalys i sig är metoden att 
kvantifiera någonting i texter utifrån ett specifikt forskningssyfte.  Bergström och 
Boréus ger exempel på vad som räknas eller mäts i en innehållsanalys, det kan till 
exempel vara förekomster av vissa ord eller uttryck, metaforer, argument av en viss typ, 
rubrikstorlek eller hur ofta någon speciell företeelse omnämns. De nämner att 
innehållsanalysen ursprungligen härstammar från en empiristisk vetenskapssyn och att 
man söker efter sådant som utrycks explicit i texten som undersöks (Bergström & 
Boréus 2000, s. 45f). I vår undersökning har vi räknat de metoder som omnämnts i 
metodavsnitten.  
 
Efter man har valt ut det material som ska ingå i studien skapar man ett 
analysinstrument som skall användas när man går igenom sitt material. Detta 
analysinstrument innebär att man vet vad det är som skall noteras vid genomläsningen. 
Bergström och Boréus berättar att ett sådant instrument vanligen kallas för ett 
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kodschema (2000, s. 50). Vi har gjort ett kodschema i form av kategorier som skapades 
under vår pilotstudie där vi läste igenom ett utvalt antal uppsatser. Vi läste de utvalda 
uppsatserna var för sig för att se så att vi kom fram till samma konklusion ifråga om 
kodningsenheter. Mer information om kodschemat finns under rubrik 2.4 samt i kapitel 
4. 
 
När det material som ingår i studien är genomgånget sammanställer man sitt resultat. 
Bergström och Boréus nämner att räkna fram frekvenser från sitt kodningsschema är ett 
enkelt och vanlig sätt att gå tillväga (2000, s. 53). Frekvensen kan enkelt vara till 
exempel en sammanställning av alla noteringar som förekommit under insamlingen av 
material, eller så kan det vara en presentation av de relationer som finns bland 
kodningsenheter, till exempel korrelationer (2000, s. 53f). Vi har i vår studie valt att 
presentera resultatet från vår kodning i form av diagram med frekvenstabeller för att 
visa hur fördelningen ser ut bland metodvalen. Vi har även gjort en sambandsuträkning 
där vi visar hur procentfördelningen ser ut i de olika kollegierna. 
 
Vår studie har även vissa drag av en forskningsöversikt. Jarl Backman beskriver i 
Rapporter och uppsatser att målet med en forskningsöversikt är antingen att man vill 
”åstadkomma generalisationer, söka kausalsamband, utveckla teorier eller söka 
praktiska tillämpningar” (2008, s. 72). Vidare beskriver Backman att en anledning till 
att göra en forskningsöversikt är att ”man saknar överblick (översikt) över ett område” 
(2008, s. 72). Detta är en passande beskrivning på vad vi vill uppnå med vår 
undersökning då det saknas en översikt över magisteruppsatserna vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. Backman påpekar att när det gäller forskningsöversikter 
finns det ingen standard eller norm som passar alla slags översikter (2008, s. 79). Vi har 
valt att följa en traditionell disposition i den mån vi kunnat.  
 
Vår studie bygger på kvantitativ data som vi samlat in via vår genomläsning av 
magisteruppsatser. Gerhard Andersson beskriver i Metaanalys: metoder, tillämpningar 
och kontroverser att när man genomför en kvantitativ studie vill man ordna och 
klassificera, se samband, förutsäga och förklara (2008, s. 61). I vår undersökning vill vi 
visa vilka metoder som har använts i magisteruppsatserna och försöka se om det finns 
samband mellan metodval och kollegietillhörighet. 

2.2 Material 

Det material vi använt oss av i arbetet med vår studie är magisteruppsatser publicerade 
vid Bibliotekshögskolan i Borås under tre år, förutom de magisteruppsatser som är 
examinerade vid Bibliotekshögskolan men som är skrivna vid andra svenska lärosäten. 
Magisteruppsatserna finns tillgängliga vid Bibliotek & läranderesurser vid högskolan i 
Borås eller elektroniskt via databasen BADA. I vår undersökning ingår 252 uppsatser. 
Från år 1999 har vi undersökt 65 magisteruppsatser, år 2004 undersökte vi 123 
magisteruppsatser, år 2009 undersökte vi 64 magisteruppsatser. Från år 2009 saknas det 
två uppsatser och dessa har då inte ingått i vår undersökning. Att uppsatserna saknas 
kan bero på att uppsatsskrivaren inte godkänt att uppsatsen publiceras i BADA. I fall 
där uppsatsskrivaren inte godkänt publiceringen skall uppsatsen finnas tillgänglig i 
Bibliotekshögskolans arkiv men vi har valt att lämna dessa uppsatser utanför vår studie. 
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2.3 Tillvägagångssätt vid insamling av material 

De magisteruppsatser vi undersökt finns tillgängliga antingen elektroniskt i BADA eller 
i tryckt form på Bibliotek & läranderesurser vid Högskolan i Borås. Vi genomförde en 
pilotstudie där vi båda läste igenom samma antal uppsatser för att se vilka metoder som 
använts och hur svåra de var att identifiera. Vi kom fram till att många uppsatser inte 
innebar några svårigheter för oss i att identifiera metod. När metoder varit oklara har vi 
tillsammans diskuterat texterna. Genom att dela upp arbetet på detta sätt var vi mer 
effektiva i genomläsningsarbetet.  
 
Magisteruppsatserna från 2009 har vi läst i elektronisk form då de inte funnits 
tillgängliga i tryckt form. Emellertid har vi läst uppsatserna från de resterande två åren i 
tryckt form då vi anser uppsatserna mer lättlästa i detta format. Ett fåtal uppsatser från 
2004 har vi inte funnit i tryckt form, då de kan tänkas vara utlånade från 
högskolebiblioteket. Dessa saknade uppsatser har vi därför sökt upp i BADA. 
Magisteruppsatserna från 1999 finns ej tillgängliga i elektronisk form i BADA. 
 
På grund av det stora antalet uppsatser som skulle läsas valde vi att läsa uppsatserna på 
plats i högskolebiblioteket istället för att låna med oss dem. Uppsatserna i digital form 
valde vi att läsa vid varsin dator i en lugn och ostörd miljö. Vi arbetade sida vid sida 
under insamlandet vilket gjorde att vi kunde diskutera eventuella oklarheter omgående. 
I vissa otydliga och svårbestämda fall valde vi att lägga undan uppsatserna för att 
diskutera dem vid ett senare tillfälle. Detta valde vi att göra eftersom vi inte ville 
förstöra det flyt vi hade i genomläsningen av metodavsnitten.  
 
Rodney Åsberg tar i sin rapport, Ontologi, epistemologi och metodologi; en kritisk 
genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser från år 
2000, upp att det finns olika sorters metoder och han menar att dessa befinner sig på 
olika nivåer i det vetenskapliga fältet och inte syftar på samma del. Detta är något som 
han menar har skapat oklarheter, till exempel beskriver han hur han har påträffat flera 
exempel på förvirring eller oklarhet i handböcker där man har likställt termen metod 
med undersökning och forskning. I en handbok har man till och med fört samman orden 
analys/metod/forskning som om dessa vore samma sak (2000, s. 54). I de metodavsnitt 
vi haft som grund för vår undersökning har det ibland funnits en uppdelning mellan 
olika slags metoder, så som datainsamlingsmetod och analysmetod. I de flesta fallen har 
uppsatsskrivarna ej gjort någon sådan uppdelning mellan olika nivåer av metoder. Inte 
heller vi har valt att göra en uppdelning mellan olika sorters metoder vid läsningen av 
metodavsnitten, även om det i vissa fall hade varit att föredra, då vi ville inkludera alla 
sorters metoder förutsättningslöst. 
 
Vi valde att presentera resultatet i form av diagram som är en kombination av 
stapeldiagram och tabell, så att resultatet visas lättöverskådligt i ett stapeldiagram 
samtidigt som resultatet visas i sifferform. Vi har sammanställt de tre olika åren för sig 
men även de olika kollegierna för sig.  



 
 7

2.4 Tillvägagångssätt vid analys 

Då vi i arbetet med innehållsanalysen av metodvalen i magisteruppsatser avsåg att 
använda ett kodschema valde vi att utforma detta under en pilotstudie. Vi konstruerade 
ett kodschema med kategorier över metoder som vi fann i magisteruppsatserna som vi 
läste. När vi sedan påbörjade arbetet med vår undersökning, och hade läst ett större 
antal uppsatser, insåg vi att kodschemat behövde modifieras. När ändringarna i 
kodschemat var gjorda påbörjade vi på nytt genomläsningen av uppsatserna. En del av 
de sex kategorierna uppstod snabbt, så som Intervju, Enkät och Observation, medan 
andra växte fram under processen. Många av de metoder som använder sig av 
textstudier går in i varandra och vi ansåg det svårt att göra en korrekt uppdelning av 
dessa metoder i självständiga kategorier. Hur gör man till exempel skillnad mellan 
dokumentanalys och textanalys? Eller mellan idé- och ideologianalys och enbart 
idéanalys? Är skillnaden så stor att det fordrar två kategorier? Vi valde i revideringen av 
kodschemat att sammanföra alla dessa metoder i en gemensam kategori vid namn 
Studier av text. Trots att användningen av IR-test var förhållandevis låg ansåg vi att 
metoden utmärkte sig i att den var så olik de andra metoderna och det kändes därför 
relevant att ge den en egen kategori. Tyvärr fanns det även metoder vi inte kunde 
identifiera eller som inte passade in i någon av våra kategorier. Vi placerade dessa 
metoder i en kategori som vi valde att kalla Övriga. 
 
I många fall användes fler än en metod och vi valde då att räkna alla metoder som 
beskrevs, oberoende om metoden var primär eller sekundär. Vi noterade även om 
metoden beskrevs som kvantitativa, kvalitativa eller som en kombination av kvantitativa 
och kvalitativa samt om detta ej angavs.  
 
Vi valde att konstruera vårt kodschema i form av en tabell där metodkategorierna utgör 
y-axeln och ansatserna utgör x-axeln. Vi har i detta rutsystem fyllt i de metoder vi 
funnit i genomläsningen av metoduppsatserna, vi har använt ett rutsystem för varje 
kollegium från varje år. Därefter förde vi in uppgifterna i Microsoft Excel för vidare 
behandling. Vi skapade de diagram och korstabeller vi presenterar i kapitel 5. Utifrån 
diagrammen har vi kunnat analysera och jämföra resultatet mot de studier vi tidigare 
tagit del av. Analys och diskussion har förts utifrån de tre frågeställningarna. 

2.4.1 Sambandsuträkning 

En av våra frågeställningar berör huruvida det finns ett samband mellan metodval och 
kollegietillhörighet. För att undersöka detta genomförde vi statistiska beräkningar. Det 
finns olika metoder att beräkna samband men då vi undersöker två kvalitativa variabler 
är användningen av korstabeller den bästa lösningen. Enligt Djurfeldt et al. är själva 
grundprincipen i korstabulering att ”vi kombinerar frekvensfördelningen för två 
kvalitativa variabler för att se hur många observationer vi får se av samtidigt 
förekommande värden” (2003, s. 148). När man gör en korstabulering brukar en 
procentsammanräkning vara att föredra vid presentationen av siffrorna framför absoluta 
frekvenser. Detta gör det också möjligt att se om det finns ett samband eller ej, då det är 
procentskillnaderna som visar sambandet mellan variablerna. Djurfeldt et al. nämner att 
det finns tre olika procentsammanräkningar; totalprocent, radprocent och 
kolumnprocent. Vad som avgör vilken man bör välja beror på vilken frågeställning man 
har. (2003, s. 148). Exempelvis när man räknar ut kolumnprocenten ser man hur y 
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varierar med avseende på x, i vårt fall blir det då att se hur metodval varierar i avseende 
på kollegietillhörighet. Utifrån den information som vi sammanställt i diagrammen har 
vi konstruerat korstabeller i Microsoft Excel. Vi visar två korstabeller, båda är 
uppställda med metodval på y-axeln och kollegietillhörighet på x-axeln. Beroende på 
frågeställningen har vi därefter räknat ut antingen kolumnprocent eller radprocent. För 
presentation av korstabellerna se avsnitt 5.5. 
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3 Tidigare forskning 

Vi kommer i detta avsnitt presentera material som på ett eller annat sätt har anknytning 
till vår studie. Då vi i vår studie undersöker metodval ansåg vi att det var viktigt att få 
en bakomliggande förståelse för vad metoder och metodval innebär. Vi inleder därför 
med ett avsnitt där vi beskriver vad som bör ingå i ett metodavsnitt. Därefter följer en 
presentation av liknande studier. Vi presenterar begreppen kvalitativ och kvantitativ 
följt av en rapport som tar upp problematiken kring dessa begrepp. 
 
För att få en bakgrund till metoder och metodologi har vi läst böcker som behandlar 
dessa ämnen1. I en av böckerna, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, 
av Maria Björklund och Ulf Paulsson nämns att en metod är ”det samma som 
tillvägagångssätt, d.v.s. hur man ska gå tillväga för att på bästa sätt uppnå syftet” (2003, 
s. 44). Björklund och Paulsson säger att i ett metodkapitel skall man tydligt beskriva 
vilken metod man har valt och motivera det valet samt även redogöra för sitt praktiska 
tillvägagångssätt för studien (2003, s. 78).  
 
I Handbok för kandidat- och magisteruppsatsförfattare vid biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (hädanefter kallad Magisterhandboken), den 
magisterhandbok som Bibliotekshögskolan tillhandahåller för kandidat- och 
magisteruppsatsförfattare uttrycks det att det utförligt skall beskrivas hur man har gått 
tillväga och även resonera om för- och nackdelar med de val som har gjorts ifråga om 
metod (Magisterhandboken 2007, s. 21). Vidare sägs det i Magisterhandboken att man 
”skall visa öppenhet, både teoretiskt och metodiskt. Den teoretiska och metodiska 
diskussionen skall redovisas” (Magisterhandboken 2007, s. 21). Den version av 
Magisterhandboken vi tagit del av utformades 2001 och har därefter reviderats och 
omarbetats ett flertal gånger. Den senaste uppdateringen skedde 2007, vilket betyder att 
det var den aktuella handboken för 2009 års uppsatsförfattare.  
 
Maj Klasson har gjort en forskningsöversikt vid namn Biblioteksforskning i Sverige: en 
innehållanalys av svensk biblioteksforskning/biblioteks- och informationsvetenskap 
1900-1988, som ingår i serien Svensk Biblioteksforskning. Klasson har i denna översikt 
skapat olika kategorier över de forskningsområden, vilket även inkluderar metodval, 
hon valt att undersöka. Dessa kategorier har sedan placerats in i diagram för att ge en 
klarare överblick över resultaten (Klasson 1990, s. 46).  
  
Maj Klasson delar upp forskningsmetoder i empiriska och icke empiriska metoder. Hon 
beskriver att bland de empiriska metoder som har använts under 1900 – 1988 visar 
resultatet att surveys var den metod med störst frekvens, därefter följde historisk metod 
följt av case- och verksamhetsstudier (1990, s. 48). Bland metoderna av icke empirisk 
karaktär var argumentering och kritik den vanligaste metoden följt av systemering. 
(1990, s. 49). Klasson berättar även att det skett ett paradigmskifte i användandet av 
                                                 
1 Böcker vi läst är till exempel:  
Fallstudien som forskningsmetod av Sharan B. Merriam,  
Kvalitativ forskning i praktiken av Karin Widerberg, och  
Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori av Jan Hartman. 
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metoder. Forskningen hade tidigare mest bestått av empiriska metoder medan 
forskningen i början av 90-talet, då boken skrevs, ”hamnat i ett mångparadigmatiskt 
forskarsamhälle, där alltmer nya metoder och forskningsansatser prövas och tillämpas” 
(1990, s. 48). Vi har blivit inspirerade av Klassons forskningsöversikt och det har varit 
intressant att ta del av resultatet, men då den tar sin början år 1900 kände vi att vi inte 
ville bli styrda av de metoder och kategorier som presenteras i studien, speciellt då de 
uppsatser vi undersökt har författats efter det att Klassons forskningsöversikt gjordes.  
 
Kalervo Järvelin och Pertti Vakkari beskriver i artikeln Content Analysis of Research 
Articles in Library and Information Science sin undersökning över vilka ämnen som det 
internationellt forskas om inom biblioteks- och informationsvetenskap, samt, det som är 
extra intressant för oss, vilka tillvägagångssätt och metoder som används i forskningen. 
Datan samlades in från forskningsartiklar och andra professionsinriktade artiklar så som 
diskussioner och bibliografier som publicerats i internationella biblioteks- och 
informationsvetenskapliga tidskrifter. Totalt undersöktes 833 artiklar från 37 tidskrifter. 
Merparten av artiklar var publicerade år 1985. (Järvelin & Vakkari 1990, s. 395ff). 
 
I undersökningen användes ett klassifikationsschema och när det gällde metoder fanns 
fyra variabler definierade: forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, typ av analys, och 
typ av undersökning. Typ av undersökning innebar en uppdelning i till exempel 
empirisk eller teoretisk undersökning. Till den empiriska undersökningen fanns även 
underkategorier så som deskriptiva och komparativa studier (Järvelin & Vakkari 1990, 
s. 399). Forskningsstrategi beskrivs av Järvelin och Vakkari som ett övergripande 
angreppssätt till studien, exempelvis survey, historisk, kvalitativ, och experimentell 
metod, som alla är del av den empiriska forskningen. Inom den empiriska forskningen 
används olika datainsamlingsmetoder, till exempel enkätundersökning, innehållsanalys 
och historisk källanalys. Den sista variabeln, som berör typ av analys, gör en 
uppdelning mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Här finns även en klass för de 
icke-empiriska undersökningarna (1990, s. 399f). 
 
När det gäller forskningsstrategi visar Järvelin och Vakkaris resultat att i de undersökta 
forskningsartiklarna är survey den vanligast förekommande metoden, med 22,9 %. 
Därefter kommer verbal argumentation och kritik med 22,5 %, analys och design av 
system och mjukvara 14,5 %, historisk metod 10,7 % följt av flertalet färre 
förekommande forskningsstrategier. Den empiriska forskningsstrategin, där till exempel 
survey och historisk metod ingår, utgjorde 55, 9 % av forskningsstrategierna. Om man 
räknar antalet användningar av survey i relation till de artiklar som använt sig av 
empirisk forskningsstrategi uppgår siffran till 41 %. Järvelin och Vakkari förklarar 
denna dominans med att användningen av survey är flexibelt men också med att den ses 
som den empiriska standarden för nästan alla biblioteks- och informationsvetenskapliga 
problem (Järvelin & Vakkari 1990, s. 408f). 
 
Datainsamlingsmetoderna speglar den forskningsstrategi som valts och efter de 43 % 
som ej har någon datainsamlingsmetod då de är icke-empiriska, återfinns enkät och 
intervju, som ju ingår i survey, med 17 %. Därefter klassen ”övriga metoder” 15 %, 
historisk källanalys 11 %, följt av resterande metoder som alla utgör som mest 5 % av 
metoderna. Exempelvis utgör observation 1 % och ”flera använda metoder” 2 %. Om 
man gör en jämförelse enbart utifrån de empiriska undersökningarna utgör till exempel 
enkät och intervju då 29 % och historisk källanalys 19 % av metoderna. 
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Philip Hider och Bob Pymm redogör i artikeln Empirical research methods reported in 
high-profile LIS journal literature för den undersökning de gjort av vilka metoder som 
har använts i artiklar i ett antal högprofilerade biblioteks- och 
informationsvetenskapliga tidskrifter från år 2005. Som grund använde de sig av de 
indelningar som Järvelin och Vakkari gjort, även om några av kategorierna ändrades 
något. De har även avgränsat sig till att exkludera icke-empiriska strategier (2008, s. 
108). Slutligen har de även gjort en jämförelse av resultatet mot två tidigare studier, där 
Järvelin och Vakkaris undersökning var en av de undersökta. 
 
Även i Hider och Pymms studie visar resultatet att survey är den vanligast 
förekommande strategin. Med 30,5 % utgör den nästan en tredjedel av de använda 
strategierna. Experiment kommer på en andraplats och utgör 20,8 %. Därefter har de 
resterande strategierna använts i mindre utsträckning, två av strategierna låg under 4 % 
och de resterande åtta låg mellan 4 och 9 % vardera (2008, s. 111). 
 
Den vanligaste datainsamlingsmetoden var enkät/intervju som utgjorde 32,5 %. Därefter 
var innehållsanalys den enda specifika metod som återfanns över 10 %. Användningen 
av de tre kategorierna tidigare insamlat material, andra metoder, och fler än en metod 
bestod alla av mellan 14 och 17 % (Hider & Pymm 2008, s. 111). 
 
Omkring två tredjedelar (64,7%) av forskningen var kvantitativ, resterande del 
utgjordes av kvalitativ forskning (19,8%) och forskning som var både kvalitativ och 
kvantitativ (15,5%) (Hider & Pymm 2008, s. 111). 
 
I artikeln Recent Trends in Research: A Methodological Essay av Ronald R. Powell 
diskuteras olika metoder som forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap har 
använt sig av. I artikeln återfinns även flera inlägg från andra författare där man får ta 
del av deras resultat i form av diagram. En av författarna, Virgil L. P. Blake, har 
analyserat vilka metoder som har använts i avhandlingar inom det Biblioteks- och 
informationsvetenskapliga området mellan åren 1975 – 1989. Blake skapade ett schema 
med 12 kategorier där han placerade in de olika metoder han funnit. Resultatet visar på 
att survey och historisk/biografisk metod var de två populäraste metoderna och 
tillsammans användes de i närmare 60 % av avhandlingarna. Survey utgjorde 38,8% 
och i denna kategori hade Blake placerat in metoderna intervju och enkät tillsammans. 
Utöver de 12 metodkategorierna som Blake utformade skapade han tre grupper som var: 
kombination, övriga och inte tillräckligt beskrivna (Powell 1994, s. 93ff).  
 
De kategorier som vi fann i dessa artiklar har gett oss förslag till att skapa egna 
kategorier. Vi har omformat kategorierna för att de ska passa vår studie bättre men 
bland annat tagit fasta på att kalla en kategori för Övriga. I just den kategorin har vi 
även valt att placera in metoder som vi inte funnit tillräckligt beskrivna av 
uppsatsförfattarna.  
 
Då vi i vår studie bland annat vill undersöka hur fördelningen mellan kvantitativa och 
kvalitativa metoder ser ut går vi här kortfattat igenom vad dessa begrepp innebär. 
Jarl Backman beskriver att vissa metoder som använder sig av mätningar, kvantifiering 
med hjälp av matematik och statistik har kommit att kallas kvantitativa. Exempel är test, 
prov, experiment, kvasiexperiment, enkäter, frågeformulär och andra metoder som leder 
till numeriska observationer (2008, s. 33). Vidare beskriver Backman den grupp av 
metoder som kallas kvalitativa som, istället för att använda sig av tal och siffror, 
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innefattar eller leder till verbala formuleringar i skrift eller tal (2008, s. 33). Björklund 
och Paulsson ger intervjuer och observationer som exempel på kvalitativa studier (2003, 
s. 63). Denna något simplifierade beskrivning av kvalitativ och kvantitativ metod 
överensstämmer med de förkunskaper vi har genom vår utbildning på 
Bibliotekshögskolan. Dock delas denna åsikt inte av alla. Enligt Rodney Åsberg skall 
man inte kalla en metod kvalitativ eller kvantitativ då dessa termer speglar egenskaper 
hos de objekt eller fenomen som undersöks och inte karaktären hos metoden (2000, s. 
54). Data kan vara kvantitativ eller kvalitativ, säger Åsberg, alltså belysa kvantitativa 
eller kvalitativa egenskaper hos det undersökta, men metoden bör aldrig kallas vare sig 
det ena eller det andra då, som Åsberg påpekar, det inte finns ett kvalitativt eller 
kvantitativt ”sätt att gå till väga” (2000, s. 65). Han anser istället att man skall använda 
sig av termer som på ett klart och tydligt sätt handlar om datanivå, nämligen numeriska 
eller icke numeriska data (2000, s. 65). Det man bör säga är att metoden består av 
numeriska data istället för att vara kvantitativ. Åsberg tycker vidare att det är olyckligt 
att distinktionen kvantitet - kvalitet har fått en sådan avgörande karaktär i diskussionen 
kring metod (2000, s. 64).  
 
Trots att vi finner meningsskiljandena angående huruvida metoder kan kallas kvalitativa 
och kvantitativ, och på vilket sätt de skall användas, mycket intressant har vi valt att 
lämna det utanför vår studie. Även om vi i mångt och mycket håller fast vid den 
framställning som Backman gör, har vi ändå blivit påverkade av Åsbergs åsikter och har 
därför valt att i vår studie inte använda begreppen kvalitativ eller kvantitativ metod, utan 
istället har vi valt benämningen kvalitativ eller kvantitativ ansats. Vi gör dock ingen 
skillnad på hur studenterna använder begreppen under vår genomläsning av 
metodavsnitten i magisteruppsatserna. 
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4 Metodkategorier 

I det här kapitlet presenteras de kategorier vi definierat för hanteringen av de metoder vi 
återfunnit i magisteruppsatserna. Vi är medvetna om att vårt val av kategorier påverkar 
resultatet, då fördelningen av metoder hade sett annorlunda ut om vi valt en annan 
uppdelning av kategorier. Vi kommer nedan även ge exempel på hur vi placerat 
metoder i kategorierna.  

4.1 Vår bedömning av metodplacering 

Under genomläsningen av metodavsnitten i magisteruppsatserna förde vi in metoderna i 
olika kategorier enligt det fastställda kodschemat. Vid de fåtal fall där 
magisteruppsatser var skrivna på engelska översatte vi till motsvarande metod på 
svenska. Kategorierna var:  
 

• Enkät 
• Intervju 
• IR-test 
• Observation 
• Studier av text 
• Övriga 

 

Vi gjorde samtidigt en notering i om metoden/ansatsen beskrevs som kvalitativ, 
kvantitativ, både kvalitativ och kvantitativ, eller beskrevs som varken kvalitativ eller 
kvantitativ. Denna uppdelning om fyra beskrivningar presenteras, tillsammans med 
metodkategorierna, i diagrammen i kapitel 5. 

Under läsningen av metodavsnitten i magisteruppsatserna noterade vi hur författarna 
själva beskrev sin metod. Nedan följer en genomgång av varje kategori där vi förklarar 
vilka metoder som ingår i kategorin. Vi ger även exempel på metoder som placerats i 
respektive kategori. Exemplen är hämtade från samtliga undersökta år.  

4.1.1 Enkät 

Under denna rubrik har vi lagt in alla de metoder som benämns som enkät. Vi skall här 
visa ett exempel där det i uppsatsen inte explicit förklarats att det är just en enkät som 
används men som vi ändå räknat som enkät. 
 
Exemplet är att det i en magisteruppsats nämns att frågor skickats ut via e-post. Detta 
skulle kunna vara en e-post intervju men då det beskrevs som en kvantitativ 
undersökning valde vi att kalla detta för en enkät.  
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4.1.2 Intervju 

I den här kategorin valde vi att placera de metoder som har anknytning till intervju, 
detta inkluderar förutom den traditionella intervjun till exempel gruppintervju, 
telefonintervju och e-postintervju. 
 
I denna kategori har vi upptäckt att det är många uppsatsförfattare som inte vill använda 
sig av ordet intervju när de beskriver sin metod. Vi stötte ofta på förklaringar om att 
författarna har haft/fört ett samtal med sina informanter. Nedan följer några exempel på 
metoder som hamnat i kategorin Intervju men som också är exempel på hur 
uppsatsskrivare beskriver sin metod något förenklat och möjligen i viss mån förringar 
sitt arbete.  
 
I en uppsats nämner uppsatsskrivaren att han har haft samtal med personer och 
beskriver att samtalen förts utan intervjumall eller bandspelare. På ett liknande sätt 
nämner författarna i en annan uppsats att de skall tala med en person. 
 
En författare säger följande ”Jag har skickat ut ett frågeformulär med öppna frågor /…/ 
Frågeformuläret innehåller både faktafrågor och åsiktsfrågor. Jag har valt att använda 
mig av öppna frågor i frågeformuläret, där respondenterna själva får formulera sina 
svar, istället för att ge fasta svarsalternativ”. (Andersson 2004, s. 11) 

4.1.3 IR-test 

Kategorin behandlar test av information retrieval (informationsåtervinning) i databaser. 
Ett återkommande begrepp är query expansion där uppsatsförfattaren förändrar en 
sökfråga för att undersöka en eventuell förbättring av återvinningseffektiviteten. 
 
I ett exempel från en uppsats ur kategorin IR-test beskriver uppsatsskrivarna under sin 
metodrubrik följande: ”För att kunna jämföra sökningar baserade på kontrollerad 
vokabulär med sökningar i naturligt språk krävdes först och främst en uppsättning 
informationsbehov, topics. Utifrån varje topic konstruerades därefter två queries, en 
med hjälp av kontrollerad vokabulär i form av termer från LISAs tesaurus och en med 
fria termer i naturligt språk. Dessa queries kördes mot LISAs databas”. (Johansson & 
Lundquist 2004, s. 26) 

4.1.4 Observation 

I den här kategorin finner vi observationer av olika slag. Metoder som förekommit i 
magisteruppsatserna är bland annat deltagande observation, icke deltagande 
observation, dold observation samt delvis öppen observation.  
 
Vi kan även i denna kategori se exempel på hur uppsatsförfattare väljer att förringa sitt 
arbete något, till exempel förklarar författarna i en uppsats att de skall göra iakttagelser 
på tre olika bibliotek. De nämner även att de kan se vissa likheter med deras iakttagelser 
och metoden observation. Anledningen till att de inte vill kalla det för en observation 
var att de inte ansåg deras undersökning var tillräckligt stor.  
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4.1.5 Studier av text 

I denna omfattande kategori placerade vi in de metoder från magisteruppsatserna som 
berörde studier av text. I vissa fall har vi skrivit om ordföljden så att till exempel analys 
av dokument istället blir dokumentanalys. Nedan följer exempel på innehåll i kategorin 
Studier av text. För att se den exakta fördelningen av innehållet hänvisar vi till bilaga 1.  
 

• Argumentationsanalys 
• Arkeologisk metod 
• Diskursanalys 
• Diskursteori 
• Dokumentanalys 
• Dokumentstudie 
• Helhetsanalys 
• Idé- och ideologianalys 
• Idéanalys 
• Ideologianalys 
• Innehållsanalys 

• Källanalys 
• Källstudier 
• Källkritik / Källkritisk metod 
• Litteraturanalys 
• Litteraturstudie 
• Litteraturundersökning 
• Referensanalys 
• Retorisk analys 
• Text- och utsagoanalys 
• Textanalys 
• Textstudie 

 
Flera uppsatsförfattare nämner att de har genomfört litteraturstudier för att få 
bakgrundsinformation, dessa litteraturstudier har vi valt att inte räkna som en metod 
eftersom allt uppsatsskrivande kräver att man läser in sig på ämnet. 
 
Vi presenterar här ett exempel på en metod som vi placerat i kategorin Studier av text. 
 
Uppsatsskrivaren beskriver hur hon har gjort en kvantitativ studie i form av en översikt 
över utgiven litteratur från olika förlags kataloger. Därefter har hon valt ut ett visst antal 
titlar för en kvalitativ studie. Vi ser det som två olika metoder som vi efter vår 
genomläsning har valt att kalla en kvantitativ dokumentstudie och en kvalitativ 
litteraturstudie. De räknas därmed in i kategorin Studier av text en gång vardera, en 
gång som kvantitativ och en gång som kvalitativ. 

4.1.6 Övriga 

I vissa fall har vi inte kunnat identifiera en tydlig metod i texten och vi har därför valt 
att kategorisera dessa uppsatser under rubriken Övriga. Här har vi även placerat metoder 
som vi inte kunnat placera in i någon annan kategori. Blake hade i sin undersökning en 
kategori som han kallade för övriga samt en som kallades inte tillräckligt beskrivna. Vi 
valde att inte göra som Blake och istället lade vi ihop grupperna i en gemensam 
kategori.  
 
Vi ger nedan flera exempel på metoder som hamnar i denna kategori då vi anser att det 
kan vara intressant att veta vad det är för metoder som ingår i kategorin eftersom de på 
olika sätt har varit svårbestämda. 
 
En uppsatsskrivare beskriver hur hon har skickat ut en förteckning över utgivna 
lyriktitlar till de bibliotekarier som hon tidigare intervjuat, och de har sedan fått fylla i 
vilka titlar som har köpts in. Tidigare i texten beskrevs tillvägagångssättet som ”en 
mindre kvantitativ undersökning” (Östergren Jonsson 1999, s. 7).  
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I en annan uppsats har vi funnit en metod som kallas för kunskapstest. Den beskrivs av 
författaren som bestående av konstruerade referensfrågor som endast kan besvaras 
tillfredsställande via Internet.  
 
En tredje uppsatsförfattare genomför en undersökning av en bilddatabas där hon gör en 
kvalitativ analys av 10 metadataposter och hon granskar skillnader i 
bildbeskrivningarna, till exempel när det gäller upphovsuppgifter, och motiv och 
ämnesbeskrivning. 
 
I en uppsats har författarna använt sig av ett flertal metoder där de beskriver en av dem 
på följande sätt: ”undersökningar av ämnesindexering i respektive institutions katalog 
utgör vår metod” (Mellteg & Uddling 2004, s. 9).  
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5 Resultat 

I det här kapitlet redovisar vi de metoder och ansatser som beskrivs i de undersökta 
magisteruppsatserna och besvarar således det första ledet i vår första frågeställning, som 
var: Vilka metoder säger sig uppsatsförfattare använda i magisteruppsatserna skrivna 
vid Bibliotekshögskolan under åren 1999, 2004, och 2009? Samt även vår tredje 
frågeställning som var: Hur ser fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa 
metoder/ansatser ut, utifrån uppsatsförfattarnas beskrivningar?  
 
För att få en klarare överblick presenterar vi för varje år ett diagram över samtliga 
metoder samt diagram för metoderna inom varje kollegium. För att tydligt visa upp 
antalet metoder inom de olika kategorierna har vi valt en modell av diagram som ger 
överblick i form av ett stapeldiagram men som även visar en tabell med de siffror som 
motsvarar värdet i stapeldiagrammet. Det nedersta värdet i tabellen motsvarar det 
nedersta fältet i stapeln, det näst nedersta värdet i tabellen motsvarar den näst nedersta 
värdet i stapeln i diagrammet, och så vidare. Staplarna visar de olika kategorierna av 
metoder: Enkät, Intervju, IR-test, Observation, Studier av text, och Övriga. De 
olikfärgade fälten i staplarna visar om metoderna beskrivits som kvalitativa, 
kvantitativa, både kvalitativ och kvantitativ (Båda), eller varken kvalitativ eller 
kvantitativ (Ej angiven). Dessa värden visas även vågrätt i tabellen under diagrammet, 
där även motsvarande färg från stapeldiagrammet visas.  
 
Vi presenterar även sambandsuträkningar mellan kollegium och metodval, som ingår i 
vår andra frågeställning som var: Finns det samband mellan metodvalen i 
magisteruppsatserna och kollegietillhörighet? 
 
Vi vill uppmärksamma på att vi inleder namnet på kategorierna med versaler medan 
namnen på metoderna inleds med gemener, exempelvis skillnaden mellan kategorin 
Intervju och metoden intervju. Detta för att tydligare göra en åtskillnad mellan kategori 
och metod.  

5.1 Metodval 1999 

I följande avsnitt redovisar vi metodvalen för år 1999 i ett diagram, samt redovisar varje 
kollegium i ett diagram för sig. Detta år har vi undersökt totalt 65 magisteruppsatser 
med 106 metoder fördelade enligt följande: 
 

• Kollegium 1: 18 uppsatser och 23 metoder. 
• Kollegium 2: 16 uppsatser och 31 metoder.  
• Kollegium 3: 20 uppsatser och 32 metoder. 
• Kollegium 4: 11 uppsatser och 20 metoder. 
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Sammanfattning år 2009 

I Kollegium 3 och 4 är det kategorin Intervju som har varit mest använd av 
uppsatsförfattarna. I Kollegium 2 har Intervju och Studier av text brukats lika många 
gånger vardera. Den vanligaste kategorin i Kollegium 1 är Studier av text som har 
använts mer än dubbelt så ofta som någon annan kategori det här året. Enkät har nyttjats 
av alla Kollegium förutom Kollegium 4. Kategorin Observation har använts flest gånger 
i kollegium 3. IR-test har brukats sparsamt det här året, en gång av uppsatsförfattare 
från Kollegium 2. I kategorin Övriga har vi detta år placerat tre metoder, en från 
Kollegium 1 och två från Kollegium 2.  
 
Användningen av en kvalitativ ansats i uppsatserna var vanligast i tre av de fyra 
kollegierna. I Kollegium 2 var ansatsen den näst vanligaste. En kvantitativ ansats 
användes tre gånger i Kollegium 1 och 3 och inte alls i de övriga två kollegierna. En 
användning av både kvalitativ och kvantitativ ansats genomfördes fyra gånger i 
Kollegium 1, en gång i Kollegium 3 och 4, och slutligen ingen gång i Kollegium 2. Att 
ej definiera en ansats var den vanligast förekommande i Kollegium 2. I Kollegium 1 och 
4 var det den näst vanligast förekommande ansatsen, medan ansatsen i Kollegium 3 
kom först på tredje plats av de använda ansatserna. 
 

5.4 Metodval samtliga år 

I följande avsnitt har vi fört in vårt resultat för alla tre åren samlade i ett diagram. Totalt 
har vi undersökt 252 magisteruppsatser med 353 olika metoder fördelade enligt: 
 

• Kollegium 1: 83 uppsatser och 113 metoder. 
• Kollegium 2: 58 uppsatser och 87 metoder.  
• Kollegium 3: 83 uppsatser och 113 metoder. 
• Kollegium 4: 28 uppsatser och 40 metoder.  

Ett egendomligt sammanträffande är att Kollegium 1 och Kollegium 3 utgörs av exakt 
lika många uppsatser och metodval.  
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Korstabell med kolumnprocent (%) 
 
   Kollegium 1  Kollegium 2 Kollegium 3 Kollegium 4 
Enkät  11,5  8,0 13,3 10,0 
Intervju  26,5  21,8 54,9 55,0 
IR‐test  0,0  9,2 0,0 0,0 
Observation  1,8  4,6 9,7 5,0 
Studier av text  58,4  34,5 19,5 30,0 
Övriga  1,8  21,8 2,7 0,0 
Total  100,0  100,0 100,0 100,0 
 
Figur 5.21 Korstabell med kollegium som oberoende variabel 
 
Som vi avläser i figur 5.21 så ser vi att kategorin Enkät är förhållandevis jämnt fördelad 
över de fyra kollegierna. I kategorin Intervju ser vi en större skillnad där Kollegium 1 
och 2 har betydligt färre förekomster än Kollegium 3 och 4. I kategorin IR-test ser vi ett 
intressant samband, där tre av kollegierna inte har några förekomster av metoden IR-test 
och Kollegium 2 är det enda kollegiet med förekomster av metoden. Observation utgör 
en relativt liten andel av metodvalen i samtliga kollegium. Studier av text är en stor 
kategori i samtliga kollegier, speciellt i Kollegium 1 där den utgör tre femtedelar (58,4 
%) av metoderna i detta kollegium. I kategorin Övriga ser vi en tydlig spridning där 
kategorin utgör en liten, eller ej förekommande, del i tre av kollegierna och samtidigt 
utgör 21,8 % i Kollegium 2. 
 
Korstabell med radprocent (%) 
 
   Kollegium 1  Kollegium 2 Kollegium 3 Kollegium 4  Total 
Enkät  33,3  17,9 38,5 10,3  100,0 
Intervju  22,6  14,3 46,6 16,5  100,0 
IR‐test  0,0  100,0 0,0 0,0  100,0 
Observation  10,5  21,1 57,9 10,5  100,0 
Studier av text  50,8  23,1 16,9 9,2  100,0 
Övriga  8,3  79,2 12,5 0,0  100,0 
 
Figur 5.22 Korstabell med metodval som oberoende variabel 
 
I figur 5.22 har vi låtit de beroende och oberoende variablerna byta plats och räknar 
därför ut radprocent. Fördelningen av metodval i Kollegium 1 är varierad från noll 
procent (IR-test) till 50,8 % (Studier av text). I Kollegium 2 är det intresseväckande att 
se att detta är det enda kollegiet där metoden IR-test förekommer. Förutom kategorin 
Övriga är fördelningen av de resterande metoderna förhållandevis jämn. I Kollegium 3 
återfinner vi 57,9 % av alla observationer. Även kategorin Intervju är vanlig (46,6 %). I 
Kollegium 4 återfinns 16,5 % av metoden intervju. Vi ser också att kategorierna Enkät, 
Observation och Studier av text utgör så gott som lika stora delar, runt 9 - 10 %. 
 
Vi har härmed presenterat resultatet av vår studie och har besvarat frågan på hur 
metoder och ansatser är fördelade över åren och mellan kollegierna, samt presenterat de 
sambandsuträkningar vi gjort. I följande kapitel presenterar och diskuterar vi resultatet 
utifrån frågeställningarna.   
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6 Resultatgenomgång och diskussion 

I detta kapitel presenterar vi resultatet utifrån våra frågeställningar, samt för en 
diskussion kring resultatet. Vi inleder med att besvara den del av vår första 
frågeställning som rör vilka skillnader och likheter det finns i metodvalen mellan åren. 
Därefter går vi vidare med att presentera och diskutera vår andra frågeställning som 
berör huruvida metodval har ett samband till kollegietillhörighet. Avslutningsvis 
presenterar och diskuterar vi vår sista frågeställning som berör vilka ansatser metoderna 
har. 

6.1 Metodval i magisteruppsatser 

I kapitel 5 har vi redovisat vilka metoder som uppsatsförfattare säger sig använda i 
magisteruppsatserna under de undersökta åren och därmed besvarade vi det första ledet 
i vår första frågeställning, som var: Vilka metoder säger sig uppsatsförfattare använda i 
magisteruppsatserna skrivna vid Bibliotekshögskolan under åren 1999, 2004, och 2009? 
Vi tänker nu presentera och diskutera resultatet utifrån det andra ledet i vår första 
frågeställning, som var: Går det att utläsa några skillnader eller likheter i metodvalen 
mellan åren? Vi gör även en återkoppling till studier vi redovisat i kapitlet Tidigare 
forskning. 
 
Två av de kategorier vi definierat utmärker sig genom att vara mycket mer frekventa än 
de resterande, nämligen Intervju och Studier av text. Av de 353 metoder som vi 
identifierat i magisteruppsatserna är 133 stycken (38 %) intervju, som därmed är den 
vanligast förekommande metoden under de undersökta åren, tätt följd av kategorin 
Studier av text som har använts 130 gånger (37 %). Tillsammans utgör således dessa två 
kategorier 75 % av alla metodval. Eftersom kategorin Studier av text innefattar många 
olika sorters metoder, som till exempel diskursanalys, innehållsanalys och 
litteraturstudie, kan vi se att intervju är den enskilda metod som är överlägset mest 
populär. Den tredje vanligaste kategorin är Enkät som har använts 39 gånger (11 %) 
under de tre åren, och vi kan se att det innebär ett stort hopp upp till Intervju och Studier 
av text. Därefter kommer två kategorier tätt åtföljda, kategorin Övriga, där vi placerat 
svårbestämda metoder, har 24 förekomster (7 %) och Observation som förekommit 19 
gånger (5 %) under de tre åren, slutligen är den minsta kategorin IR-test som 
förekommer åtta gånger (2 %) under de undersökta åren.  
 
I vår studie ville vi också undersöka ifall det går att utläsa några skillnader mellan åren 
när det gäller metodvalen i uppsatserna. Som vi sagt tidigare är Intervju den vanligast 
förekommande kategorin, emellertid ser vi att under år 1999 är Studier av text mest 
frekvent, dock är det endast tre förekomster av metodval som skiljer kategorierna åt. Vi 
kan också se att användandet av kategorin Intervju har ökat stadigt med fyra 
procentenheter från år till år. Kategorin Studier av text är tämligen stabil över de tre 
åren, och ligger på 37 till 38 %. Enkät var vanligt förekommande år 1999, där den stod 
för en femtedel av metodvalen men har därefter minskat kraftigt till år 2004 för att 2009 
få ett litet uppsving igen, dock står den 2009 enbart för en knapp tiondel av metodvalen 
det året. Kategorin Övriga har högst frekvens år 2004 där den står för en tiondel av 
metodvalen. År 1999 stod kategorin för sex procent och år 2009 för enbart tre procent. 
Kategorin Observation stod för fem procent av metodvalen både år 1999 och 2004. År 
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2009 ökade förekomsten till att stå för sju procent av metodvalen. Den minst 
förekommande kategorin, IR-test, användes inte alls under år 1999 och enbart en gång 
2009. Under 2004 förekom IR-test sju gånger vilket motsvarar fyra procent av 
metodvalen det året.  
 
I en jämförelse med artikeln Recent Trends in Research: A Methodological Essay där 
bland annat resultatet från en undersökning av professor Virgil L. P. Blake kort 
presenteras kan vi se vissa likheter av metodval mellan Blakes studie och vår. I Blakes 
undersökning stod survey, som innebar intervju och enkät, för 38,8 %, vilket utgör den 
största delen använda metoder i avhandlingar inom området Biblioteks- och 
informationsvetenskap mellan åren 1975 och 1989. I de studier vi tagit del av har det 
funnits en sammanslagning av datainsamlingsmetoderna enkät och intervju, när vi nu 
jämför vårt resultat mot tidigare forskningsresultat slår vi därmed ihop våra kategorier 
enkät och intervju. Järvelin och Vakkaris resultat visar att enkät och intervju utgör 17 % 
av samtliga datainsamlingsmetoder. Vid en uppdelning av enbart empiriska 
undersökningar utgör enkät och intervju 29 %. Denna siffra ligger nära det resultat som 
Hider och Pymm visar, där enkät och intervju utgjorde 32,5 % av metoderna i studien 
av artiklar med empiriska undersökningar. I vår undersökning är siffran högre, hela 48,8 
% av metodvalen i uppsatserna från de tre undersökta åren utgörs av enkät och intervju. 
Hider och Pymm har i en jämförelse mellan åren 1975, 1985 och 2005 noterat att 
användningen av enkät och intervju har ökat (2008, s. 112). I vår undersökning ser 
fördelningen av enkät och intervju ut på följande sätt: 52,8 % år 1999, 44,5 % 2004, och 
51,1 % 2009. Vi kan således inte skönja en ökande trend i vårt material. Våra siffror är 
också betydligt högre än de vi sett i tidigare undersökningar. En förklaring kan vara att 
vår undersökning sträcker sig över en kortare tid. En annan förklaring kan vara att vi 
enbart studerat magisteruppsatser, till skillnad från de andra studierna som behandlat 
artiklar från tidskrifter inom biblioteks- och informationsvetenskap. Hider och Pymm 
har i sin undersökning även gjort en uppdelning av de undersökta tidskrifterna utifrån de 
som behandlar bibliotek och de som behandlar andra delar inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Bland de artiklar som behandlar bibliotek är användningen av 
enkät och intervju 42,9 % (2008, s. 112), så här är resultatet något mer likt det resultat 
vår undersökning visar. Som vi nämnt tidigare förklarar Järvelin och Vakkari att 
dominansen i användningen av survey beror på att metoden är flexibel, men också att 
den ses som den empiriska standarden för nästan alla biblioteks- och 
informationsvetenskapliga problem. 

6.2 Samband mellan metodval och kollegier 

Vår andra frågeställning var: Finns det samband mellan metodvalen i 
magisteruppsatserna och kollegietillhörighet? För att undersöka detta kommer vi i det 
här avsnittet diskutera resultatet av vår sambandsuträkning i avsnitt 5.5. Vi kommer 
även att påminna om de beskrivningar av kollegierna som presenterades i kapitel 1.1.1.  
 
Kollegium 1, som hade namnet Bibliotek, kultur och information i ett 
samhällsperspektiv, hade en inriktning mot att studera samhällsstrukturer och dess 
politiska, ekonomiska och sociala sammanhang. Man studerade också utvecklingen av 
bibliotek, kultur- och informationsverksamhet och vilka intressen, idéer och aktörer som 
har format denna utveckling. Enligt sambandsuträkningen i Kollegium 1 är den 
vanligaste kategorin Studier av text, därefter är Intervju den näst vanligaste kategorin. 



 
 42

 
I Kollegium 2, Kunskapsorganisation, studerades bland annat klassifikation, indexering 
och katalogisering och hur det är kopplat till informationssökningsprocessen. Ämnen 
som berördes var till exempel elektronisk publicering, databaskonstruktion och 
information retrieval (IR). Metoder för insamling, lagring, bearbetning samt återvinning 
av information studerades. Som vi ser av kollegiebeskrivningen innehåller denna 
inriktning information retrieval. Detta område ingår i den kategori som vi kallar IR-test. 
Vi finner det föga förvånade att IR-test enbart förekommer i Kollegium 2 då vi kan anta 
att studenter i de andra kollegierna ej har läst kurser som mer djupgående behandlar 
dessa områden. När det gäller Kollegium 2 har vi sett att det är det enda kollegiet som 
använder sig av IR-test.  
 
Kollegium 3, Individers och gruppers interaktion med informationssystem, hade en 
inriktning mot användare. Användarperspektivet studerades bland annat utifrån 
informationssökningsprocessen, informationsbehov, informationssökning och 
informationsanvändning. Annat som studerades var olika arbetsmetoder för 
bibliotekarier och informationsspecialister, så som referenssamtal, 
användarundervisning och litteraturförmedling. Sambandsuträkningen visar att i 
Kollegium 3 är intervju den vanligaste metoden, vilket vi anser avspegla inriktningen av 
kollegiet som är fokuserat på användare samt bibliotekarie.  
 
Kollegium 4 kallades för Organisationen och dess informationsresursers användning 
och utveckling. I detta kollegium studerade man bland annat organisationsteori med 
omvärldsbevakning och informationsanalys i relation till biblioteks- och 
informationsvetenskap. Det ingick även teori och praktik kring informationsanvändning 
i olika delar av organisationer. Man studerade även informationens strategiska betydelse 
och utveckling för verksamheten. Enligt sambandsuträkningen utgör intervju den största 
delen av metoderna i Kollegium 4.  
 
När vi jämför kategorierna i Kollegierna från korstabellen (figur 5.22) finner vi en 
intressant fördelning av metoderna. Fördelningen av kategorin Intervju är utspridd från 
14,3 % i Kollegium 2 till hela 46,6 % i Kollegium 3. Dessa procentskillnader tyder på 
ett samband mellan Kollegium 3 och kategorin Intervju. Vi ser att dryga 50 % av 
förekomsterna av Studier av text återfinns i Kollegium 1. I jämförelse med Kollegium 4, 
där siffran endast är 9,2 %, ser vi att det är en väsentlig skillnad i förekomst av Studie 
av text mellan kollegierna, så även här ser vi samband, denna gång mellan Studier av 
text och Kollegium 1. Fördelningen av kategorin Enkät visar ett starkare samband till 
Kollegium 1 och 3 (33,3 % respektive 38,5 %) och något mindre till Kollegium 2 och 4 
(17,9 % respektive 10,3 %). När det kommer till fördelningen av kategorin Observation 
fann vi det intressant att se ett så tydligt samband mellan Observation och Kollegium 3 
(57,9 %) eftersom vi trodde att Observation, i likhet med Enkät, skulle vara mer jämnt 
fördelad över kollegierna. I resterade kollegium utgör metoden mellan 10,5 och 21,1 %. 
Det mest uppseendeväckande resultatet är i Kategorin IR-test där vi finner ett maximalt 
samband till Kollegium 2. Hela 100 % av IR-testen återfinns i detta kollegium. 
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6.3 Kvalitativa och kvantitativa ansatser 

I kapitel 5 presenterades tillsammans med metodvalen från magisteruppsatserna även 
fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser samt de fall där båda 
ansatserna användes eller de fall där ingen ansats angivits. Då vår sista frågeställning 
var: Hur ser fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder/ansatser ut, 
utifrån uppsatsförfattarnas beskrivningar? vill vi i detta avsnitt presentera och diskutera 
resultatet utifrån denna fördelning.  
 
I en sammanställning av samtliga metodval under de tre undersökta åren (figur 5.16) ser 
vi att kvalitativ ansats är den mest använda med 46 %. Majoriteten av dessa är 
sammankopplade med metoden intervju. Den kvantitativa ansatsen utgör endast sju 
procent av metodvalen och majoriteten av dessa är kopplade till metoden enkät. De 
metodval som har angetts ha både en kvalitativ och kvantitativ ansats uppgår till fem 
procent. De metodval som ej kopplats samman med en ansats uppgår till 43 %. En stor 
majoritet av dessa ingår i kategorin Studier av text. I kapitlet Tidigare forskning 
presenterade vi en undersökning av Hider och Pymm. I sin undersökning kom de fram 
till att omkring två tredjedelar (64,7%) av forskningen var kvantitativ, resterande del 
utgjordes av kvalitativ forskning (19,8%) och forskning som var både kvalitativ och 
kvantitativ (15,5%). Vi kan alltså se väsentliga skillnader mellan vårt resultat och Hider 
och Pymms resultat. Men då vårt material skiljer sig från deras då de undersökt artiklar 
och vi undersökt magisteruppsatser är vi inte förvånade över att skillnader förekommer. 
Vi fann det ändå förvånande att magisteruppsatserna i vår undersökning innehöll så få 
metoder med kvantitativ ansats i jämförelse med Hider och Pymms undersökning. 
Samtidigt är vi också förvånade över att Hider och Pymm fann så få metoder med 
kvalitativ ansats, då detta är så vanligt förekommande i vår undersökning av 
uppsatserna vid Bibliotekshögskolan. Vi ser att kvalitativ ansats är överrepresenterad 
vid Bibliotekshögskolan och detta skulle kunna leda till problem då så många 
magisteruppsatser är likartade och det finns risker att man då går miste om vissa 
områden inom forskningen.  
 
När vi gör en jämförelse mellan åren (figur 5.1, 5.6 och 5.11) ser vi att fördelningen ser 
relativt jämn ut, där kvalitativ ansats eller ingen angiven ansats dominerar, medan 
kvantitativ ansats och båda ansatserna är mindre förekommande. Både år 1999 och år 
2009 är kvalitativ den vanligaste ansatsen men under år 2004 var den största delen av 
metodvalen utan angiven ansats.  
 
Ett intresseväckande resultat vi funnit är att vi under 2009 kan se att uppsatsförfattarna 
varit mer frekventa med att ange ansats. Under 1999 hade 60 % av metodvalen en 
angiven ansats, under 2004 var siffran 46 % och under 2009 var andelen hela 73 %. 
Som det tydligaste exemplet på detta kan vi se att förekomster av intervju med en 
angiven ansats 1999 och 2004 uppgår till 86 respektive 80 %. Under 2009 uppgår denna 
siffra till hela 97 %. Även i kategorin Studier av text ser vi en liknande förändring där 
det 2009 blivit vanligare att ange en ansats.  
 
I en jämförelse mellan kollegierna ser vi att Kollegium 1 och Kollegium 4 är 
förhållandevis lika, där kvalitativ ansats är vanligast förekommande, 47 respektive 56 
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%, följt av ingen angiven ansats. Den kvantitativa ansatsen är i Kollegium 1 och 
Kollegium 4 den mest sällsynt förekommande ansatsen med fem respektive tre procent. 
 
Kollegium 2 skiljer sig mot övriga kollegier i det att förekomsten av att ej angiven 
ansats utgör den största delen, med 66 % av metoderna. Kvalitativ ansats har i 
jämförelse med de andra kollegierna den minsta användningen i Kollegium 2 där 
ansatsen utgör 29 %. Den kvantitativa ansatsen utgör tre procent. 
 
Jämfört med andra kollegier har kollegium 3 en större andel kvantitativa ansatser till 
metodvalen även om dessa inte utgör en majoritet då de kvalitativa ansatserna utgör 
hälften eller mer av ansatserna i kollegierna. I Kollegium 3 finner vi den största 
procentenheten av kvalitativa ansatser bland kollegierna, med 56 %. 
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7 Avslutande reflektioner  

Vi vill i det här avsnittet ge några avslutande reflektioner av den undersökning vi gjort 
av använda metodval i magisteruppsatser skrivna vid Bibliotekshögskolan.   
 
Vi har sett att det finns stora likheter mellan åren när det kommer till metodval, men då 
vi har undersökt en förhållandevis kort tidsperiod, 10 år, är det ändå inte förvånande att 
resultatet är så pass likt över de tre undersökta åren. Att frekvensen av de olika 
metodvalen förändras över åren kan ha flera olika orsaker. Vi kan tänka oss att olika 
lärare och handledare kan spela en roll i att förespråka eller avråda vissa metoder. 
Innehåll och direktiv i kurser förändras också över år och kan påverka valet av metod då 
vi kan tänka oss att många uppsatsförfattare väljer att använda en metod som är bekant 
för dem. Vi tror också att trender inom forskning kan göra att man får upp ögonen för 
en särskild metod. Olika angelägenheter under olika tider kan också leda till intresse i 
ett område som kräver en viss metod för att undersökas. Med utgångspunkt i vårt 
material kan vi se att något har hänt eftersom IR-test har gått från noll förekomster år 
1999 till sju förekomster fem år senare.  
 
I vår sambandsuträkning ser vi att sambanden mellan kollegietillhörighet och metodval 
varierar och att vissa samband är starkare än andra. Det mest tydliga exemplet är IR-test 
som har ett totalt samband till Kollegium 2, då metoden enbart förekommer i det här 
kollegiet. Andra starka samband fann vi mellan intervju och Kollegium 3, samt mellan 
Studier av text och Kollegium 1. Vi kan alltså se att metodvalet påverkas av det 
kollegium som uppsatsförfattaren tillhör. 
 
Under vår utbildning vid Bibliotekshögskolan har vi uppmanats till att ange om de 
metoder vi använt oss av varit kvalitativa eller kvantitativa. När vi påbörjade vår studie 
ville vi därför se fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder/ansatser. När 
vi genomförde vår undersökning insåg vi att många av metodvalen inte har någon 
angiven ansats, vilket förvånade oss. När vi läser i Magisterhandboken står det: ”Där [i 
beskrivningen och diskussionen av metoder] kan du naturligtvis, om det verkligen 
behövs, diskutera varför du använder dig av kvalitativa eller kvantitativa ansatser” 
(2007, s. 22). Detta skiljer sig från den bild som vi fått under vår utbildning. Som vi 
diskuterat tidigare har uppsatsförfattarna från år 2009, som tidsmässigt ligger nära vår 
egen utbildning, i större utsträckning än de tidigare åren angivit ansats. Vi kan gissa att 
de, liksom vi, i utbildningen uppmanats att tydligt ange ansats till metodvalet. Andra 
metodböcker, lärare, ändrade kursplaner och tydligare direktiv kan vara bakomliggande 
orsaker till denna förändring. 
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8 Förslag på fortsatt forskning 

Avslutningsvis vill vi presentera förslag på fortsatt forskning inom vårt undersökta 
område. 
 
Då detta är en kandidatuppsats har vi varit tvungna att begränsa vår studie, men vi har 
under arbetets gång sett flera intressanta områden som öppnar upp för fortsatt forskning. 
Ett självklart förslag på fortsatt forskning är att undersöka fler år samt att gå längre 
tillbaka i tiden för att skönja eventuella trender över en längre period. En undersökning 
av vad som styr metodvalet, till exempel med jämförelser mot trender i samhället eller 
utbildningen, kan vara av intresse. En annan infallsvinkel för en undersökning kan vara 
att istället för att koppla valet av metod till kollegierna som vi gjort, istället koppla dem 
till magisteruppsatsens ämne för att se ifall en metod används mer inom ett visst 
ämnesområde.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna metastudie är att ge Bibliotekshögskolan i Borås en översikt över de 
metoder uppsatsförfattare vid Bibliotekshögskolan säger sig använda i sina 
magisteruppsatser. Vi har undersökt magisteruppsatser från tre år, 1999, 2004, och 
2009, där vi gjort en innehållsanalys av metoderna som använts. Vi har därefter gjort en 
sammanställning av metoderna och de eventuella kvalitativa och kvantitativa ansatser 
som angivits till dem. Vi har även gjort uträkningar av sambandet mellan 
kollegietillhörighet och metodval. 
 
Frågeställningar som formulerats är: 
 

• Vilka metoder säger sig uppsatsförfattare använda i magisteruppsatserna 
skrivna vid Bibliotekshögskolan under åren 1999, 2004, och 2009? Går det 
att utläsa några skillnader eller likheter i metodvalen mellan åren? 

• Finns det samband mellan metodvalen i magisteruppsatserna och 
kollegietillhörighet? 

• Hur ser fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder/ansatser 
ut, utifrån uppsatsförfattarnas beskrivningar? 

 
Materialet i studien består av 252 magisteruppsatser, där vi läst samtliga metodavsnitt 
och noterat de metoder och ansatser som beskrivs. Vi har i uppsatserna identifierat 353 
olika metodval. Vi skapade sex kategorier där metoderna placerades in. Kategorierna är: 
Enkät, Intervju, IR-test, Observation, Studier av text, och Övriga. För att öka 
lättöverskådligheten sker presentationen av resultatet i form av diagram.  
 
Resultatet visar att av de 353 metodval som vi identifierat i magisteruppsatserna ingår 
38 % i kategorin Intervju, som därmed är den vanligast förekommande kategorin under 
de undersökta åren, tätt följd av kategorin Studier av text som utgör 37 % av 
metodvalen. Tillsammans utgör således dessa två kategorier 75 % av alla metodval.  
 
I vår sambandsuträkning ser vi att sambanden mellan kollegietillhörighet och metodval 
varierar och att vissa samband är starkare än andra. Det mest tydliga exemplet är IR-test 
som har ett totalt samband till Kollegium 2. Andra starka samband fann vi mellan 
intervju och Kollegium 3, samt mellan Studier av text och Kollegium 1. Vi kan alltså se 
att metodvalet påverkas av det kollegium som uppsatsförfattaren tillhör. 
 
I en sammanställning av samtliga metodval under de tre undersökta åren ser vi att 
kvalitativ ansats är den mest använda ansatsen, med 46 %. Majoriteten av dessa är 
sammankopplade med metoden intervju. Den kvantitativa ansatsen utgör endast sju 
procent av metodvalen och majoriteten av dessa är kopplade till metoden enkät. De 
metoder som har angetts ha både en kvalitativ och kvantitativ ansats uppgår till fem 
procent. De metoder som ej kopplats samman med en ansats uppgår till 43 % där en stor 
majoritet ingår i kategorin Studier av text.  
 
Ett resultat vi funnit är att under år 2009 har uppsatsförfattarna varit mer frekventa med 
att ange ansats till metoderna. Under år 1999 hade 60 % av metoderna en angiven 
ansats, under år 2004 var siffran 46 % och under 2009 var andelen hela 73 %.  
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Bilaga 1: Innehåll i Studier av text 
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