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Abstract: The aim of this Master´s thesis is to examine difficulties
concerning information acquisition, use, and management
experienced by graduate students in physics during their first
years of research work. Semi-structured, qualitative
interviews were carried out with nine doctoral students. The
theoretical background for analysis of the material is based
on the work of Patrick Wilson, with particular focus on the
concept of cognitive authority, and on that of Lars Seldén,
who has proposed the idea of an information seeking career
running parallel to the academic career of the researcher.
Results from the interviews indicate that most of the
students, in the early stages of their information seeking
careers, rely to a great extent on supervisors and more
experienced colleagues when identifying material needed for
the research project. In a situation where information of
potential relevance is abundant and where experience and
focus are not yet fully developed, senior researchers function
as cognitive authorities and as guides to other cognitive
authorities. As subject knowledge and experience grow,
strategies for information seeking and evaluation develop
and become more focused. Furthermore, the students are not
yet part of the informal academic networks and are therefore
dependant to a high degree on formal sources and controlled
material. The difficulties experienced during electronic
searches were however less than expected. In the
students´opinions information search and management
would be improved if all published material was converted
into electronically searchable and printable full-text
documents. They also express a desire for better tools and
methods for importing, organizing, and indexing references
in their own databases, thus facilitating access to their own
collections of documents.
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Under studierna vid Bibliotekshögskolan har vi flera gånger frågat oss, ibland kanske
lite uppgivet, hur man gör när man vill sätta sig in i ett nytt ämnesområde. Det finns ett
överväldigande antal texter som beskriver författares och forskares syn på olika
företeelser inom fältet, texter som hävdar att det ena eller det andra problemet bör ägnas
särskild uppmärksamhet, och flera teoretiska utgångspunkter presenteras för att förklara
olika fenomen inom området.

Men hur skaffar man sig den kunskap och den överblick som krävs för att man ska
kunna bilda sig en egen uppfattning och skapa egen kunskap om ett ämne? Hur går man
till väga för att skaffa sig den överblick som krävs för att man själv ska kunna bedöma
och välja ut vad som är relevant och vad som är trovärdigt? Hur avgör man om
textförfattaren kan uppfattas som en auktoritet på sitt område? Som student har man
litteraturlistor och olika föreläsares uppfattningar att utgå från, jämföra och bedöma,
men när det gäller de självständiga arbeten man gör är man tämligen utlämnad åt egna
strategier och bedömningar.

����������
�

Den amerikanska forskaren i biblioteks- och informationsvetenskap Carol Kuhlthau
talar om informationssökning och lärande som två nära besläktade processer.1 Dessa
båda processer inbegriper tankar, handlingar och inte minst känslor. På samma sätt som
individen kan uppleva både osäkerhet och till och med rädsla när hon ska lära sig något
nytt, så kan informationssökning ge upphov till känslor av obehag eller missmod.

Vi kan inte fråga efter det vi inte känner till. Vi vill ha tag på för oss väsentlig
information om ett diffust tecknat ämnesområde, men kan ännu inte bedöma vad som är
relevant. Denna beskrivning av informationssökning gör det lättare att förstå varför vi
ofta har så svårt för att formulera vad vi söker, både i kontakt med bibliotekarier och i
olika typer av elektroniska söksystem och databaser. Det är inte klart definierade fakta
vi söker och det är heller inte möjligt att ta till sig färdig kunskap. Hypoteser måste
prövas, ny information värderas och våra kognitiva strukturer förändras. I takt med att
kunskapen förändras och fokus blir tydligare, blir det lättare att i ord beskriva vad vi är
ute efter och avgöra vad som kan vara användbart. Osäkerhet och missmod ger vika för
ökad säkerhet och optimism.

Kraven på en högskolestudent när det gäller fullständig överblick inom det valda
studiefältet är kanske inte så stränga, även om de kan upplevas som nog så omfattande,
men hur upplevs sådana krav av den som arbetar som forskare? Han eller hon ska med
hjälp av all tillgänglig, relevant information, både äldre och samtida, skapa ny kunskap.
God kännedom om tidigare forskning är då en förutsättning, dels för att man med hjälp
av tidigare forskningsresultat ska kunna komma vidare, men också för att undvika att
upprepa något som redan är gjort.

                                                          
1 Kuhlthau 1993
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Tidigare nordiska undersökningar av forskares informationsvanor och behov har visat
att det framför allt är de nyblivna forskarna som har problem med att orientera sig inom
det egna fältets forskningsresultat och publikationer.2 Dessa undersökningar behandlar
främst humanistiska och samhällsvetenskapliga forskares situation. För att få större
kunskap om hur det är för forskare verksamma inom ett naturvetenskapligt fält har vi
valt att intressera oss för vilka strategier några doktorander i fysik använder sig av för
att få tag på det material de behöver för sin forskning.

Mängden forskningsresultat ökar hela tiden, och möjligheterna att sprida och få tag på
relevant information förbättras snabbt. Detta faktum påverkar givetvis forskarens
situation. Ändå är det inte den ökande mängden information i sig och hur denna
utveckling påverkar den nyblivna forskaren vi främst vill studera. Snarare är det hur det
är att befinna sig i en situation där man ännu inte hunnit skaffa sig den förtrogenhet med
forskningsfältet som den erfarne forskaren har, men där det är nödvändigt att försöka
orientera sig om och självständigt använda sig av vad andra kommit fram till.

En viktig uppgift för biblioteken är att samla in, ordna och göra tillgängligt det material
som forskaren behöver för sitt arbete. Forskare är en stor användargrupp och vi anser
det skulle vara intressant att undersöka några nyblivna forskares situation närmare. Vi
har valt att studera de problem som kan vara förknippade med att skaffa sig en överblick
och sovra bland det egna ämnesområdets material. Om det är de nyblivna forskarna som
är i störst behov av de tjänster biblioteket kan erbjuda, är det väsentligt att försöka förstå
hur problemen ser ut och hur den enskilda forskaren försöker lösa dem. En större
förståelse för de behov de har gör det möjligt att tydligare urskilja vilka tjänster de
efterfrågar, och hur informationsförmedlare kan förhålla sig till dessa användare.

�������	����� �	!���!��	��
���������	��"��
�
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Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera de svårigheter några nyblivna forskare i
fysik stöter på under sin första tid som doktorander när det gäller att skaffa sig den
information de behöver under forskarutbildningen. Med hjälp av kvalitativa intervjuer
vill vi få en förståelse för hur de hanterar de problem som det kan innebära att orientera
sig inom det egna fältets äldre och samtida forskning, och att samtidigt söka information
för det egna forskningsprojektet. Vi vill också få en bild av vilka tjänster de kan vara i
behov av för att minska�de problem som är förknippade med att söka information.
Vår problemformulering lyder:
Hur ser de svårigheter ut som några forskarstuderande i fysik stöter på under sin första
tid som doktorander när det gäller att skaffa sig, ta del av och hantera den information
de behöver under utbildningen?
Problemformuleringen delas upp i följande frågeställningar:

•  Hur ser doktorandernas olika vägar till informationen ut?

•  Hur bedömer de relevans och kvalitet hos det material de kommer i kontakt med?

                                                          
2 Olaisen 1984; Lönnqvist 1988; Seldén 1999
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•  Vilka förändringar i tillvägagångssätt vid informationssökning och
relevansbedömning kan urskiljas under den tid de varit verksamma?

•  Vilka önskemål har de när det gäller tjänster som kan underlätta
informationssökning och hantering för dem?

����#$��"
�
�
���

Men tanke på vårt ämnes karaktär hade det kanske varit naturligt att försöka se hur
skillnader i kön påverkar doktoranderna. Vi har dock valt att inte lägga sådana aspekter
på undersökningen, eftersom vi tror att arbetet då skulle bli alltför omfattande.
Dessutom tycker vi att detta perspektiv skulle vara värt en egen undersökning.

När vi talar om deltagarnas informationsbehov menar vi de subjektiva behov de
upplever sig ha, och inte de objektiva behov som skulle kunna tillskrivas dem. Vi har
inte heller gjort någon bedömning av hur väl de lyckas med sin informationsökning,
utan utgår från deras egna uppfattningar av hur framgångsrika de är i sökandet.

����%���������


Efter uppsatsens inledning och bakgrund följer i kapitel två syfte och avgränsningar. I
kapitel tre redogör vi för metodval, urval av deltagare i undersökningen och
intervjuernas genomförande. Kapitel fyra ägnas åt en redogörelse för tidigare forskning
och kapitel fem behandlar de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av. Därpå följer i
kapitel sex redovisningen av intervjuundersökningen och i kapitel sju analysen och
diskussionen av det empiriska materialet. Uppsatsen sammanfattas avslutningsvis i
kapitel åtta.

&��'	���

I detta kapitel redogör vi för de olika aspekter vi tagit hänsyn till vid vårt val av metod.
Vi beskriver också hur vi gick till väga vid valet av deltagare i undersökningen och hur
intervjuerna sedan genomfördes. Vi diskuterar även hur vi kan ha påverkats av vår
förförståelse.

&���'	���$��

Vi ville genom vår undersökning få en förståelse för den enskilda forskarstuderandens
upplevelser och erfarenheter av att söka och välja ut den information han eller hon
behöver för sin forskning och undervisning. Vi kan därmed sägas ha valt ett
användarperspektiv för vår studie. Det var den enskilda doktorandens erfarenheter vi
var intresserade av. Vi ville lyfta fram och se individens upplevelser och erfarenheter i
ett socialt sammanhang.
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De forskarstuderande som medverkade i vår undersökning var relativt nyblivna
deltagare i en naturvetenskaplig forskarutbildning. De arbetade i den speciella miljö och
kultur som denna del av forskarsamhället utgör. För att få en nyanserad förståelse för
hur det är att befinna sig i denna situation, valde vi att använda oss av en kvalitativ
metod. Detta metodval lämpar sig väl när man vill samla in djup information om några
få undersökningsenheter, snarare än när man vill fånga det genomsnittliga eller
representativa för en hel grupp.3

Om vi istället hade valt en kvantitativ ansats, till exempel genom att göra en
enkätundersökning, skulle vi ha kunnat visa på tendenser som är gemensamma för
många forskarstuderande. Det skulle ha gjort det möjligt att generalisera om hela
gruppen forskarstuderande i fysik. En kombination av de båda metoderna skulle troligen
ha givit den djupaste och bredaste kunskapen.4 På grund av magisterarbetets begränsade
omfattning valde vi att genomföra undersökningen med hjälp av kvalitativa intervjuer.
Eftersom det var subjektiva upplevelser och erfarenheter vi ville fånga, menade vi att
det var de forskarstuderandes egna berättelser som skulle utgöra vårt empiriska
material. Genom att använda oss av öppna intervjuer där frågornas exakta utformning
eller turordning inte var förutbestämd, ville vi skapa förutsättningar för detta.

Den kvalitativa intervjun är flexibel. Det innebär att den som intervjuas, mer eller
mindre, kan styra i vilken ordning de olika frågorna tas upp. Han eller hon är också den
som genom sina svar visar vilka frågor som betraktas som viktigast. Hur intervjun
genomförs och vilka resultat man får, påverkas i hög grad av den relation som uppstår
mellan de medverkande i den specifika intervjusituationen. Genom att komma med
inpass och ställa följdfrågor kan den som intervjuar fånga upp nya aspekter som
kommer fram under samtalet. I takt med att intervjuarens förståelse och kunskap
förändras, kan också frågorna komma att förändras. Man kan då till viss del justera
intervjuguiden, och lägga till nya frågor, eller ta bort frågor som inte visat sig vara
relevanta. Flexibiliteten innebär alltså att intervjuerna kan komma att modifieras över
tid.5

Vi utgick i våra intervjuer från ett antal teman som informationssökning, överblick och
värdering av material, läsvanor och biblioteksutnyttjande och önskemål om
förbättringar när det gäller tillgänglighet och hantering av relevant material. Dessa
teman tillsammans med de delfrågor som vi ville ha belysta, samlade vi i en
intervjuguide vilken tjänade som en checklista vid intervjuerna (se Bilaga,
Intervjuguide, s.�75). För att kunna sätta in den enskilda doktorandens berättelse i ett
större sammanhang ställde vi också frågor om till exempel ämnesval, arbetssituation
och framtidsplaner. Vi valde att låta deltagarna i undersökningen vara anonyma
eftersom vi trodde att samtalen då skulle bli mindre formella och svaren mer uppriktiga.

&���(�$��

Vi ville få en bild av hur några doktorander upplever sin första tid på forskar-
utbildningen ur ett informationsperspektiv. Att under en längre tidsperiod utföra
upprepade intervjuer skulle troligen ha kunnat visa på intressanta processer. Vi hade av
                                                          
3 Holme & Solvang 1997, s. 78
4 Ibid., s. 76-79, 85-86
5 Repstad 1999, s. 11-12, 64-65
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tidsskäl inte möjligheter att göra en sådan studie. Därför valde vi att göra intervjuerna
vid en tidpunkt då vi trodde att informanterna6 kommit tillräckligt långt i sitt arbete för
att kunna diskutera hur de går till väga och vilka behov de har, men även kunde se
tillbaka och reflektera över sin allra första tid som forskarstuderande och den utveckling
de gått igenom.

För att komma i förbindelse med doktorander inom ett naturvetenskapligt ämne som
skulle kunna ge oss den information vi sökte, studerade vi en utbildningsinstitutions
webb-plats. Vi beslutade oss för att intervjua fysiker, men kunde med hjälp av de olika
ämnesområdenas hemsidor inte sluta oss till hur länge doktoranderna varit verksamma.
Vi tog därför kontakt med en institutionssekreterare och förklarade avsikten med vårt
projekt. Vi bad om namn på doktorander som motsvarade våra urvalskriterier, det vill
säga kvinnliga och manliga forskarstuderande i början av sin utbildning. De skulle ha
genomfört sitt första år men inte kommit längre än till licentiatexamen. Vidare skulle
doktoranderna komma från några olika avdelningar, och det skulle bland dem finnas
både teoretiker och experimentalister. Genom kontakten med institutionssekreteraren
fick vi fjorton namn på doktorander som tillsammans motsvarade dessa kriterier. De
urvalsprinciper vi använde oss av syftade till att ge en så varierad bild som möjligt av
hur det är att vara forskarstuderande och informationsökare i fysik.

Deltagarna i undersökningen hade varit verksamma som doktorander under två till fem
terminer. De två informanter som varit aktiva under längst tid hade nyligen avlagt sin
licentiatexamen. Som doktorand kan man välja att avsluta sin forskarutbildning efter en
licentiatexamen eller att gå vidare mot en doktorsexamen. En del väljer att inte lägga
fram någon licentiatuppsats och arbetar istället direkt mot sin doktorsavhandling. Bland
informanterna fanns följaktligen både de som hade siktet inställt på en framtid som
akademiska forskare, och de tänkt sig att använda sin utbildning och akademiska
examen för en karriär i näringslivet. Eftersom doktoranderna var i början av sin
forskarutbildning hade en del av dem inte ännu tagit ställning till hur de skulle gå
vidare.

Bland deltagarna i undersökningen finns doktorander från flera olika forsknings-
områden inom fysikämnet. En del av dem är experimentalister, andra teoretiker.
Informanterna har också olika anställningsvillkor. Detta betyder att de vi intervjuar
åtminstone delvis har olika förutsättningar vad gäller arbetssätt och arbetsvillkor. Alla
har inte heller samma utbildningsbakgrund, eftersom man som doktorand i fysik kan ha
sin grundutbildning inom någon närliggande disciplin. Vi tror att denna variation i
urvalet av informanter har varit till fördel för undersökningen eftersom det givit oss
möjlighet att ta del av flera olika perspektiv på informationssökning i forsknings-
sammanhang.

&�&�)	
�!����
�	��$��
�	�$*�	�
�

För att genomföra en pilotintervju kontaktade vi per telefon en av doktoranderna.
Eftersom vi inte ville styra intervjuerna genom att i förväg alltför detaljerat beskriva vad

                                                          
6 Vi ansluter oss till vad vi uppfattat som rådande praxis på BHS och kallar respondenterna för
informanter i uppsatsen.
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vi var intresserade av, berättade vi endast att vi ville tala om den information och det
material de behöver för sin forskning och hur de får tag på detta.

De doktorander som vi genom institutionssekreteraren fått uppgifter om kontaktades på
samma sätt som vi gjort vid pilotintervjun. Samtliga tillfrågade var villiga att medverka,
och vi genomförde under vintern och våren år 2000 nio intervjuer. Vi hade från början
inte någon bestämd mening om hur många intervjuer vår undersökning skulle komma
att kräva. Eftersom det i kvalitativa sammanhang är svårt att på förhand bestämma när
man kan tänkas ha samlat in tillräckligt mycket information, och hur många intervjuer
man bör genomföra, kan man lämna detta avgörande öppet. Man fortsätter med
intervjuerna tills dess man finner att de inte ger så mycket ny information.7 I vårt fall
tyckte vi att vi fått ett rikt och varierat material när vi gjort nio intervjuer.

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser. Samtalstiden varierade
mellan en timme och en och en halv. Vi hade för avsikt att använda bandspelare vid
intervjuerna för att få en så säker dokumentation som möjligt. Det blev också så att vi
vid samtliga intervjuer, med undantag av en då bandspelaren inte fungerade, kunde göra
det. Ingen av deltagarna hade några invändningar mot att intervjuerna togs upp på band.
Den nackdel som bandspelaren möjligen kan ha haft som hämmande faktor
inledningsvis under intervjun, uppvägdes av den stora fördel det var att vi som
intervjuare inte behövde ägna vår uppmärksamhet åt dokumentation under samtalet.8

Pilotintervjun fick oss att inse att vi velat täcka in för mycket med våra frågor och vi
försökte därför renodla de teman vi ville ha belysta. Intervjuguiden användes oftast som
en sista kontroll innan samtalet avslutades, medan våra frågor styrdes av vad deltagaren
berättade. Vi märkte att idén med att låta den intervjuade inledningsvis berätta utförligt
om sin forskning och vägen dit fungerade bra. De processer och skeenden vi ville
undersöka blev på så sätt mer konkreta både för oss och för informanten. När vi hade
genomfört ett par intervjuer och diskuterade materialet, kom vi fram till att
pilotintervjun givit sådan information att också den skulle ingå i undersökningen.

Samtliga intervjuer utfördes av oss båda tillsammans och vi är övertygade om att det
finns stora fördelar med detta arbetssätt. Förtrogenheten med intervjumaterialet blir en
helt annan om man deltar vid intervjun, jämfört med om man enbart kan ta del av
inspelningen och utskriften av den. Detta arbetssätt ger bättre förutsättningar vid
analysen av materialet. Intervjuns innehåll är inte bara orden som nedtecknas från
bandet utan också tonfall, minspel och gester.9 För den som intervjuas är det möjligen
lite mer komplicerat att ha två intervjuare framför sig, men vi tror inte att det har varit
någon stor nackdel i vår undersökning.

&�+����������	��	�����
�	�$*�	��	��

De texter och de föreläsningar vi tagit del av under studierna på Bibliotekshögskolan
har i hög grad bidragit till de förväntningar vi hade på hur doktorandernas informations-
situation skulle se ut. Vi försökte i möjligaste mån att undvika att ställa styrande frågor
som skulle kunna bekräfta sådana förväntningar, men är medvetna om att det inte alltid
                                                          
7 Holme & Solvang 1997, s. 100
8 Repstad 1999, s. 70-72
9 Ibid.
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gått att undvika. Ibland har vi säkert med minspel och gensvar styrt doktorandernas
berättelser när vi tyckt att vi känt igen något i deras beskrivningar. Vi har säkert också
missat att följa upp viktiga utsagor, eftersom vi inte alltid inte uppfattat eller förstått vad
de menat.

När vi arbetade med vår magisteruppsats befann vi oss i en situation som hade många
beröringspunkter med informanternas. I vår arbetsuppgift ingick, om än på en annan
nivå, att orientera oss inom det egna forskningsområdet och att använda oss av den
litteratur som vi bedömde relevant för uppgiften. Att vi på det här sättet kunde se
likheter gjorde att vi ibland kunde identifiera oss med doktoranderna. Vi kände igen en
hel del av det de berättade om, och den miljö de befann sig i var inte helt olik vår egen.

Vi tror att dessa möjligheter till identifikation kan ha haft både för- och nackdelar för
vår undersökning. Under intervjuerna tror vi att denna igenkänning kan ha varit en
tillgång som gjort det lättare att få igång ett samtal. Det faktum att vi kände igen mycket
av det som informanterna berättade om kan också utgöra en fara på så sätt att distansen
till materialet brister, och att vi fokuserar på det vi känner igen och undervärderar annat.
Möjligen kan det också fungera tvärtom, det okända uppförstoras och det kända
förminskas eller negligeras.10

&�,�'��	����

Vårt material utgörs av den empiriska undersökningen, alltså de nedtecknade
intervjuerna, och den litteratur vi studerat. Litteratursökning har skett i både svenska
och utländska databaser. Till exempel har vi använt oss av bibliotekets katalog på
Högskolan i Borås, Libris och Nordiskt BDI-index. Vi har också sökt i LISA (Library
and Information Science Abstracts), ISA (Information Science Abstracts), ERIC
(Educational Resources Information Center) och Social Sciences Citation Index. Vi har
dessutom gjort så kallade kedjesökningar med hjälp av litteraturlistor hämtade från
texter och författare vi funnit relevanta. För att få en inblick i hur forskarutbildningarna
i fysik på svenska högskolor och universitet är organiserade har vi studerat några av
dessas webb-platser. Slutligen har vi för att informera oss om det utbud av
informationstjänster som erbjuds doktoranderna i undersökningen, använt oss av
bibliotekets hemsidor vid den utbildningsinstitution där vi utfört intervjuerna.

+��-������	������
�
�

Detta kapitel inleds med en kort översikt över forskningsområdet användarstudier och
några av teorierna kring informationsbehov och informationssökning. I de följande
avsnitten återfinns några resultat från undersökningar av informationsbeteende inom
forskarsamhället, samt några exempel på studier av olika forskargruppers informations-
användning. I det avslutande avsnittet presenteras material som behandlar fysikers
informationsförsörjning.

                                                          
10 Repstad 1999, s. 27-28



10

+���#
$"
��������	�

�������	
����	 (user studies), det vill säga undersökningar vars syfte är att ta reda på
vilka informationsbehov människor har och hur de söker och använder information, är
ett mycket stort forskningsområde inom biblioteks- och informationsvetenskap (B&I).
T.D. Wilson, brittisk forskare som ägnat sig mycket åt detta område, daterar begreppet
�
�	�
����
 till 1960-talet då det mer allmänt kom att användas bland forskare inom
B&I.11 Det är också under detta årtionde som informationsvetenskap etableras som ett
eget forskningsfält.12

I en översikt säger Wilson att termen tidigare har använts i en mycket vid bemärkelse.
Den kunde, enligt författaren, innefatta forskning om användarundervisning,
bibliometri, studier om läsning och läsbarhet, och design och utvärdering av IR-system.
Wilson väljer att reservera begreppet användarstudier för undersökningar som behandlar
människors beteende vid informationssökning.13 Enligt Wilson har uppmärksamheten
tidigare i hög grad riktats mot hur människor använder olika informationskällor och
tjänster. Författaren noterar en viss förändring, men hävdar att användarstudier oftare
kommit att handla om hur människor använder system än om användarna själva.14

Redan långt före det att begreppet användarstudier började användas i informations-
vetenskapliga sammanhang utfördes dock undersökningar av informationsanvändning
inom olika grupper. Framför allt var det olika yrkeskategorier och forskare inom olika
akademiska discipliner som undersöktes. Från slutet av 1940-talet, då
naturvetenskapliga forskares informationsförsörjning undersöktes i ett par brittiska
studier, har det framför allt varit dessa gruppers men också teknikers förhållande till
information, som vid upprepade tillfällen varit föremål för olika typer av studier inom
B&I.15

Det som undersökts har framför allt varit användningen av olika informationskällor,
som exempelvis abstracts, patent och olika typer av tidskrifter. Man har också studerat
olika informationssystem, hur systemen kan göras mer användbara och hur forskarna
ska fås att utnyttja dem i större utsträckning.16 Många av studierna fokuserade på
användningen av universitetsbiblioteken.17 Studier av informationsanvändningen inom
samhällsvetenskap och humaniora har i detta sammanhang varit mindre vanliga.18

I en översikt över den nordiska forskning som bedrivits inom biblioteksvetenskap och
informatik under åren 1965-89 framgår det att ���	�����

����� varit ett stort
intresseområde för forskare i Norden. I Sverige har ungefär en fjärdedel av alla studier
ägnats åt sådana undersökningar. Inom området informationssökning har studier av
biblioteksanvändning varit det vanligaste. Man konstaterar att såväl internationellt som
inom Norden har de kvantitativa användarundersökningarna av gruppers informations-
beteende alltmer kommit att ersättas av individcentrerade studier. De mer teoretiskt

                                                          
11 Wilson T.D. 1994, s. 15
12 Se bland annat Höglund & Persson 1979
13 Wilson T.D. 1994, s. 15-20
14 Ibid.
15 Ellis, Cox & Hall 1993, s. 356; Vickery 1999, s. 500; Wilson, T.D. 2000, s. 50
16 Wilson, T.D. 2000, s. 50
17 Wilson, T.D. 1994, s. 19
18 Höglund & Persson 1979
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orienterade studierna, där man ofta använder sig av kvalitativ metod, är en växande
grupp i materialet.19

För svenska förhållanden har de sociologiskt inriktade användarstudier som utfördes i
olika användargrupper under 1970- och 1980-talet inom INFORSK (Informations-
forskningsgruppen vid Umeå universitet), varit särskilt betydelsefulla. I ett flertal
studier undersökte Lars Höglund och Olle Persson informationsvanor, biblioteks-
utnyttjande och litteraturförsörjning bland företagare och bland studenter, lärare och
forskare inom olika akademiska discipliner. Höglund och Persson studerade också
kommunikation och kontaktmönster inom vetenskap och teknik.20

+��������"
���
���$��	���	���$�����	��	����������
����
��	�

Under de decennier som användarstudier utgjort ett betydande forskningsområde inom
biblioteks- och informationsvetenskapen, har de teoretiska perspektiven, liksom de
metoder man använt sig av, varierat. Forskare har hämtat sina teoretiska utgångspunkter
från framför allt sociologi och psykologi, men även till exempel pedagogik och
kommunikationsteori har använts. Ett flertal teoretiska modeller av informations-
beteende, eller något av dess delområden, har presenterats och prövats i olika studier.

Utgångspunkten för de flesta undersökningar inom området var under lång tid hur och i
vilken utsträckning olika informationssystem användes, vilka hinder som kunde tänkas
försvåra användningen och i vilken mån användarna var tillfredsställda med det som
fanns tillgängligt. Förändringen från denna systemorienterade inriktning mot en
användarorienterad började på 1980-talet. Intresset kom då alltmer att riktas mot hur
individen skapar mening och man ville studera inre kognitiva, mentala processer istället
för som tidigare, yttre beteende.

Enligt T.D. Wilson kan man iaktta förändringen hos flera forskare, delvis oberoende av
varandra; Nicholas J. Belkin, Brenda Dervin och Wilson själv blir förespråkare för ett
användarperspektiv.21 Louise Limberg beskriver denna förändring på följande sätt:
�������	���������������	���	�����	������������	
����	���	
������
�����	
����
����


����������
�
�����	
��������������
������
����	������	
�������	
���
�������
�����	����	�����	�

����	��������	������

Det kognitiva synsättet kom att få en dominerande ställning, men det kom också att
ifrågasättas från olika utgångspunkter. Flera forskare har pekat på att det endast finns
några få studier där man på ett framgångsrikt sätt använt sig av detta perspektiv.23

I en diskussion kring och en kritik av det kognitiva paradigmet tar Birger Hjørland upp
de begränsningar han menar att det kognitiva synsättet innebär. Författaren menar bland
annat att man med kognitivismen som teoretisk ram utgår från ett alltför individuellt
perspektiv och inte tar hänsyn till sociala förhållanden. Eftersom begrepps- och
kunskapsstrukturer är socialt betingade, måste också sådana faktorer inbegripas i

                                                          
19 Vakkari et al. 1993
20 Se till exempel Höglund 1980; Höglund & Persson 1979; 1985
21 Wilson T.D 1994, s. 30
22 Limberg 1998, s. 29
23 Ibid., s. 31
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analyser av människors sätt att söka information. Kognitivismen kan inte användas för
att förstå en så komplex process som informationssökning, den kan bara förklara
enklare mentala funktioner.24

Också T.D. Wilson är kritisk mot det kognitiva forskningsperspektivet. Han menar att
det är otillräckligt eftersom man inte uppmärksammar informationsanvändarens
affektiva, känslomässiga, behov. Dessa behov anser han spelar en stor roll för
beteendet.25

Tillsammans med skiftet av perspektiv för studier av informationssökning, kan man
iaktta en förändring från kvantitativa till kvalitativa metoder. Ska man granska
individers informationsbeteende på ett mer inträngande sätt är till exempel inte
enkätundersökningar tillräckliga. Det krävs också andra sätt, som intervjuer och
observationer, för att få en förståelse för de studerade processerna.26

+����
���!����
� 	�$

Vid sidan av användarstudier har många forskare inom B&I intresserat sig för hur
informationsbehov ser ut och hur de uppkommer. Robert S. Taylor presenterade 1968
en teori om hur informationsbehov utvecklas.27 Det han ville undersöka var relationer
mellan bibliotekssystem och biblioteksanvändare. I det syftet intervjuades bibliotekarier
och användare om referenssamtal och informationssökning. Taylor menar att en
referensfråga är något mycket komplicerat eftersom det handlar om att beskriva något
man inte vet, snarare än något man vet. Informationsbehovet utvecklas från ett upplevt,
inre behov som inte är artikulerat, genom en process, till en formulerad fråga som är
anpassad till informationssystemet. Denna utveckling beskriver Taylor i fyra nivåer
eller stadier:

 ����
��	������� - Denna nivå representerar det faktiska behovet av
information. Ett medvetet eller till och med omedvetet behov som kan
upplevas som en vag otillfredsställelse. Behovet kan ännu inte
formuleras språkligt.

 ������
���
����� - Nu finns en mental beskrivning som inte är
definierad utan vag och osammanhängande. Genom att tala med andra
hoppas man komma närmare en definierad fråga. Det kan ske genom
att man själv lyckas formulera sig klarare eller genom att den man
talar med förstår och på det sättet bidrar till ökad klarhet.

 �����	���!��������- Den som frågar kan nu formulera en
kvalificerad och rationell fråga. Frågan kan vara formulerad på ett
sådant sätt att den tar hänsyn till informationssystemets speciella krav.
Bibliotekarien kan ses som en representant för systemet.

                                                          
24 Hjørland 1991
25 Wilson T.D. 1994, s. 34
26 Ibid., s. 35
27 Taylor 1968
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 �������	��
������� - Representerar frågan så som den kommer att
ställas till systemet. Den är anpassad till reglerna för just det systemet
och utgör därför en slags kompromiss i förhållande till det faktiska
behovet av information. Här specificeras också i vilken form man vill
ha informationen presenterad.28

Dessa nivåer ska enligt Taylor inte uppfattas som fasta kategorier utan som punkter i ett
förlopp.

En av de B&I-forskare som utvecklat sin teori ur det kognitiva perspektivet är Nicholas
J. Belkin. Hans teori om informationsbehov tar sin utgångspunkt i iakttagelsen att ett
sådant behov hos en användare i de flesta fall är ospecificerat. Behovet har sin grund i
en kunskapsanomali, ”an anomalous state of knowledge” (ASK), som användaren
upplever i förhållande till en viss situation eller i ett visst ämne. Denna kunskaps-
anomali har användaren svårt att överföra till en sökfråga, eftersom det är just en brist
på kunskap som gör att användaren behöver information från systemet. Kan inte
användaren specificera sitt behov så kan inte systemet tillfredsställande förmedla det
användaren behöver.�Belkin betraktar sin modell som en vidareutveckling av Robert
Taylors idéer.29

+�&��
���!����
����
�
��.�/��������
���!����
��	����0���	��

Många forskare har presenterat modeller för hur informationssökning går till och vilka
komponenter denna process kan innehålla. Vi har valt att här något mer utförligt
beskriva Carol Kuhlthaus teori eftersom den utgör en viktig del av vår förförståelse. I
avsnitt 4.4 återfinns T.D. Wilsons modell och i avsnitt 4.5.2 presenteras David Ellis
typologi.

Kuhlthau har sedan början av 1980-talet utforskat informationssökningsprocessen i ett
flertal studier. I "������������#����	���

����	����������	�	���������	�����

�	���
�från 1993 presenteras och sammanfattas flera av dessa.30 Kuhlthaus
forskningsarbete har sin grund i hennes erfarenheter som bibliotekarie i high school-
och collegemiljö. Hon iakttog där hur elever och studenter när de i biblioteket sökte
material inför olika arbetsuppgifter, verkade förvirrade och gav uttryck för frustration,
osäkerhet och irritation. Dessa negativa känslor uppstod även om eleverna var väl
orienterade i biblioteket och dess samlingar. Utifrån dessa iakttagelser och sin teoretiska
utgångspunkt kom Kuhlthau att formulera en hypotes om informationssökning som
�$%&����	���

�������
�	���������������
�'�������	������������(�����31�Denna
hypotes prövades sedan i flera undersökningar, under olika förhållanden och i olika
användargrupper.

Kuhlthau menar att man för att få en helhetssyn på människans förhållande till
information måste vidga sitt perspektiv. Att söka information är i grunden en
intellektuell process men också en process som inbegriper känslor. Det blir följaktligen
nödvändigt att också ta känslomässiga aspekter i beaktande om man ska förstå hur
                                                          
28 Taylor 1968, s. 182-183
29 Belkin, Oddy & Brooks 1982
30 Kuhlthau 1993
31 Ibid., s. xx
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individen upplever informationssökning. Den teoretiska grunden för förståelse och
förklaring av de fenomen hon studerar är den konstruktivistiska teorin om tänkande och
inlärning, framför allt i den form som utvecklats av inlärningspsykologen George A.
Kelly.

Utgångspunkten innebär att man betraktar sökprocessen som en inlärningsprocess.
Konstruktivismen betonar de känslomässiga aspekternas betydelse vid inlärningen. Nya
erfarenheter upplevs av individen som förvirrande, eller till och med hotfulla, eftersom
de inte omedelbart kan infogas i de existerande strukturerna. Individen kan då välja att
förkasta det nya och okända, eller att forma en hypotes som prövas mot de existerande
mönstren. På så sätt förändras människans kunskapsstrukturer ständigt.32

För den teoretiska grunden till sitt arbete hänvisar Kuhlthau också till andra forskare
inom informationsvetenskapen. Hon anknyter till såväl Taylors beskrivning av
behovsnivåer som till Belkins ASK-hypotes (jämför avsnitt 4.2). Båda dessa forskare
har som nämnts utvecklat teorier kring hur informationsbehov utvecklas från en vag,
ospecificerad kunskapsbrist, till en artikulerad fråga till ett informationssystem.

Utifrån sina undersökningsresultat har Kuhlthau utformat sin modell av informations-
sökningsprocessen, vilken inbegriper tre aspekter på det förlopp som beskrivs. Dessa
aspekter är de känslor, tankar och handlingar som knyts till respektive fas i modellen.
Dessutom beskrivs de möjliga strategier som används för att komma vidare i processen.
I modellen delas processen in i sex stadier:

 �
����������– Eleverna får en uppgift och inser att de behöver söka information
för att kunna genomföra den. Uppgiften framkallar osäkerhet och oro.

 ����"������� –Möjliga ämnesval vägs mot egna intressen, krav och möjligheter
samt mot den tid som finns till förfogande. Osäkerheten finns kvar tills valet av
ämne är klart, då den viker för en tids känsla av lättnad. Man utför preliminära
sökningar.

)	�����
�*(���	���� – Frågeställningen är ännu inte fastställd. Fasen karakteriseras
av osäkerhet och känslor av förvirring och tvivel. Man kan inte formulera vilken
information som behövs eftersom fokus är oklart.

+���
�+�	�������� – Om ett avgränsat fokus kan etableras så byts de negativa
känslorna mot optimism och tilltro till den egna förmågan. Fokus avgörs i
förhållande till egna intressen, tillgång på material och tid, samt upplevda krav.

����	������,�������� – Man söker relevant information för att kunna genomföra
uppgiften och väljer ut den som verkar träffande (”pertinent information”).

"��	���,��
�	��– Man avslutar sökandet av material. Anledningarna kan variera;
man har en känsla av att ha gjort tillräckligt, möjligheterna verkar uttömda eller
upplevd tidsbrist. Här inträder oftast en känsla av lättnad. Om informations-
sökningen upplevs ha givit ett bra resultat så framkallar det tillfredsställelse.33

Kuhlthaus modell visar hur informationssökningen pågår parallellt med arbetet att hitta
ett ämne och därefter ett fokus, en personlig infallsvinkel på ämnet. Under processen
förändrar informationssökningen karaktär från att vara riktad mot det relevanta för
ämnet, till att riktas mot det som är träffande, ”pertinent”. Här refererar Kuhlthau till
                                                          
32 Kuhlthau 1993, s. 21
33 Ibid., s. 41-53
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Tefko Saracevics resonemang om värdering av information; ”relevance” betecknar det
som har anknytning till ämnet för sökningen, medan ”pertinence” är det som uppfattas
vara nära förbundet med fokus i ämnet och är relaterat till det personliga behovet.34 Så
länge ämnet och fokus för uppgiften är oklara, är också informationsbehovet oklart, och
detta framkallar osäkerhet som ger upphov till känslor av förvirring och tvivel. När
besluten fattats, förändras känslorna och en optimistisk attityd till arbetsuppgiften tar
vid. Det är framför allt formuleringen av ett fokus som utgör ett kritiskt moment, en
vändpunkt i processen.

Kuhlthau betraktar sin modell som en generell beskrivning av informationssöknings-
processen oberoende av situation eller ämne. Hypotesen om sökprocessen som en slags
konstruktionsprocess bekräftas i studierna. Kuhlthau formulerar sin teori som
�
���	���
�	����� -��������	�������	�����.� Osäkerheten tolkas som ett kognitivt
tillstånd vilket ger upphov till känslor som frustration och förvirring.

I en senare longitudinell fallstudie har Kuhlthau följt en finansanalytiker35 för att
studera hur erfarenheten påverkar informationssökningsprocessen.36 Förändringar i
denna process undersöktes genom att informanten intervjuades i början av karriären och
vid ett tillfälle fem år senare. Som nybörjare upplevde han all information som
värdefull, det kunde aldrig bli för mycket. Känslan av att bli överhopad med
information var inte negativ, det som inte var viktigt just nu kunde bli det i framtiden.
När han samlade information gjorde han det lika mycket i syfte att hitta material för det
aktuella projektet, som för att skaffa sig en kunskapsbas.

Med växande erfarenhet minskar, som väntat, känslan av osäkerhet under arbetet med
att samla in och analysera information. Även som erfaren upplever han dock osäkerhet i
de första stadierna av informationssökningsprocessen om han går in i nya okända
områden, eller om han uppfattar uppgiften som mer komplex. Informanten, som under
sin utbildning kommit i kontakt med Kuhlthaus syn på informationssökningsprocessen,
hade till en början ett stort mått av tolerans för den egna osäkerheten. Med ökad
erfarenhet minskar paradoxalt nog toleransen.

+�+��
���!����
� 	�		
�	�� 	�$������
�	1�

Vilka informationsbehov som uppstår och hur man går till väga för att söka information
påverkas enligt många forskare av olika kontextuella faktorer. I flera modeller och
teorier inom området användarstudier ingår sådana faktorer som yrke, socio-ekonomisk
eller kulturell tillhörighet. Även faktorer som är kopplade till personliga egenskaper kan
inbegripas när informationsbeteende undersöks.

Ett exempel är den modell från 1981 (reviderad 1994) som T.D. Wilson presenterat.
Han vill med den visa hur komplex den kontext som påverkar informations-
sökningsbeteendet är. Personliga psykologiska faktorer, interpersonella relationer,
förhållanden och strukturer i organisationen, såväl som mer generella förhållanden i
omgivningen, antas utöva inflytande på hur en individ söker sin information.
                                                          
34 Kuhlthau 1993, s. 39
35 En finansanalytikers arbete innebär att hon eller han söker, samlar in och analyserar information som
ska fungera som beslutsunderlag för en uppdragsgivare.
36 Kuhlthau 1999
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Inte bara kognitiva faktorer, utan också fysiologiska och affektiva sådana ligger till
grund för behovet av information. Dessa faktorer kan också utgöra hinder eller barriärer
för informationssökning.

Wilson, T.D. 1994, Information Needs and Uses, s. 33

På senare år har forskare velat föra in ytterligare en aspekt på informationssökning.
Förutom att ta hänsyn till individuella faktorer och den kontextuella situationens
betydelse, har man alltmer kommit att intressera sig för hur komplexiteten hos den
uppgift man vill lösa i den specifika situationen inverkar på hur man söker
information.37

+�,��
���!����
� 	�		
�	��
�!����������!"��	�

Brian Vickery har i en forskningsöversikt nyligen granskat hur kommunikationen inom
naturvetenskap och teknik förändrats från 1800-talets slut fram till idag.38 Den påtagliga
ökningen av antalet forskare och av mängden forskningsresultat, internationaliseringen
och den allt större tillgängligheten till vetenskaplig information är de viktigaste
faktorerna när man studerar denna utveckling.

                                                          
37 Se till exempel Byström & Järvelin 1995 eller Byström 1999
38 Vickery 1999
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Författaren refererar till William D. Garveys undersökningar från 1960-talet vilka visat
hur forskningsresultat genom en lång process kan komma att bli en del av den
vetenskapliga kunskapen. De olika stegen i denna process utgörs av möten, interna
rapporter, tidskriftsartiklar, abstracts, kritiska översikter, läroböcker, handböcker och
kompendier. Detta långsamma förlopp, som innefattar värdering, integrering,
syntetisering och transformering av forskningsresultat beräknas ta 12-15 år.39

Många undersökningar i forskargrupper visar på stora kunskapsluckor angående
informationssystemens möjligheter och ett mycket begränsat utnyttjande av
informationssökningshjälpmedel. De etablerade forskarna använder sig inte av
bibliotekens resurser i någon större utsträckning. Inte heller vill de överlämna åt
informationsförmedlare att utföra sökningar av information. Istället använder de sig
främst av socialt orienterade, informella, vägar till informationen.40

Begreppet ��
��� ������� introducerades på 1960-talet av vetenskapshistorikern
D.J. de Solla Price för att beskriva hur framgångrika forskare genom att etablera
kontakter med kollegor utanför den egna organisationen bildar inflytelserika grupper.
Man utväxlar forskningsresultat och opublicerat material, träffas vid konferenser och
bedriver gemensamma forskningsprojekt. Price beskriver syftet med dessa nätverk:
�$���& ���	��
������
��	�����
������	���!��������
����
�
�'��
�����
�����
����
�
����
���	�������	�
���������	�	����������
	���������
���	������������������
�	��������������������	����������������� Dessa informella nätverk har senare
studerats av flera andra forskare.

Den informella kommunikationens betydelse för forskare kom under 1960- och 1970-
talet att uppmärksammas alltmer. Höglund och Persson pekar på fördelar som att det går
snabbare och att informationen är selekterad om man använder sig av kollegor istället
för skriftliga källor. Det är också ett sätt att få information värderad och att därmed
slippa onödig läsning. Anpassningen till det egna språkbruket gör att informationen blir
lättare att ta till sig, och dessutom ger de personliga kontakterna tillfälle till samtal och
feedback. Möjligheten att få informationen i bearbetat skick, transformerad, ses som
betydelsefull mot bakgrund av både ökad tvärvetenskaplig forskning och
specialisering.42

T.J. Allen introducerade i slutet av 1960-talet begreppet ���������	�� för att beskriva de
nyckelpersoner vilka, genom att de har breda och intensiva kontakter med externa
informationskällor, fungerar som förmedlare av ny och selekterad information inom en
organisation.44 Höglund och Persson har i flera sammanhang undersökt gatekeeper-
funktioner och informella nätverk bland svenska forskare och tekniker.45

En annan forskare som intresserat sig för hur man sprider, värderar och använder
information inom vetenskapssamhället är Patrick Wilson. En utförligare presentation av
hans arbete återfinns i kapitel fem, Teoretiska utgångspunkter.
                                                          
39 Garvey se Vickery 1999, s. 500
40 Höglund & Persson 1979; Olander 1992; Seldén 1999
41 Price 1986, s. 62-63
42 Höglund & Persson 1979, s. 90-91
43 Allen bygger på tidigare studier om hur informationsspridning sker i flera steg, den så kallade
tvåstegshypotesen.
44 Allen se Höglund & Persson 1979, s. 92ff
45 Höglund & Persson 1976; 1979
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Intervjuer med humanister i de nordiska länderna ligger till grund för Harriet
Lönnquists undersökning /����
��	�
���	����	�����#�0�����������������
��

�����
�	��.46 Undersökningens resultat visar inte någon enhetlig bild av den
humanistiske forskarens informationsvanor. Tvärtom visar sig bilden vara ytterst
sammansatt och variationerna stora vad gäller behov och beteende i samband med
informationsanskaffning. Man ser stora skillnader mellan olika discipliner och dessutom
stora skillnader mellan de individuella forskarna.

En central fråga i undersökningen gäller forskningsbibliotekens roll. Att använda sig av
bibliotek var tillsammans med egna inköp de dominerande sätten att skaffa sig litteratur.
Framför allt spelar närheten till materialet stor roll och det är en anledning till att
institutionsbiblioteken uppskattas mest. Dessa bibliotek har också samlingar som
motsvarar forskarnas behov. De icke-etablerade forskarna visar sig vara mer beroende
av biblioteken än de etablerade. De etablerade forskarna har istället skaffat sig ett nät av
personliga kontakter som är betydelsefulla för deras informationsanskaffning.

Informationssökning betyder för den humanistiske forskaren mycket sällan att man gör
en sökning på ett visst ämne. I de flesta fall söker man på ett namn; antingen en forskare
eller en behandlad person. Den etablerade forskaren söker ofta genom att använda sig
av kedjesökningar som �$%&������	��������	���	��
���	����	������	���	��
�	��������
��

����������	��	�
������
���������1����������(���47 Erfarenhet och kunskaper krävs
för att kunna värdera de referenser man på det här sättet finner.

En viktig slutsats i undersökningen är att etablerade och icke-etablerade forskare har
olika sätt att skaffa sig information. För den som inte är insatt i ämnet blir sättet att söka
ett annat än för den som under lång tid sysslat med detta eller närliggande ämnen.

Informationssökning för en humanistisk forskare är en mycket lång
process. Han/hon fyller ständigt på sin ”kunskapsväska” […] som
han/hon bär med sig under hela sitt ”forskarliv”. Den är aldrig tom
(utom för en studerande eller nybörjare) utan växer hela tiden i
omfång samtidigt som den utökas med nya ”fack” med kopplingar till
redan existerande ”fack”. Denna ”kunskapsväska” är oumbärlig för
den humanistiska forskaren.48

Denna bild av hur den humanistiske forskarens sökprocess utvecklas över tid, i ett nära
samband med att ämneskunskaperna växer, har förbindelse med det synsätt som Lars
Seldén utvecklat.49 Metaforen kunskapsväskan är ett betydelsefullt bidrag till
förståelsen av hur forskaren utvecklar sin kompetens som informationssökare i
förbindelse med att kunskaperna i ämnet ökar, menar Seldén.50 Företagsekonomiska
forskares informationssökning har undersökts av Seldén i en avhandling som vi
återkommer till i kapitel fem, Teoretiska utgångspunkter.

                                                          
46 Lönnqvist 1988
47 Ibid., s. 65
48 Ibid., s. 64
49 Seldén 1992; 1999
50 Seldén 1999, s. 74
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Birgitta Olander undersöker i sin avhandling )�	
���������	������0�����������
,������	�"������2�
��	�� hur en grupp etablerade forskare inom datavetenskap söker
och använder information. Författaren använder sig av fyra kategorier för att beskriva
de behov och de sätt att söka som hon identifierat bland forskarna. Dessa kategorier
åskådliggör hon i följande modell:

([WHUQDO ,QWHUQDO

seeking

Using library                      Searching own or
([SOLFLW                    material                      departmental

Database searching                      collection
Fact-finding                      Asking colleague

      needs
Browsing in bookstores                Browsing journals,
and libraries                      conference proc.

,PSOLFLW Receiving gifts                      Meeting colleagues,
Attending conferences                  visiting researchers
Scanning report lists

Fig 6.1 Information needs/information seeking matrix, Olander 1992, s. 153

*(���������
 uppstår när en specifik fråga ska besvaras, det kan till exempel vara i
samband med undervisning eller presentationer. �����������
 avser forskarens behov
av att bygga upp sina ämneskunskaper och att upprätthålla dem. Den erfarne forskaren
kan mot bakgrund av sin stora kunskapsbas värdera ny information på ett intuitivt sätt,
vilket den mindre erfarne saknar förutsättningar för. Sökningar kan utföras antingen
som �(��	��� 
�����, till exempel i bibliotek eller på konferenser, eller internt, då
institutionens eget material eller forskarkollegor konsulteras.

Vid en extern sökning måste en exakt sökfråga formuleras, behovet måste formaliseras,
medan ���	����
����� kan ge resultat även om frågan är vag och opreciserad. Interna
sökningar uppfattas nästan alltid som effektivare: �����	������'�������
�
����
���
�	
������	����������������	����	
����!�����
1������
��
��	��1�	��	������������������
��	������������	���

�'��������	��������
��	��
��	�����
���������1��
�������	����	�1

�������������	���!�����������
�	���� En del av dessa interna sökningar kan göras
genom att så kallade gatekeepers bland kollegorna konsulteras.

Sammanfattningsvis visar resultaten att ����������
 är den klart dominerande
behovskategorin och att den typen av behov nästan alltid kan tillfredsställas genom att
man använder sig av intern sökning. Författaren menar att studiens viktigaste resultat är
sammanställningen av de beskrivna kategorierna, vilken visar hur de olika typerna av
behov och sökningar kan ge upphov till olika typer av informationsbeteende.

+�,���?"!����
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Det är en vanlig uppfattning att forskare inom olika discipliner har olika informations-
vanor och olika sätt att söka information. Höglund och Persson menar att man kan se en
skiljelinje mellan naturvetare och tekniker å ena sidan, och samhällsvetare och
humanister å den andra.52

                                                          
51 Olander 1992, s. 146
52 Höglund & Persson 1985
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I en tidigare undersökning resonerar samma författare om bakgrunden till detta. Man
menar att det är ämnets struktur eller karaktär som ger upphov till skilda informations-
vanor och beteenden. Jämförelser mellan olika vetenskapliga områden visar att det finns
ett samband mellan kunskapsutvecklingens tempo och graden av standardisering när det
gäller rapportering av resultat. Ett högt mått av kumulativitet ger en hög grad av
standardisering. Detta visar sig i den vetenskapliga tidskriftens dominans som
informationskälla inom naturvetenskaperna. Systematisk litteraturbevakning är viktigare
för naturvetare än för samhällsvetare. Mellan olika samhällsvetenskapliga ämnen kan
man dock iaktta stora skillnader.53

Johan Olaisens avhandling  �'�	��������	��������	������
������������	������

����
�
�����
�����	
 bygger på en omfattande enkätundersökning, kompletterad med
intervjuer, bland lärare med forskningsuppgifter inom alla representerade discipliner på
regionhögskolor i Norge. I de presenterade resultaten grupperar han de deltagande
forskarna som humanister, naturvetare och samhällsvetare och gör jämförelser mellan
grupperna.

Författaren drar av sitt material slutsatsen att det är den personliga kontakten som,
oavsett forskningsområde, är den viktigaste vägen till information.54 Humanisterna
använder sig dock i högre grad av bibliotekets resurser. Till exempel använder de sig
oftare av bibliografier och de söker i större utsträckning hjälp hos personalen. Att man
uppger att man har användning av bibliotekets personal innebär dock inte att man kan
tänka sig att överlämna sökningar. Detta säger sig ingen av de undersökta grupperna
vara betjänta av.55

Några avgörande skillnader finner Olaisen inte vad gäller vilken typ av litteratur de
olika grupperna föredrar att använda för sin forskning, även om han identifierar vissa
variationer. Såväl samhällsvetare som naturvetare anger att tidskrifter är mest
betydelsefulla, medan humanister i lika hög grad använder sig av böcker som av
tidskrifter. I undervisningssammanhang är kursböcker och handböcker viktigast för
naturvetare, medan humanister och samhällsvetare vill ha ett bredare underlag och
därför använder sig av flera olika källor.56

För de icke-etablerade forskarna generellt är litteraturen mer betydelsefull än för de
etablerade. Det, menar författaren, kan förklaras av att de etablerade har mer erfarenhet,
bättre kännedom om litteraturen, fler informella kontakter och större möjligheter att
erhålla ännu inte publicerade resultat, jämfört med de icke-etablerade.57

Olaisen jämför sina resultat med tidigare undersökningar av informationssöknings-
beteende bland forskare. Resultaten från dessa tidigare studier visar att vetenskapliga
konferenser allmänt bedöms vara betydelsefulla för att få aktuellt material, antingen
direkt som papers eller genom personliga kontakter.58 I det egna materialet kan inte
författaren se en så entydig bild. Visserligen har en klar majoritet av forskarna under
den undersökta perioden deltagit vid någon konferens, men det framgår att relativt

                                                          
53 Höglund & Persson 1979, s. 74ff
54 Olaisen 1984, s. 282
55 Ibid., s. 284
56 Ibid., s. 149ff
57 Ibid., s. 152
58 Ibid., s. 276ff
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många, oavsett disciplin, har uppfattningen att betydelsen av konferenser för deras
forskningsverksamhet inte är så stor.59

I en artikel av David Ellis, Deborah Cox och Katherine Hall redovisas en jämförelse av
mönster i informationssökningsprocessen hos naturvetare, i detta fall fysiker och
kemister, och samhällsvetare.60 Författarna konstaterar att åtskilliga studier utförts vars
mål har varit att kartlägga olika aspekter av informationssökningsbeteende bland
samhällsvetare respektive naturvetare. Till skillnad från Ellis, Cox och Halls studier har
emellertid dessa tidigare undersökningar varit så olika vad gäller syfte och metoder, att
några egentliga jämförelser av undersökningarnas resultat inte går att göra.

När författarna analyserar materialet från sina undersökningar använder de sig av den
modell som Ellis utvecklat. Denna modell eller typologi innefattar de sex första
kategorierna i modellen här nedan, och i undersökningen av kemister har man
identifierat ytterligare två kategorier. I modellen sägs inget om relationerna mellan de
olika kategorierna, eller i vilken följd de olika handlingarna utförs.


��	���#�activities characteristic of the initial search for information;

������#�following chains of citations or other forms of referential
connection between material;

�	�'
��#�semi-directed searching in an area of potential interest;

����	�������# using differences between sources as filters on the
nature and quality of the material examined;

�����	��# maintaining awareness of developments in a field through
the monitoring of particular sources;

�(�	�����# systematically working through a particular source to
locate material of interest;

��	����# activities associated with checking the accuracy of
information;

�����# activities characteristic of information seeking at the end of a
topic or project, for example, during the preparation of papers for
publication. 61

Trots att man i materialet identifierar delvis olika kategorier i de tre undersökta
grupperna menar författarna att: � ���
����
�	��������	���	���������	������
��������������'�����������	������
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3���	������
�������
��������
���� Man tolkar variationerna så att det

                                                          
59 Olaisen 1984, s. 207-210
60 Ellis, Cox & Hall 1993
61 Ibid., s. 359
62 Ibid., s. 366



22

handlar om var forskarna lägger tonvikten i sin informationssökning, och att det inte
existerar några grundläggande skillnader i informationssökningsbeteende.

+�2������	�����$	�	
����������!!�
������


Många undersökningar av forskares informationsförsörjning visar att den vetenskapliga
tidskriften är den viktigaste informationskällan för naturvetare. Förutom de
undersökningar som vi i tidigare avsnitt refererat till, kan också Cecelia M. Browns
studie av astronomer, fysiker, kemister och matematiker, nämnas i detta sammanhang.
Författaren drar av sina resultat slutsatsen att det är den granskade tidskriftsartikeln som
har, och kommer att ha, den allra största betydelsen som informationskälla för dessa
forskargrupper.63

Flera författare pekar på skillnader i informationsmönster mellan olika natur-
vetenskapliga ämnen. Fysiker är mer än andra beroende av preprints, det vill säga
förtryck av forskningsresultat eller manuskript som sprids innan de antagits som artiklar
av någon tidskrift.64 Preprints har länge förmedlats mellan forskare via kontaktnät och
på konferenser. Utbyte av preprints utgör på så sätt en del av den informella
vetenskapliga kommunikationen. Genom den ökande användningen av elektroniska
verktyg för informationssökning, kommunikation och spridning av resultat inom
forskarsamhället, skapas förutsättningar för att denna del av den informella
kommunikationen alltmer kan komma att formaliseras.

Ett exempel på detta kan ses vid den europeiska forskningsanläggningen för
elementarpartikelfysik, CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), där
man sedan lång tid tillbaka byggt upp samlingar av preprints�som är sökbara i
bibliografiska databaser. I slutet av 1980-talet utvecklade man där informations-
tjänsterna genom att elektroniskt lagra preprints i fulltext, för att på så sätt göra dem än
mer tillgängliga för forskarna vid anläggningen.65

Gary Taubes beskriver fysiker som pionjärer när det gäller att utnyttja de möjligheter
som den informationsteknologiska utvecklingen ger.66 Användningen av e-post har gjort
att spridandet av preprints förenklats. I början av 1990-talet startades den första
elektroniska anslagstavlan, en så kallad bulletin board, som ett arkiv och ett
distributionssystem för preprints av högenergifysikern Paul Ginsparg vid Los Alamos
forskningsinstitut i USA. Denna följdes snart av fler inom andra forskningsområden och
antalet användare växte snabbt. Nu är dessa bulletin boards tillgängliga via Internet och
fungerar som databaser.

Förespråkarna för detta system anser, enligt Taubes, att man på det här sättet minskar
klyftorna mellan forskarna i ’de inre cirklarna’, som genom sitt kontaktnät tidigare
snabbt fick tillgång till nya resultat, och de utanför cirklarna som först när resultaten
publicerats kunde ta del av dem. Nu sprids forskningsresultat också lätt till forskare i
länder där man har sämre biblioteksresurser.

                                                          
63 Brown 1999
64 Meadows 1974, se Höglund och Persson 1979, s. 21; Taubes 1993; Barry 1997
65 Schwarz 1988
66 Taubes 1993
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Kritiska röster säger dock att det finns en uppenbar risk för att det i mängden av
material som sprids på detta sätt kommer att finnas en hel del av sämre kvalitet.
Eftersom materialet inte har förhandsgranskats fungerar, enligt dessa kritiker, bulletin
boards endast i mindre sammanhang där forskarna har en ingående kännedom om
varandra och därför kan avgöra värdet av informationen.67

I ����	������
��������������������� �,����	��#���,�
��"�����presenterar Christine
Barry en undersökning där man följt några brittiska forskare i teoretisk fysik under en
tvåårsperiod.68 Det man framför allt ville ta reda på var hur informationsteknologins
utveckling påverkat informationssökning, kommunikation och spridning av forsknings-
resultat.

I undersökningen mättes i vilken utsträckning forskarna använde olika kanaler och olika
källor för att kommunicera och finna information relaterade till sina forskningsprojekt.
Resultaten visade att IT-baserade hjälpmedel användes i fyra femtedelar av forsknings-
projekten. I de flesta fall använde man sig dessutom av traditionella metoder som
personliga kontakter, biblioteket och egna samlingar.

Kommunikationen forskarkollegor emellan går numera nästan alltid via e-post, och
enligt författaren har detta gjort forskarna mer benägna att samarbeta med andra utanför
den egna institutionen och också ökat de internationella kontakterna. Utbytet av
information om pågående projekt går betydligt snabbare. I det undersökta teamet är det
framför allt de yngre forskarna som använder sig av e-post. En av de mer erfarna
forskarna menar att detta beror på att man etablerar vissa vanor i början av sin
forskarbana.

Trots ökningen av kontakter med kollegor via e-post, så har alla i teamet ett lika stort
behov som tidigare av att delta i konferenser och att möta kollegor informellt. Det ligger
ett stort värde i den personliga kontakten, och forskarna menar att en diskussion aldrig
kan vara lika kreativ över e-post. Dessutom är formler svåra att överföra på ett
tillfredsställande sätt, det tar lång tid och är omständligt.

Liksom de forskare som Taubes refererar till, är också en del av deltagarna i
undersökningen bekymrade över att alltför stora mängder material kommer att
publiceras utan någon föregående granskning, och att en del av det kommer att vara av
lägre kvalitet. Andra ser fördelar som att man genom att lägga ut sina resultat tidigt i
forskningsprocessen kan få värdefulla kommentarer.

Bevakningen av dessa bulletin boards har kommit att bli det dominerande sättet för
forskarna i undersökningen att hålla sig à jour med utvecklingen inom det egna
området. De bulletin boards som startats på senare år har blivit alltmer specialiserade.
För de forskare vars arbete omfattar flera områden eller discipliner utgör detta en
svårighet. Man tycker att det är mer krävande att kontrollera att man inte går miste om
något när databaserna blir fler.

Alla de intervjuade forskarna menar att mängden av information är eller kan bli ett
problem. Att ha tillgång till en så stor mängd artiklar i fulltext upplevs av en del som
stressande. Den ökande tillgången till elektroniskt överförd information får också till
                                                          
67 Taubes 1993
68 Barry 1997
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följd att användningen av de traditionella biblioteksresurserna minskat betydligt.
Biblioteket används nu endast för att skaffa fram äldre material. Vad forskarna kan gå
miste om är möjligheten att genom browsing finna material som de inte annars skulle
stöta på.

Man har alltså i undersökningen iakttagit flera negativa effekter av den ökande
användningen av IT-baserade hjälpmedel. Barry menar dock att de positiva effekterna
överväger och att de negativa följderna kan komma att minska eller försvinna i
framtiden.

Positivt för forskningen är för det första att en större mängd information blivit
tillgänglig. Författaren anser att forskningen i förlängningen då blir mer effektiv,
eftersom risken för att flera forskare samtidigt arbetar med identiska projekt minskar.
Vidare kan man iaktta att kontakten mellan forskare blivit mer intensiv och att
gränserna vidgats. När det gäller de personliga kontakterna har utvecklingen av
informationsteknologin inte fört med sig att dessa har minskat i betydelse. De
traditionella formerna för kontakt existerar vid sidan av de nya.
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I följande avsnitt redogör vi för de teoretiska ramar som tillsammans med tidigare
presenterade arbeten tjänat som utgångspunkter vid analysen av vårt material. Patrick
Wilson, amerikansk forskare vid University of California, Berkeley, behandlar i sina
arbeten forskarvärlden och informationssökning från ett kunskapssociologiskt och
filosofiskt perspektiv, och har använt sig av begreppet kognitiv auktoritet för att
beskriva viktiga processer i denna värld. Lars Seldén, svensk biblioteks- och
informationsvetare verksam vid högskolan i Borås, har i sin forskning undersökt hur
forskarens tillvägagångssätt vid informationssökning förändras under den akademiska
karriärens gång.
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Patrick Wilson är en forskare som under många år ägnat sig åt att ur olika synvinklar
studera vad som kan beskrivas som ������	�������1��
�	�����������������!�������
�������������	�����
�.69 Denna helhetssyn på informationens betydelse i vetenskaps-
samhället gör att vi valt att använda några av hans arbeten som utgångspunkter när vi
försöker förstå den värld i vilken doktoranderna är verksamma.

Wilson beskriver den traditionella synen på forskning som något som är byggt på
rationalitet och som därför förutsätts vara baserad på all tillgänglig relevant
information.70 Mot denna förväntan ställer han den utveckling som gör det mänskligt
omöjligt att uppfylla detta krav på fullständighet. Det kommer aldrig att finnas
tillräckligt mycket tid för att läsa allt det man känner att man borde läsa, eller för att
med andra forskare diskutera alla de frågor som det skulle vara värdefullt att diskutera.

                                                          
69 Wilson, P. 1983, s. vii
70 Wilson, P. 1996
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Trots dessa svårigheter är man inom vetenskapen alltid utsatt för risken att få kritik för
att inte ha använt all relevant information som finns tillgänglig.

Snabba begreppsförändringar och förändrade modeller inom de olika fälten är andra
viktiga faktorer som påverkar forskarens möjlighet till överblick. Men problemet gäller
inte endast att ta del av allt den nya som sker, utan också att ta till vara och utveckla det
gamla. Wilson menar att detta är problem som inte går att lösa och som vi måste leva
med. Relevans kan inte längre uppfattas som ett absolut begrepp. Man är tvungen att
ändra sina kriterier för vad som är relevant för att klara av situationen och för att
undvika känslor av misslyckande och otillräcklighet.

Wilson beskriver två strategier för att komma tillrätta med problemet med allt för
mycket information. Antingen specialiserar sig forskaren för att på så vis förbli expert
inom ett mindre och mer överblickbart område, men söker ändå material utifrån en vid
syn på sitt ämne. En underavdelning till denna strategi kallar han för dubbel
specialisering. Då kombineras specialiseringen med att forskaren endast söker material
som specifikt rör det egna forskningsintresset.

För att beskriva den andra strategin använder Wilson begreppet satisficing.71 Vad man
vill göra och vad man kan göra är inte förenligt, och istället för att ta del av all relevant
information, får forskaren låta sig nöja med att sträva efter att göra något som får räknas
som tillfredställande men inte nödvändigtvis optimalt. Han påpekar att begreppet
tillfredställande är lika värderande eller normativt som ord som förträfflig eller utmärkt,
och att omgivningens bedömning ofta varierar. Båda tillvägagångssätten leder dock till
att relevant information förblir outnyttjad.

Han beskriver också några av de strategier forskare använder sig av för att sortera,
kategorisera och bedöma relevansen hos allt det material de kommer i kontakt med och
skulle kunna ha nytta av. Dessa strategier innebär ofta att forskaren samlar på sig
material i högar av olika angelägenhetsgrad som han eller hon inte hinner gå igenom,
och kanske aldrig kommer att hinna gå igenom. Man tvingas prioritera den egna
forskningen och material som direkt behandlar det man sysslar med. Sådant material
som innehåller kunskap om nya teorier, nya tekniker och koncept som inte är direkt
tillämpbara på det forskaren sysslar med för tillfället, men som skulle kunna bidraga till
arbetet på längre sikt, får ofta lämnas därhän eller placeras i högen för framtida läsning.

Wilson ser faror i denna utveckling. Brist på tid gör att forskaren ofta prioriterar det
material som upplevs som mest lättillgängligt. Man väljer de mindre omfattande eller
nyare verken, framför de som är mer omfattande eller något äldre. Man läser hellre vad
de stora namnen skriver, än vad okända författare publicerar. Det som verkar direkt
tillämpbart har företräde före det material som inte har lika uppenbara beröringspunkter
med den egna forskningen. Språk och intellektuell tillgänglighet är också faktorer som
styr forskarens val av läsning. Wilson menar att risken är att de specialiserade forskar-
grupperna blir isolerade och utan kontakt och utbyte med det övriga forskarsamhället.

I "������/����4��'������#������5�	�������,������������	�� utvecklar Patrick
Wilson sina tankar om den andrahandskunskap som vi alla och särskilt forskare är så

                                                          
71 Wilson påpekar att den amerikanske samhälls- och beteendeforskaren Herbert Simon gjorde begreppet
känt.
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beroende av.72 Han menar att man ofta utgått från att bibliotek är samlingsplatser för
kunskap, och att den vetenskapliga litteraturen helt enkelt är den nedtecknade, ständigt
framåtskridande, produktionen av kunskap. Denna syn kan ifrågasättas och Wilson gör
detta genom att undersöka fenomenet kognitiv auktoritet och kunskapsproduktion.

Han beskriver hur de tankar och teorier vi har om världen utgör en slags lins som vi ser
och tolkar vår omgivning genom. Vad vi ser beror inte enbart på hur linsen ser ut, utan
också på vårt perspektiv. Hur något ser ut på nära håll skiljer sig från det vi ser på
avstånd. Vår uppfattning av ett fenomen eller ett område grundar sig heller inte alltid på
vad vi själva kan se. Ju längre bort man är från fenomenet i fråga, och ju större området
är, desto mer måste man lita till andras berättelser och observationer, och desto mindre
kan man lita till sina egna erfarenheter.

Om allt vi kände till om världen enbart byggde på förstahandsupplevelser skulle vi
således inte känna till mycket, och redan det vi har kännedom om genom
förstahandskunskap har vi tolkat och förstått genom de lager av idéer som vi bär med
oss. Skulle vi enbart vara beroende av de idéer som vi själva skapat skulle vi heller inte
förstå mycket av vår omvärld. Många av de uppfattningar vi har bygger på uppgifter vi
fått i andra hand.

Vi söker andrahandskunskap när vi har behov av den, och vi vänder oss till dem som vi
tror vet något som vi själva inte vet. De personer som vi anser vet vad de talar om är
våra kognitiva auktoriteter. De är de personer som påverkar hur vi tänker, och som vi
själva anser ska tillåtas att påverka vårt tänkande, eftersom vi uppfattar dem som
trovärdiga, kompetenta och pålitliga inom sitt område.

En kognitiv auktoritet är också den person som anses kunna rangordna olika motstridiga
uppfattningar inom en sfär, till exempel när det gäller hur ett problem ska lösas, vilka
vägar som är mest framkomliga eller vilken ståndpunkt man bör inta. En auktoritet
besitter således kunskap inom sitt speciella område, men han eller hon är också den
person man vänder sig till för att få råd i frågor där det ännu inte finns något som räknas
som vedertagen kunskap.

I kunskapsindustrin arbetar människor systematiskt för att producera ny kunskap.
Wilson menar att man bör ifrågasätta om allt vad denna industri producerar verkligen är
ny kunskap, och hur man i sin tur ska kunna bedöma kvaliteten på det den producerar.
Man vill skapa ny kunskap, men ett tydligt mål är också att publicera artiklar eller
papers och att skapa sig ett högt anseende. Detta söks inte enbart för sin egen skull, utan
främst för att kognitiv auktoritet är baserad på detta anseende. Varje forskare vill tvinga
andra att erkänna honom eller henne som den som har den största kognitiva auktoriteten
inom det egna fältet.

Det man måste göra för att uppnå detta goda rykte är att komma med bidrag som andra
personer inom fältet finner viktiga och intressanta. Dessa bidrag måste göras kända och
detta sker genom publicering, men endast en liten del av det som publiceras införlivas i
kunskapsbasen och förs vidare. Till och med i den så kallat hårda vetenskapen fysik
avvisas eller ignoreras det mesta.73

                                                          
72 Wilson, P. 1983
73 Ibid., s. 46. Wilson påpekar här att John Ziman, fysiker och vetenskapsteoretiker, uppskattar att det kan
röra sig om så mycket som 90%.
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Istället för att se publicerade verk som bidrag till vår kunskap, menar Wilson att man
kan uppfatta dem som olika specialistgruppers offentliga samtal, där förslag förs fram
och ibland accepteras eller möts av motförslag. Åhörarna är andra specialister inom
samma sfär. Ibland resulterar dessa samtal i ny kunskap.

Out of the public conversation consisting of published papers and
books, and what is probably more important, out of the private
conversation and reflection that goes on in the various communities,
knowledge sometimes emerges. The way publication contributes to
knowledge, if it does, is by changing the collective opinion of the
specialist group. The size of a contribution is measured (not really, for
we are not dealing with measurable quantities) by the size of the
change produced in the collective opinion. Producing knowledge is
not something the individual can do. All one can do is make proposals
to the group and hope that they will be accepted in some form.74

En publikations bidrag till kunskapsindustrin beror således på dess förmåga att förändra
den allmänna uppfattningen inom en specialistgrupp. Den minst lämpliga platsen att
söka på när man vill ta reda på vad som uppnåtts inom ett specifikt forskningsområde är
i originalpublikationer, eftersom dessa representerar individers försök att producera
kunskap. Man bör istället leta i en auktoritativ forskningsöversikt. En sådan genomgång
kan endast göras av någon som tillhör fältet i fråga.

Den granskning som artiklar som inlämnas för publicering genomgår, peer review,
innebär att materialet synas av auktoriteter inom fältet. Dessa auktoriteter är också ofta
de personer som har inflytande över tjänstetillsättningar och akademiska belöningar
inom den enskilda disciplinen. Det finns motsättningar även inom ett fält om hur man
utvärderar enskilda forskningsprojekt, och vad som ska anses vara god vetenskap.
Skillnader finns också i hur de som tillhör ett fält, och de som betraktar det utifrån,
värderar vad man producerar inom fältet.

Wilson diskuterar även de trender som forskning ofta sägs styras av. Han menar att det
handlar om att olika stilar uppskattas och är mer gångbara än andra under vissa
tidsperioder. Nya stilar dyker upp hela tiden, och vissa av dem sprids inom hela det
enskilda forskningskollektivet. Vad det egentligen rör sig om är smakförändringar. De
stilar man tidigare föredragit uppfattas som tråkiga, triviala, eller kanske till och med
felaktiga. Dessa preferenser när det gäller intellektuell smak styr hur man är benägen att
kritisera, utvärdera och uppskatta det intellektuella arbete man själv eller andra utför.

En typisk beskrivning av smak är till exempel när man bedömer något som tillräckligt.
Tillräckligt viktigt för att uppmärksammas, tillräckligt välorganiserat, tillräckligt väl
underbyggt och så vidare. Vissa personer har större makt att påverka andra när det
gäller dessa frågor, särskilt gäller det de personer som besitter kognitiv auktoritet.

Wilson pekar på utbildningsåren som den viktigaste tiden när det gäller att forma den
framtida forskarens intellektuella smak. Doktoranden bör utveckla värderingar som
liknar lärarens. Det lärlingskap som är den vanliga vägen mot en ställning som
självständig forskare, fungerar inte om inte studenten erkänner läraren som någon som
har en hög grad av kognitiv auktoritet, och som därför bör tillåtas ha ett stort inflytande
                                                          
74 Wilson P. 1983, s. 48
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över studentens tänkande. Däremot är ett sådant inflytande bannlyst när studenten väl
inträtt i det självständiga forskningsarbetet.

Institutionens och den formella organisationens funktion är att ge auktoritet till sina
medlemmar. Den sociala institutionen vetenskapssamhället är den främsta institutionella
kognitiva auktoriteten. Delfältet naturvetenskapen strävar efter och hävdar att man
uppnår resultat som hela gruppen är överens om. Man lyckas i denna strävan på ett sätt
som andra grupper sällan gör. Det saknas inte motstridiga uppfattningar och
kontroverser, men ofta gör man upp dessa inom gruppen och enas om en gemensam
doktrin. Denna kollektiva uppslutning är grundläggande för institutionell auktoritet.

När Wilson sammanfattar sina tankar om det material som finns tillgängligt i
biblioteken, både de fysiska och de elektroniska, menar han att där finns mycket som
kan betraktas som förslag som inte vunnit gehör inom den specialistgrupp det vänder sig
till. Där finns också en hel del äldre material som numera kan betraktas som föråldrat.
Man kan även dra slutsatsen att där finns äldre material som i sken av dagens smak
måste anses som omodernt, men som kan innehålla värdefull information. Biblioteken
innehåller också material som för fram motstridiga uppfattningar i olika frågor.

Dessa resonemang leder fram till frågan om hur vi ska kunna bedöma de texter vi får i
vår hand. I första hand försöker vi att bilda oss en uppfattning om textens inre logik och
rimlighet. När vi inte känner till så mycket om det område den behandlar, blir vi dock
ofta tvungna att använda oss av indirekta tester. Är textens författare någon vi
tillerkänner kognitiv auktoritet, uppfattar vi också texten som i besittning av auktoritet.
Forskarens nuvarande rykte och ställning inom den grupp som vi anser har kognitiv
auktoritet inom det specifika området, är en praktisk ledtråd när det gäller att avgöra en
texts auktoritet.

Det finns andra tecken som kan också fungera som tester. En vetenskaplig tidskrift eller
ett förlag kan besitta samma slags auktoritet och på så sätt överföra den till de texter de
publicerar. Utgivningsstöd från lärda sällskap eller professionella organisationer, det
faktum att verket använts i undervisningen vid framstående utbildningsinstitutioner eller
att texten översatts eller återutgivits kan också tjäna som underlag vid bedömningen.

We solve our questions of cognitive authority by employing our
already formed stocks of beliefs and preferences. If we did not do so,
we could never know what to think of anything said or read.75
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Lars Seldén och Patrick Wilson behandlar i sin forskning flera närbesläktade fenomen
och problem när det gäller informationsbeteende inom forskarvärlden. Vi har funnit att
deras olika perspektiv kompletterar varandra och att deras arbeten tillsammans utgör en
användbar tolkningsram när vi studerar doktorandens första tid som forskarstuderande.

Den andra teoretiska utgångspunkt vi valt för vår studie baserar sig på Seldéns
undersökning av samhällsvetenskapliga forskares informationsbeteende. Genom

                                                          
75 Wilson, P. 1983, s. 188
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intervjuer med och observationer av forskare i företagsekonomi med olika grad av
erfarenhet, studerar han hur informationssökning 76 och akademisk karriär, som
processer över tid, förhåller sig till varandra. Informationssökningen undersöks på detta
sätt i sitt sammanhang, det vill säga den akademiska disciplinen, dess organisation och
forskarkultur.

I vår undersökning har vi framför allt koncentrerat oss på doktorandernas informations-
sökning och vi har inte haft möjlighet att följa dem under en längre tid. Därför kan vi
inte göra anspråk på att kunna använda samtliga de teoretiska begrepp som Seldén
använder sig av, och inte heller kan vi göra samma typ av analys. Ändå menar vi att det
synsätt som han utvecklat ger oss användbara redskap när vi studerar doktorandernas
första tid som informationssökare.

I avhandlingen 4������������		�	�#�����	�����
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undersöker Lars Seldén hur forskares sätt att söka information förändras under den
akademiska karriären.77

De begrepp som ligger till grund för tolkning och analys av materialet i undersökningen
är hämtade från Pierre Bourdieus sociologiska teorier.78 Det är framför allt Bourdieus
kapitalmetaforer som tillämpas i analysen och som även utgör grund för de nya begrepp
som Seldén bildar. Den akademiska karriären kan beskrivas som en ständigt pågående
strävan efter att öka innehavet av kapital av flera slag.

"�����
��������� betraktas som det allra mest betydelsefulla av Bourdieus teoretiska
begrepp.�Symboliskt kapital�definieras av Seldén som 6%����
����	�����
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�	����
����	������������������79 I detta sammanhang kan det vara att erhålla en titel
som signalerar en viss uppnådd position.�En speciell form av symboliskt kapital är det
������
�� ���������som utgörs av det slags tillgångar som är betydelsefulla inom de
akademiska institutionerna. Förutom själva ämneskunskaperna skulle det till exempel
kunna handla om originalitet, metodologiska färdigheter, forskningskapacitet och
förmåga att presentera sina idéer och resultat.

"�������������betecknar hos Bourdieu förbindelser av olika slag, det kan vara släktband
eller personkontakter. I Seldéns studie används begreppet i en snävare betydelse för att
beteckna sådana resurser som kan vara gångbara just i yrkesmässiga akademiska
sammanhang och som inte kan hänföras det symboliska kapitalet. I det undersökta
sammanhanget handlar det om de medverkandes positioner, om deras makt och
ställning i den del av forskarsamhället där de är verksamma. Inflytande över forskning
kan man få genom att man till exempel har administrativa uppdrag, blir utsedd som
sakkunnig vid tjänstetillsättningar eller är medlem av tidskriftsredaktioner eller
forskningsfonder.

                                                          
76 Begreppet informationssökning används av författaren i en vid bemärkelse, och innefattar såväl aktiv
informationssökning som passiv informationsförsörjning.
77 Seldén 1999
78 På grund av detta arbetes omfång och syfte har vi valt att endast använda oss av kapitalbegreppen på de
sätt Lars Seldén gör detta och utan att granska Seldéns informationsvetenskapliga teoribildning i
förhållande till Bourdieus användning av begreppen.
79 Seldén 1999, s. 94
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I analogi med Bourdieus kapitalbegrepp bildar Seldén begreppet ���	�����
�
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��� betecknar färdigheter i att söka information genom formellt orienterad
sökning, det vill säga förmågan att använda de system som bibliotek och andra liknande
institutioner erbjuder. ����	�����

�����
����������
������
��� utgörs av de
möjligheter till informationsanskaffning som ett utbyggt socialt nätverk ger. Istället för
att behöva lita till de formella systemen, kan man göra sig mer eller mindre oberoende
av dem genom att via personliga kontakter och uppnådda positioner få tillgång till
merparten av den information man behöver.

För att beskriva förändringarna av informationsbehoven och de metoder man använder
sig av för att tillgodose dessa behov under forskarbanan, introducerar Seldén begreppet
���	�����

�����
��		�	��Denna sträcker sig över decennier och försiggår jämsides
med den akademiska karriären. Det är förvärv av de här beskrivna olika slagen av
kapital, och de val man kan göra i förhållande till karriären som är det centrala i
studien.80

För en forskarstuderande är ett av de viktiga valen hur man förhåller sig till handledare
och andra seniorer. En doktorand kan vara mer eller mindre självständig i förhållande
till sin handledare, till exempel vad gäller ämne för avhandlingen. För en del juniorer är
oberoendet gentemot handledaren viktigt, och de kämpar för att hålla styrningen från
honom eller henne på en så låg nivå som möjligt. Andra vill istället ha en nära relation
till handledaren. En del av doktoranderna har möjlighet att påverka hur relationen ska se
ut, medan det för andra inte existerar något egentligt val. Vilket förhållande man har till
handledaren påverkar också hur informationsbehoven tillgodoses. En stark anknytning
till handledaren kan innebära fördelar som till exempel att man snabbare får kännedom
om nya forskningsrön inom det egna intresseområdet.

När det gäller att skaffa sig den information de behöver får de minst erfarna forskarna i
hög grad lita till andras omdömen om och värdering av litteraturen för att finna det som
är relevant, men kanske framför allt för att undvika att läsa det som inte är relevant.
Seldén anknyter i detta sammanhang till Patrick Wilsons idéer om kognitiv auktoritet.

Den första tiden som nybörjare beskrivs som en kritisk fas i informationssöknings-
karriären. För den oerfarne junioren är det svårt att använda sig av den formellt
orienterade sökningen, inte i första hand för att han eller hon inte behärskar verktygen,
utan därför att bristen på djupa ämneskunskaper och avsaknaden av ett fokus för
uppgiften gör det besvärligt att formulera sökfrågor.81

Man lär sig formellt orienterad informationssökning genom upprepade sökningar och
ständig övning. För att hålla denna färdighet vid liv krävs att man använder sig av den
relativt ofta, eftersom tekniken och systemen förändras. Detta betyder att det
symboliska informationssökningskapitalet med tiden kommer att urholkas, då man
under karriären alltmer utvecklar den socialt orienterade informationssökningen, och på
så sätt blir allt mindre beroende av den formellt orienterade.

Som nybörjare är man dock i huvudsak hänvisad till den biblioteksanknutna
informationsanskaffningen, och det är under den här tiden man bygger upp sitt
                                                          
80 Seldén 1999, s. 273
81 Jämför Kuhlthaus teorier om informationssökningens faser.
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symboliska informationssökningskapital. Från detta beroende av de formella
sökvägarna, sker en utveckling mot en alltmer socialt orienterad informationssökning.
Denna förändring blir möjlig genom att man skapar ett nätverk av personliga kontakter
med kollegor både inom och utanför den egna institutionen. Att utveckla det socialt
orienterade sökandet bygger på att de egna kunskaperna i ämnet, det vill säga det
akademiska kapitalet, ökar. Utan ett visst mått av ämneskunskaper kan inte sådana
varaktiga sociala kontakter som kan användas för informationsanskaffning upprättas.

Informationssökningskarriären pågår jämsides med den akademiska karriären, men
analysen med kapitalbegreppen som verktyg visar att det finns viktiga skillnader mellan
dem. Det symboliska och det sociala kapitalet av akademiskt slag förmeras och läggs
samman under forskarkarriären. När det gäller hur informationssökningskarriären
förändras över tid är förhållandena mer komplicerade.

Vad undersökningen visar är att en utvecklad förmåga att använda de formella
informationssystemen, inte innebär att den socialt grundade informationsanskaffningen
underlättas. Att man med tiden utvecklar sina färdigheter i biblioteksanknutna sökvägar
innebär alltså inte att de informella nätverken därmed blir mer tillgängliga. I kapital-
termer kan det uttryckas som att ett stort mått av symboliskt kapital av informations-
sökningsslag, inte har någon direkt påverkan på det sociala kapitalets storlek. Socialt
inriktad informationssökning är beroende av akademisk kunskap och inflytande.

Vad gäller socialt orienterad informationsökning domineras fältet av
etablerade forskare enligt principen ju större akademiskt och socialt
kapital i allmänhet desto större socialt informationssökningskapital.
Informationssökningskarriären rör sig i princip från stadiet att själv
behöva söka alla uppgifter till det ’paradis’ där all information
serveras utan anmaning.82
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I detta kapitel redovisar vi intervjuundersökningen. Vi har valt att göra analysen i två
steg. Som ett förberedande stadium i analysen strukturerar och grupperar vi i detta
kapitel det empiriska materialet. Vi sparar dock mer utförliga kommentarer och analys
till nästa kapitel. Redovisningen sker utifrån de teman eller kategorier vi identifierat i
materialet. Här försöker vi lyfta fram inte bara gemensamma uppfattningar och
handlingsmönster hos doktoranderna, utan också visa på de variationer i förhållningssätt
som finns bland dem.

För att underlätta förståelsen för den situation och den miljö i vilka doktoranderna är
verksamma, och för hur denna omgivning påverkar informanternas behov och
handlingar vid informationssökning, behandlar de inledande avsnitten den kontext
informanterna befinner sig i. Kapitlet inleds med en kortfattad redogörelse för fysiken
som forskningsfält. Därpå följer informanternas egna beskrivningar av hur det är att
vara doktorand och varför de valt att forska. Efter dessa avsnitt följer sedan
redovisningen av de mönster vi utifrån våra frågor och med hjälp av den förförståelse
våra teoretiska utgångspunkter utgör, identifierat i informanternas berättelser.
                                                          
82 Seldén 1999, s. 254
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När man använder sig av en kvalitativ metod blir det empiriska material man samlar in
ofta ostrukturerat och omfattande. I vår undersökning består det av cirka 90 sidor
utskrifter av de bandinspelade intervjuerna och anteckningar från det tillfälle då
bandspelaren inte fungerade. Eftersom informanterna var olika mycket talföra och
associerade till och betonade olika företeelser under samtalen, ser intervjuerna mycket
olika ut.

För att göra oss förtrogna med materialet läste vi utskrifterna flera gånger. Vad vi sökte
i berättelserna var utsagor som direkt eller indirekt sa oss någonting om de frågor
uppsatsen vill belysa. När vi identifierat vissa grunddrag eller kategorier i berättelserna
tillverkade vi utifrån dessa observationer en matris med rubriker liknande dem som
återfinns i detta kapitel. Med matrisen som utgångspunkt gick vi sedan återigen igenom
varje informants berättelse och förde in intressanta utsagor under de olika rubrikerna i
matrisen. De kategorier vi använt oss av konstruerade vi på egen hand, men vi har också
influerats av den litteratur vi läst. Framför allt vill vi framhålla den betydelse Patrick
Wilsons och Lars Seldéns texter haft.

I utskrifterna har vi försökt vara så exakta som möjligt. När vi använder direkta citat
därifrån har vi dock några gånger redigerat texten något för att öka läsbarheten. De
ändringar vi gjort inskränker sig till mindre klargöranden när det gäller
meningsbyggnad, till att vi anpassat talspråket till en mer skriftspråklig stavning och till
att vi uteslutit vissa av det talade språkets upprepningar.
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Fysik var ursprungligen beteckningen för all naturvetenskap. Enligt Tor Ragnar
Gerholm kan den sägas vara den materiella världens grundvetenskap. De områden som
man inom fysiken studerar sträcker sig från materiens minsta partiklar till universums
enorma strukturer. Fysiken är också läran om energin och dess former och omvand-
lingar. Därav följer att fysiken innefattar olika strålningsfenomen. Man studerar också
sambandet mellan materia och energi.

Från det stora fysikämnet kom vetenskapsgrenar som kemi, biologi och geo-
vetenskaperna att avskiljas. Utvecklingen har dock lett till att de olika natur-
vetenskapliga disciplinerna alltmer kommit att närma sig varandra igen. Det gör att nya
forskningsområden uppstått i gränsområdena; till exempel astrofysik, geofysik,
biofysik, kvantkemi och materialfysik. Samarbete i forskningsprojekt som sträcker sig
över ämnesgränser blir allt vanligare. Uppdelningen i olika naturvetenskapliga ämnen
kan därför alltmer uppfattas som en praktisk och organisatorisk fråga.

Forskningen inom fysik tar sig formen av ett växelspel mellan teori och experiment.
Forskarna specialiserar sig inom något område, och väljer också om de vill syssla med
teoretiskt eller experimentellt arbete. Experimentalisterna arbetar oftast i forskarlag, och
använder sig många gånger av apparatur som kräver stora investeringar. Om det är fråga
om mer omfattande, storskalig forskning, bedrivs experimenten vid nationella eller
internationella forskningsanläggningar. Teoretikerna arbetar för att utveckla
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teoribildningen, bland annat genom datoriserade beräkningar och simuleringar av
fysikaliska processer.83

Man talar inom vetenskapshistorien om en förändring från Little Science till Big
Science.84 Denna utveckling mot en alltmer storskalig forskning inom naturvetenskap
och teknik är särskilt påtaglig när det gäller fysik. Den utrustning som används för att
bedriva experimentell verksamhet vid de stora forskningsanläggningarna, till exempel
partikelacceleratorer, blir allt omfångsrikare. Själva projekten i sig växer också de i
storlek och som en följd av detta blir forskningsorganisationerna alltmer omfattande. Ett
exempel är CERN där flera tusen forskare är involverade i experimenten. Enligt Brian
Vickery karakteriseras också Big Science av att forskningen kommit att bli inriktad mot
att lösa mer övergripande praktiska problem, snarare än att som tidigare vara
disciplinorienterad.85

Fysiken är i hög grad en internationell vetenskap och forskarna ingår ofta i världs-
omspännande nätverk. Svenska fysiker har många internationella kontakter, framför allt
samarbetar man med västeuropeiska och amerikanska forskare. Det är i Västeuropa och
USA, men också i Japan och i viss mån Ryssland, som den mest avancerade
forskningen inom fysik bedrivs.86

Inom flera olika forskningsområden i fysikämnet utvecklas kunskapen mycket snabbt
och dessa områden kan sägas ha en hög tillväxttakt. Ett uttryck för denna kraftiga
expansion är att litteraturens omfång fördubblas vart tionde år. En effekt av den stora
kunskapstillväxten är att begrepp och metoder snabbt förändras. För den enskilda
forskaren kan detta bland annat medföra att äldre forskningsresultat blir svårare att finna
i informationssystemen.87

Gunnar Bäckström, professor i fysik, ger en liknande beskrivning av ämnets expansion.
Denna utveckling för med sig att doktoranden för att inom rimlig tid ta sig till
forskningsfronten måste

[…] välja kortast möjliga väg på kartan, vilket innebär att han måste
avstå från kunskaper som inte är omedelbart nödvändiga för hans
tilltänkta verksamhet. Han får begränsa sig till de moment som behövs
för att förstå läget vid gränsen till Ingenmansland.88

Specialiseringen är enligt Bäckström nödvändig, men det går inte att bortse från att den
får negativa följder för ämnet. Framför allt bildas det flera, från varandra isolerade
forskningsgrupper med snäva perspektiv som har svårt att förstå varandra.89

                                                          
83 Gerholm 1992, s. 119-124
84 Price 1986
85 Vickery 1999, s. 403
86 Persson 1996, s. 3
87 Schultz 1992
88 Bäckström 1996, s. 96
89 Ibid., s. 96-97
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Fysikämnet är vid universitet och högskolor uppdelat i olika sektioner. Indelningen
skiljer sig åt mellan olika utbildningsinstitutioner, vanligen ingår dock följande
basområden: astrofysik, partikelfysik, kärnfysik, atom- och molekylfysik och
kondenserade materiens fysik. Doktorandutbildningen brukar sträcka sig över cirka fyra
och ett halvt år, och syftar till att ge doktoranden de kunskaper som krävs för att han
eller hon ska kunna arbeta som självständig forskare.

Den enskilda doktorandtjänsten kan finansieras på många olika sätt. För det första kan
man vara anställd direkt av den högskola där man är verksam. Näringslivet, olika
konsortier eller statliga stiftelser och råd kan också gå in och, tillsammans eller enskilt,
ge bidrag till tjänsten.

När det gäller val av forskningsområde är det ofta så att man väljer inriktning snarare än
ett specifikt ämne. Därefter kan man få förslag från institutionen. Ofta innebär detta att
man tar över eller blir en del av ett pågående projekt. Mera sällan är det så att man redan
från början har en bestämd idé om vad man vill göra.

I utbildningen ingår allt efter vald inriktning cirka 40 poäng kurser, där några kurser är
valbara och några obligatoriska. Oftast ska doktoranden ägna 20% av sin tjänst åt
undervisning av studenter på grundutbildningen. Denna undervisning kan bestå av
föreläsningar, laborationer eller räkneövningar. Några få doktorander kan ha andra
uppgifter som till exempel att sköta avdelningens datorer. I vissa fall erbjuds även
tjänster som är befriade från undervisning.

Målet är alltså att utbildningen ska utmynna i en doktorsavhandling. I de flesta
naturvetenskapliga ämnen består denna av ett antal hoplagda arbeten, vanligen
publicerade artiklar, en så kallad sammanläggningsavhandling. Det är också möjligt att
utforma avhandlingen som en monografi, men en samling artiklar med sammanfattning
är det vanligaste.

När doktoranden kommit halvvägs i arbetet har hon eller han möjlighet att sätta samman
en licentiatuppsats. De flesta doktorander väljer att göra detta även om det tar lite extra
tid. Licentiatuppsatsen består också den oftast av några artiklar. Dessa behöver inte ha
publicerats men de ska gå att omarbeta till arbeten som kan publiceras. De exakta
kraven på hur en licentiatuppsats eller doktorsavhandling ska se ut varierar beroende på
ämnesområde och på hur man valt att undersöka detta.
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De nio doktorander vi intervjuat har varit forskarstuderande under två till fem terminer.
Åldersmässigt utgör de en homogen grupp. De flesta kommer direkt från tidigare
studier, förutom i något fall där informanten har något års arbetslivserfarenhet. Två av
dem har hunnit lägga fram sin licentiatuppsats. De är verksamma inom skilda
forskningsområden. Vissa av dessa områden gränsar mot till exempel biologi eller kemi.
I några fall har informanterna sin grundutbildning inom en annan disciplin. De tillhör
flera olika institutioner och arbetar under olika finansierings- och anställningsformer.
För att informanterna ska kunna förbli anonyma har vi valt att inte ange om den som
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uttalar sig är en kvinna eller en man. Vi berättar heller inte vid vilken institution den
enskilda doktoranden är verksam. Den siffra informanterna tilldelats överensstämmer
inte med den ordning i vilken intervjuerna skett.
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Kontexten är av stor betydelse för varför och hur vi söker information. Med kontext
menar man i informationssökningssammanhang var personen i fråga verkar, vilken
kultur och miljö som råder inom organisationen, vilken ställning och vilka uppgifter hon
har och hur den specifika uppgiften ser ut.90 För att sätta in doktorandernas behov och
tillvägagångssätt vid informationsanskaffningen i sitt sammanhang har vi valt att inleda
redovisningen med en relativt utförlig beskrivning av vad de själva berättar om sin
arbetssituation.

Den förändring det innebär att ta steget från att vara en student i mängden till att
plötsligt vara någon som förväntas vara specialist inom ett specifikt ämnesområde, kan
för en del doktorander kännas påfrestande. �8�	����������	��	����	�������������
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den första tiden som en period då man inte ännu är riktigt klar över vad man ska syssla
med, och då man ännu inte hunnit tillägna sig de kunskaper som det ibland förväntas att
man ska ha.

Det upplevde jag som lite konstigt när jag började som doktorand här,
ena dan så var jag ��� doktorand här och andra dan så ��	 jag
doktorand här och då skulle jag plötsligt vara expert i […].
(Informant 8)

En av doktoranderna tyckte i motsats till de flesta andra att steget var för litet. Det första
året upplevdes som tråkigt.

[…] det kändes nästan som att den här doktorsgrejen det är som att
vara vanlig student, man läser doktorskurserna då istället. Det är ingen
större skillnad, det är samma sak, tenta och allt det där. […] Det var
jag inte sugen på då.�(Informant 6)

Känslor av ensamhet i arbetet och av att det vilar ett tungt ansvar på doktorandens axlar
återkommer i flera av intervjuerna. Trots att man ofta arbetar i grupper av mer eller
mindre formell karaktär, är man i stor utsträckning sin egen arbetsgivare.

Just att man jobbar så ensam. Även om man jobbar med andra så vet
man att allting hänger på mig om jag ska komma fram. […] ”Det låter
som det är rätt pressande då och då?” Ja, det blir, jag menar man har
ju kraven på sig själv att man ska komma någonstans. Det är väldigt
lätt att tycka att man inte får lika mycket gjort som andra verkar få.
(Informant 2)

                                                          
90 Höglund & Persson 1985, s. 72-73
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Nu är det tyvärr vardag för många att man känner sig väldigt ensam.
Man har en gigantisk uppgift framför sig, man vet inte riktigt hur man
ska gripa sig an den, hur man ska gå till väga, vem man ska fråga.
(Informant 9)

Vi ser också hur några informanter tycker att det är lätt att forskningen tar upp en för
stor del av livet, och hur man försöker värja sig från detta till exempel genom att låta bli
att förnya sitt passerkort och därigenom göra det omöjligt att komma in på arbets-
rummet på helgerna (Informant 4), eller genom att medvetet låta bli att ta med sig arbete
hem på veckosluten:

Men jag försöker väl ändå hålla helgerna fria. […] jag tycker det är
skönt att veta när det är veckodag och när det är helg. […] det finns ju
folk i den här korridoren som jobbar dygnet runt. […] Framför allt är
det så, att som doktorand så får du jobba så mycket du vill, du får inte
jobba hur lite du vill, men det finns ingen som kollar dej, ingen
klocka, allt är på ditt eget ansvar.�(Informant 6)

När det gäller doktorandernas val av forskningsområde visar det sig att de i de allra
flesta fallen gjort sitt examensarbete på den institution där de nu är verksamma. De har
tyckt att arbetet varit roligt och kommit väl överens med de övriga forskarna. Framför
allt har de tyckt att kontakten med professorer och handledare fungerat bra. Flera
informanter påpekar vikten av att de sociala kontakterna fungerar. För många förefaller
de sociala kontakterna väga tyngre än möjligheten att själv bestämma exakt vad de ska
syssla med.

[…] och så fick jag gå runt och prata med olika forskargrupper. Och
så, ja, så valde jag något. Det jag gick på mest var faktiskt person-
kemin med dom i gruppen. Jag kände att jag kunde prata med dom
och dom verkade trevliga och seriösa och så där. Det var också viktigt
att jag inte skulle jobba helt själv. (Informant 3)

[…] möter man en person som verkligen på något sätt kan locka en att
tycka att det här är jättekul så orkar man mycket mer och dom
personerna drar ju så mycket mer folk, i och med att dom är trevliga
och pratglada och får en intresserad.�(Informant 6)

Flera av doktoranderna säger att de egentligen inte tänkt ägna sig åt forskning efter
grundutbildningen. De har haft siktet inställt på att arbeta inom näringslivet som
konsulter eller som anställda på någon utvecklingsavdelning. Nästan genomgående
berättar de dock om hur de haft svårt att finna några tjänster som verkat tillräckligt
intressanta.

Jag sökte andra jobb när jag gjort exjobbet, men jag tyckte det var
svårt att hitta något som jag kände för. Det fanns ju jobb, visst gjorde
det det, men det var inte lockande. Så att det var nog lite i brist på
annat som lockade. (Informant 2)

Endast två personer berättar att de haft siktet inställt på forskning redan tidigt under
grundutbildningen. Beslutet om att söka till forskarutbildningen har för de andra
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deltagarna vuxit fram gradvis. Intresse för ämnet, nyfikenhet på forskarlivet och en
känsla av att om de någon gång ska forska så måste det ske nu, är de vanligaste
orsakerna man anger till det val man gjort. Endast tre doktorander har just nu mer eller
mindre uttalade planer på en fortsatt akademisk karriär.

Det man framför allt framhåller som roligt och tillfredsställande med doktorandlivet är
känslan av hur man lär sig mer och mer och blir allt kunnigare. Flera informanter
berättar om hur de i samtal med andra doktorander som inte sysslar med liknande saker
upptäckt hur de utvecklats inom det egna specialområdet.

[…] det är om man tittar på det månadsvis eller längre då, så känns det
som man lärt sig så otroligt mycket. […] Eller, det bästa som kan
hända, det är ju faktiskt att kompisar i korridoren går förbi och frågar:
’Hur är det här nu? Fungerar det så här?’ Och så får man höra hur dom
tänker om samma experiment. Fast dom är ju nybörjare i den
meningen att dom inte riktigt vet vad det handlar om. Och så förstår
man själv hur mycket man hunnit lära sig. Så jag skulle kunna förklara
vad som händer och det är roligt. Det är en kick. (Informant 6)

Att undervisa upplevs av flera doktorander som något som tar tid från den egna
forskningen. Tillsammans med de kurser som man själv läser som en del av
utbildningen splittras tiden upp. Några informanter säger också att det är roligt att
undervisa och att man direkt får feedback om man gör något bra#��9��������	������	�����
:	�����������
�������	��������������������1���������	��	��
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Den nyblivna doktoranden hamnar i en relativt okänd miljö som styrs av andra lagar än
de som råder på grundutbildningen. Målet är att bli expert inom ett litet, väl avgränsat
område av det stora fysikämnet och att så småningom kunna bedriva självständig
forskning. Doktorandens kunskaper inom det valda området motsvarar oftast de
kunskaper man kan inhämta under grundutbildningen, och man är beroende av
handledare och professorer både som samtalspartner och när det gäller att avgränsa det
egna ämnesvalet. Ett uttalande speglar tydligt detta beroende: �;���	�����	����
��
�������������
�����	������� (Informant 4).

Som tidigare nämnts spelar de sociala kontakterna en viktig roll vid det första valet av
inriktning. Att doktorera är ett omfattande arbete som sträcker sig över flera år, och det
är inte självklart att alla som påbörjar utbildningen fullföljer den. Flera informanter
påpekar vikten av att ha kunniga personers hjälp och stöd:

För mig betyder det otroligt mycket att ha någon att bolla idéer emot,
att driva på lite. Jag känner att jag blir själv mer drivande om jag
jobbar med någon. Inte bara så att den personen driver på mig. Det är
viktigt inte bara för informationsutbytet att diskutera artiklar, utan att
det är någon som är intresserad, att man kan entusiasmera varandra.
(Informant 9)
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Ingen informant uttrycker något större missnöje med hur olika finansieringsformer
skulle kunna tänkas kunna styra deras forskning. Man är ganska obekymrad när det
gäller var pengarna kommer ifrån, även om några doktorander pekar på att det är en
faktor som kan påverka vad man sysslar med: ��"�����������
���������
���������
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(Informant 6)�
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Den som varit forskarstuderande en tid och börjar närma sig den punkt då licentiat-
uppsatsen ska planeras, kan uppleva kravet på publicering som stressande. Även om
omgivningens krav inte är uttalade, kan de egna behoven av att åstadkomma resultat
vara nog så pressande.

Det har jag inte alls känt från professorn eller något sådant, men man
känner att alla runt omkring börjar publicera artiklar, så det måste ju
jag också göra. […] Det kändes väldigt, väldigt skönt när jag lyckades
göra det till slut i alla fall. (Informant 8)

De artiklar som doktoranderna förväntas producera kan ses som en förberedelse för dem
som väljer att satsa på en framtida forskarkarriär.

Nu ska det ju liksom publiceras så mycket, i och med att framgång
mäts nästan bara i artiklar nu bland forskare. Det blir ett sådant tryck
att man ska få ut många, man ska ha en 
�� referenslista på hur många
man har skrivit. (Informant 3)

Inom fysikämnet är det ovanligt att en enskild forskare står som ensam författare till en
artikel. Antalet författare varierar. Det kan för teoretiska artiklar ofta röra sig om tre till
fyra, medan de storskaliga experimenten kan resultera i artiklar där ända upp till ett
hundratal forskare bidragit. För en teoretiker kan då redan den första publikationen
innebära att man utför huvuddelen av arbetet, och att man därmed står som första
författare. I vilken ordning författarna placeras på listan är dock inte helt självklar:

Allt går ju ut på att man ska publicera det någonstans. En del
professorer vill vara med sist, på slutet på allt. ’Du är anställd hos mig,
punkt!’ Men andra tycker att det räcker om dom varit med och
bidragit aktivt till texten eller till att designa experimentet och så. […]
Det är känsligt var i sådana där namnlistor man står. Dom första
namnen är väldigt bra, för då hittas man ju direkt när man söker, och
dom sista namnen anses vara fint, ofta är det professorn som står sist,
för det ska vara den som har det övergripande ansvaret. Men det beror
ju på vem man talar med, för andra har en annan ordning. Så för dom i
mitten spelar det inte så stor roll, men… Ja, det finns olika teorier.
(Informant 5)

Informanterna ger exempel på vad de första publiceringsbidragen kan utgöras av. Några
har skrivit konferensbidrag som inte genomgått samma typ av granskning som en
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tidskriftsartikel. För den som är experimentalist kan att vara medförfattare till en artikel
betyda att man tar fram underlag i form av resultat från olika experiment. Dessa
används sedan i en artikel där själva skrivarbetet och sammanställningen har utförts av
någon annan inom gruppen eller avdelningen.

Data som jag har varit med och tagit fram det första året, de finns med
i en artikel, men det var inte jag som skrev det mesta. Experimentbiten
hade jag skrivit eftersom jag gjort dom labbarna. Men just det här
runtikring var det inte jag som skrev, det var en av mina kollegor.
(Informant 5)

För den doktorand som siktar mot en framtida karriär som forskare handlar publicering
inte bara om att få sina resultat granskade och godkända. Chanserna för att bli uppmärk-
sammad ökar mycket om man får artiklar placerade i tidskrifter med hög status och om
den egna handledaren är en forskare med gott renommé.

Det är så ��	���� viktigt att vara med i de rätta tidskrifterna och
cirklarna. Särskilt då om man ska söka en post-doc och sedan vidare,
så gäller det att skaffa sig ett namn. […] Har du en bra handledare så
kan du glida lite på honom, för hans namn står ju alltid med.
(Informant 6)

En doktorand beskriver hur det kan gå till när man vill öka läsvärdet för andra på det
man publicerar, men också hur man aktivt förhåller sig till andra forskare inom
området:

Det finns några grupper som jag gärna…om dom läste det som jag gör
skulle jag bli glad. Så då refererar man till deras arbeten och visar, det
blir någon slags respekt nästan: ’Det där, det tycker jag, det var bra av
er, så att nu kan ni väl tycka att det här är bra’. ”Något slags
bytessystem?” Ja, faktiskt. Det är hemskt mycket så. (Informant 3)

Några av informanterna har funderat en hel del över hur de upplever konkurrensen med
andra forskare. Flera berättar att de som alldeles nya inom forskarutbildningen känt oro
över att någon grupp som sysslar med liknande forskning skulle hinna före. En
informant har identifierat sina närmaste konkurrenter: �0�����������
�����	�1��������
�����	��
����������	�����������	��	������������������	��
�	��7�����	�����
������
���
�������	������������������� (Informant 3)
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Doktoranderna har flera olika möjligheter att skaffa sig den information de behöver för
sin forskning. Olika vägar och källor fyller olika funktioner och används med större
eller mindre regelbundenhet.91 Valen påverkas av de egna kunskaperna, av vilken fas av
arbetet man befinner sig i, men också av hur lättillgängliga källorna och vägarna till

                                                          
91 Det är inte alltid möjligt att hålla isär begreppen vägar och källor. I doktorandernas berättelser ser vi att
till exempel att handledaren kan fungera både som väg till informationen men också som en källa. På
samma sätt är Internets funktion som informationskälla och väg till sådan flytande.
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dessa upplevs vara. Hur informationssökningen går till är också något som förändras
över tid.

2�+���7�
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För de allra flesta av de intervjuade har handledaren, eller den biträdande handledaren,
en framträdande roll bland olika tänkbara vägar till material och information. Oftast
handlar det om att man i ett samtal om en specifik fråga får tips och uppslag om
läsvärda artiklar. Några av doktoranderna berättar också att de fått artiklar direkt i
handen eller listor över de artiklar som handledaren menar är viktigast för att sätta sig in
i ett visst problem.

[…] och sedan så, det absolut viktigaste, det är handledaren. Om han
har gett dig, för i många fall tror jag nästan det går till så att
handledaren säger vilka artiklar som är aktuella just nu, och så läser
man dom. Och sedan utifrån dom så gör man en massa litteratur-
sökningar då. Så man får alltid någon hjälp i början. (Informant 6)

[…] till exempel när jag skrev min artikel här, då hade jag velat
referera till någon som hade gjort ett sådant här experiment. Och ofta
så vet handledaren att dom och dom har publicerat, och antingen har
han artikeln i sin samling eller också vet han författare eller ungefär
när den gavs ut. Då är det ganska lätt att hitta den med sökmotorer.
(Informant 8)

Nästan alla intervjuade säger att andra doktorander och forskare på avdelningen är
viktiga som förmedlare av information. Det kan vara så att man ingår i en forskargrupp
som arbetar tätt tillsammans, och då är det i första hand gruppens medlemmar som ger
varandra idéer om material. Men också kollegor som sysslar med närliggande områden
bidrar ofta. Flera av de intervjuade berättar om hur man frågar varandra, av en slump får
syn på en användbar artikel hos någon, eller att man mer eller mindre medvetet bevakar
åt varandra.

Oftast är det så när man håller på med en grej så står det någon där
bredvid en och så frågar man: ’Känner du till det här?’ och så säger
dom: ’Ja, det finns en artikel.’ Så när man stöter på något så läser man
det. (Informant 7)

[…] många, många artiklar som jag har får jag ju genom kollegor då.
Antingen att någon liksom aktivt sticker till en, eller att man talar om
någonting och så säger dom: ’Ja, det har jag en artikel om.’ Eller så
kanske man står inne på någons rum och snackar och så ser man något
på skrivbordet, ’Ja, den var intressant,’ och så kopierar man den då.
(Informant 9)

I några grupper har man gjort försök med att dela upp ansvaret för bevakning av olika
tidskrifter mellan gruppens medlemmar. Tanken har varit att man ska presentera artiklar
för varandra vid gruppens möten. Detta har inte fungerat annat än en kortare tid. En
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positiv effekt av försöken är ändå att man på så sätt blivit mer uppmärksam på vad de
andra på avdelningen kan tänkas ha nytta av.

[…] och sedan andra på institutionen som ser något, och säger att ’Det
här är kanske intressant för dig.’ ”Så det är så att man håller ögon och
öron öppna även för sådant som inte direkt berör en själv?” Ja, om
man känner igen någonting, ’Det där håller […] på med,’ till exempel.
’Han kanske skulle vara intresserad.’ Så tar man en kopia.
(Informant 1)

Förutom att förmedla artiklar kan kollegor också på andra sätt bidra med användbar
information:

Och så får man tips från folk som åker på konferenser: ’Den här
gruppen håller på med det.’ Och så när man söker på det, så visar det
sig ofta att dom precis har börjat med det, eller att dom inte har hunnit
publicera någonting. Så den färskaste informationen får man via
konferenser. (Informant 5)

En av informanterna nämner möjligheten att genom mer erfarna forskare vilka fungerar
som redaktörer för olika tidskrifter, få höra talas om vad som är aktuellt för publicering
inom den närmaste framtiden.

Flera av doktoranderna har iakttagit att de erfarna forskarnas informationsvägar skiljer
sig från dem som används av nybörjarna på forskarutbildningen. Man vet att
handledarna har många kontakter med kollegor utanför institutionen och att deras
omfattande kontaktnät utgör underlag för utbyte av material.

Min handledare får ju otryckt material från […] direkt, och det är ju
fantastiskt bra att ha för man får ju direkt ett par månaders försprång
gentemot andra grupper. […] Man får ju gärna en känsla av att det här
att vara forskare, ja, man ska vara duktig och förstå och så där, men
det är ju så mycket mer det gäller. Det gäller att ta reda på vilka ���	�
personer som är duktiga. […] Ja, jag tror att idag kan man inte klara
sig särskilt bra om man inte samarbetar med folk. (Informant 6)

De erfarna forskarna förefaller enligt doktoranderna inte behöva ägna sig åt regelrätta
sökningar i någon större utsträckning, eftersom de får kunskap om de senaste resultaten
genom direktkontakter och genom att delta i konferenser. Det händer dock att
handledare låter doktoranderna söka information i olika databaser:

[Handledaren] har delat upp det bland doktoranderna: ’Kan inte du
söka på den här åt mig?’ Så gör man det och skriver ihop en halv sida,
’Det här är det viktigaste, varsågod.’[…] Det mesta dom får är från
konferenser. Har man väl hållit på tillräckligt länge inom ett fält så
kan man ju området och vet. Så då är det kanske inte så mycket extra
information det här nya. (Informant 5)

På en fråga om handledaren har visat hur man går till väga när man söker säger en av
informanterna: ”8��1����������������������	������������������(Informant 8).
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Informanterna känner alltså till hur handledarna och andra seniorer i många fall får sitt
material. Även om man som doktorand vet vilka andra forskare som är verksamma
inom det egna området och var de finns, har man oftast ännu inte etablerat några egna
kontakter med dem. Det kan dock, som i några fall, vara så att forskningsområdets och
projektets karaktär gör att ett regelbundet samarbete och utbyte med forskargrupper vid
andra institutioner ingår i arbetet.

De doktorander som haft tillfälle att delta vid konferenser och forskarskolor berättar om
hur de där samtalat med kollegor som arbetat med närliggande projekt och att de
upplevt det som mycket inspirerande. En del av dessa möten kan komma att leda till att
mer varaktiga kontakter etableras. Enstaka exempel finns också på hur man i sådana
sammanhang kunnat byta preprints med någon annan forskare.
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Alla intervjuade uppfattar sig som till största delen självlärda när det gäller att använda
sig av olika sökverktyg. Är man van vid att utnyttja Internet och att utföra sökningar
där, så medför heller inte sökningar i bibliotekets databaser några stora problem. Under
grundutbildningen har man inte ägnat sig åt informationssökning i någon större
utsträckning. Det är endast i samband med examensarbetet som man har genomfört
någon mer omfattande informationssökning. I grundutbildningen ingår dels en
biblioteksorientering, och dels en kurs i informationssökning i samband med ett
projektarbete. På bibliotekets hemsida finns också användarundervisning tillgänglig,
men flera av informanterna har inte uppmärksammat dessa sidor.

Som doktorand har man möjlighet att i en valbar kurs fördjupa sina kunskaper i
informationssökning. De flesta av de intervjuade känner till att den finns, men ingen av
dem har valt att deltaga i den. Endast ett fåtal av informanterna uttrycker något intresse
för en sådan utbildning.

En av informanterna berättar om sina erfarenheter av användarundervisning:

Jag sökte väldigt lite på grundutbildningen. Vi hade någon
bibliotekskurs, något projektarbete när man skulle söka information,
men det var det tråkigaste jag har varit med om. Ja, informations-
sökning tycker jag låter intressant, men litteratursökning, ja, man
förknippar det med tråkiga lektioner i biblioteket. Det fanns två
böcker när vi hade bibliotekssökning. Och då sa dom att ’Det här är
två böcker ni måste köpa, dom handlar om bibliotekssökning’. Det var
en grön och en orange, jag har fortfarande inte kollat i dom.
(Informant 9)
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Så gott som alla sökningar som man utför från sitt arbetsrum går via bibliotekets
ingångar till databaser och andra informationsresurser. Vi frågade doktoranderna om de
använder sig av institutions- och huvudbiblioteket på andra sätt. Bland informanterna
varierar det mycket hur stor användning man har av institutionsbiblioteket. Några tycker
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att de inte alls hittar vad de behöver där, medan andra har användning av det både för att
låna böcker och titta i tidskrifter, och därför mer sällan beger sig till huvudbiblioteket.

Framför allt är det för att få tag på äldre artiklar som man går till huvudbiblioteket. Man
har då oftast funnit en referens i någon av databaserna och kan sedan gå till biblioteket
för att leta upp den eller be personalen om hjälp med att hitta den i magasinet. Man har
också möjlighet att genom ett telefonsamtal eller via e-post beställa framplockning.

Informanterna har olika inställning till att behöva ta sig till biblioteket. Flera beskriver
ett visst motstånd, både när det gäller att ta sig dit och när det gäller att beställa
material: �$%&������	�������
��������	�����������������	�

������ ����
�����������	�
����������������������	�������������������������	�����������������1 =��= …” (Informant
9). För andra förefaller det mer självklart: �9�1���� �����	�����
������������������	

�	���������������(Informant 1).

Några nämner att det är positivt att kunna sitta och bläddra igenom papperstidskrifter:

Jag tycker det är jobbigt att läsa på skärmen, så jag går hellre till
biblioteket och sitter och bläddrar i den, och tittar i innehålls-
förteckningen, än att jag gör det i datorn, det är tråkigt. Det är skönt
att ha den där tidningen i handen. (Informant 5)

Att titta igenom tidskrifter ger, enligt några informanter, möjlighet att hitta något som
man annars inte skulle ha funnit: �����
�������������	������������
�������������	�
��	1����������������
���	�
����������	��
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�����	��� (Informant 2).

Vi pratade också om vad bibliotekarierna kan hjälpa till med. �7����	�����������	
��	��1��������
���	�����	�����	���������������
�����
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(Informant 5). Andra informanter är mer tveksamma till om personalen kan vara till
hjälp då det gäller att finna artiklar: �$%&�����������������������	1������	������	������

��������(Informant 1).

När det gäller frågan om man kan tänka sig att lämna bort sökningar är de flesta
tveksamma. Flera av doktoranderna har inte reflekterat över den möjligheten.
Huvudinvändningen är i de flesta fallen att det skulle vara svårt att lämna ifrån sig
sållningen av träfflistan, men också att man under sökningens gång själv ändrar
inriktning och sökord.

Det tror jag skulle vara svårt, för dom sökorden och begreppen dom
modifieras ju hela tiden. […] Till en viss del skulle det gå att lämna
bort, men jag måste ju ändå själv söka. (Informant 2)

Några sade att den som skulle kunna hjälpa till med sådana sökningar i så fall måste
vara en ämnesspecialist. Man tror sig heller inte kunna beskriva tillräckligt entydigt vad
det är man är ute efter.

Det är nog svårare för dom där borta att hjälpa till och hitta på sökord,
det tror jag. För att göra det måste man kunna sammanhanget, och det
är svårt att förmedla sammanhanget. (Informant 5)
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Doktoranderna säger sig inte uppleva några större tekniska svårigheter med att ta sig
fram i databaserna, av den anledningen känns det inte meningsfullt att lämna bort
sökningar till någon annan.

Du menar att ge någon i uppdrag att söka artiklar och så? Är det inte
lite det man gör när man söker i Inspec, man ger ju sökkriterier. Det är
ju inte alltid träffsäkert, men jag tror inte det skulle löna sig i mitt fall
faktiskt. (Informant 7)

Samma informant kan dock tänka sig ett tillfälle då det skulle kunna vara befogat med
sådan hjälp: �7����	��������
����������
�������������	�����
������%��������������	
����
�����	��� (Informant 7).
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Via bibliotekets hemsida kan doktoranderna nå flera databaser och tidskrifter i
elektronisk form. Medvetenheten om vilka databaser man använder sig av och hur man
når dem varierar hos informanterna. Några säger att de söker på nätet, medan andra
berättar att de använder sig av bibliotekets tjänster om än ej i den fysiska lokalen. I och
med att flera av doktoranderna lagt in indexsidan över de elektroniska resurserna som
bokmärke, är anknytningen till biblioteket inte tydlig för dem. Inspec, Science Citation
Index och Web of Science nämns oftast, men även Medline och Chemical Abstracts
anges som möjliga ingångar.

Doktoranderna har olika uppfattningar om hur svårt det är att definiera det egna ämnes-
området i form av sökord när de söker i olika databaser. �7�����	����������	���
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���(Informant 2). En doktorand beskriver hur man i
början kan få hjälp av handledaren att hitta sökbegrepp och hur sedan läsning av artiklar
fyller på förrådet av sökord.

Så just dom där ’hemliga orden’ får man från handledaren och från
artiklarna sedan. För det är ofta så, läser du en artikel från det området
så används ju det ordet, man lär sig det snabbt. (Informant 6)

Flera informanter menar att det oftast inte är några större problem att finna artiklar som
behandlar det egna området. Vill man däremot söka lite utanför detta upplevs
svårigheterna som större.

[…] om jag vill söka jättesnävt […] då är det inte så svårt. Det är
däremot svårt om man vill försöka bredda sig lite grann. Då får man
helt plötsligt 5000 träffar. Det är inte så kul. ”Nej, vad gör man då?”
Ja, man börjar klura, så får man väl försöka fundera ut några
underrubriker. Problemet är att lägger du till ett sökord så försvinner
ju en massa andra som du skulle vilja ha. Då får man försöka variera
det där tredje sökordet också. (Informant 5)
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Doktoranderna beskriver sig inte ha några större problem med att bemästra de tekniska
aspekterna av att söka elektroniskt. Datorn är för de flesta ett arbetsredskap som man
använder flitigt.

Jag är nog ganska duktig på att definiera sökbegrepp. Jag menar jag är
väldigt van vid att använda Internet och använda dom sökmotorerna
och Booleska [ohörbart] eller vad säger man? […] jag brukar ju söka
på ord i titel eller abstract, och ibland så använder man ju…Det finns
ju synonymer för saker och det kan vara lite svårt ibland, där kan man
ju missa. (Informant 9)

Det är dock mycket vanligt att man vid sökningar redan har namn att utgå från. Endast
en informant betonar nyckelorden som det viktigaste både vid sökning och relevans-
bedömning. Informanten menar att: ”7����	��������������������������	
����
��	����
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beskriver det motsatta förhållandet: �"������	�����������
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����	���1����������������	�����	����(Informant
8).

En specifik svårighet som några informanter berättar om är den osäkerhet som uppstår
när man ��� hittar material trots att man förväntar sig att det ska finnas något
publicerat. Framför allt gäller det äldre forskningsmaterial som inte finns med i de
elektroniska databaserna. Informant 4 söker tillsammans med handledaren forsknings-
resultat om ett specifikt fenomen som de båda tycker att någon annan borde ha sett
tidigare. En annan doktorand berättar om liknande problem:

Och särskilt ifall det är någonting som inte är så teknikberoende. […]
Så om det är någonting som man kan göra rätt så enkelt, så kan man
nästan ge sig katten på att det gjordes för hundra år sedan kanske. […]
Annars ska man stå och bläddra i sådana här kataloger och det blir
väldigt knöligt. Jag förstår nästan inte hur dom gjorde förr i tiden.
(Informant 3)

Informanternas sökbehov och hur ofta man säger sig använda databaserna varierar. En
del använder sig av någon eller några databaser åtminstone en gång i veckan, medan
andra kanske bara gör det någon gång i månaden. Några doktorander känner att de
borde arbeta mer systematiskt med informationssökning.

Egentligen så borde man ha gjort en sådan där rejäl sökning så att man
kan stoppa vid något årtal, så att man vet att tidigare behöver man inte
titta. Men jag har alltså inte riktigt gjort det. ”Du menar att du
systematiskt går igenom så att du vet vilket år du är på?” Det hade
varit bra om man hade gjort det, men nu har jag inte gjort det…det blir
mer spridda skurar. (Informant 5)

Den tid och det engagemang man lägger ner på informationssökning varierar således
från individ till individ. Gemensamt för flertalet informanter är dock att själva
informationssökningen upplevs som mer oproblematisk och lustfylld när man vet vad
man är ute efter:
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Om det är något man vill kolla upp då är det rätt så kul. Då är det så
pass specifikt att då hittar man tre, fyra stycken och då är det lätt att
kolla. Men det är jobbigt när det gäller det här stora, när man ska ha
tag på bakgrund till projekt. (Informant 5)

Möjligheten att sitta på sitt rum och därifrån söka är något som uppskattas av många.

Men man kan väl säga att min syn på informationssökning totalt har
revolutionerats och förändrats sedan datorn kom in. Jag menar, jag får
gåshud av kartotek, men att söka på nätet tycker jag är rätt kul.
(Informant 9)

En doktorand beskriver den största svårigheten så här:

Vi diskuterar ju med varandra […] men ofta så vet man ju inte vad
man ska söka, vad man vill ha svar på egentligen. Det är det som är
problemet. (Informant 7)

Denna upplevelse kan kopplas till den beskrivning flera informanter ger av hur det är att
ge sig in på ett okänt område. Svårigheterna ser helt annorlunda ut när man söker inom
ett känt område än när man inte har några markeringar i terrängen att orientera sig efter.
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Några av doktoranderna arbetar inom forskningsfält som befinner sig i gränsområden
mellan fysik och kemi eller biologi. Det betyder oftast inte att man har direkta kontakter
med forskare inom de andra disciplinerna. Däremot får det konsekvenser för var man
söker sin information och hur man formulerar sina sökningar. Skillnaderna mellan olika
discipliner vad gäller sättet att uttrycka sig kan vara stora: �>������
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dessa helt olika och begreppsapparaterna skiljer sig åt på många sätt.

Några av informanterna tycker att det försvårar informationssökningen att man måste gå
in i områden som man inte är bekant med. Det tar tid att sätta sig in i det andra fältets
sätt att uttrycka sig. En doktorand menar att det går att komma förbi sådana svårigheter:
”8��1���������
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upplever inte att det medför några större problem att finna de lämpliga sökbegreppen.

För den som forskar inom ett gränsområde får informationen sökas på ett bredare sätt än
för den som är specialiserad inom ett ’rent’ fysikområde. Man söker i databaser istället
för att direkt gå in i de specifika tidskrifterna. ”9�1���	�����
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�	���	��������(Informant 9). Genom att använda sig av flera
databaser kan man täcka in ett bredare område.
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Doktoranderna befinner sig forfarande i början på forskarutbildningen men kan ändå se
att deras sökbeteendet förändrats:

Då var det så himla brett, det kändes som man ryckte i ett halmstrå här
och där, ’Det här verkar intressant och det här’. Nu är det mer
fokuserat. (Informant 1)

Informant 4 letade tidigare upp alla referenser i en bra artikel, men nöjer sig numera
med att endast söka upp vissa av dem.

Det är det svåraste när man börjar, att man ska göra någon sorts bred
sökning för att ha någon sorts bas att stå på när man ska göra sitt
projekt. Det är ganska svårt. Då vet man inte vad man letar efter, man
läser här och där. (Informant 5)

En doktorand som nu söker material för det fortsätta arbetet, menar att när man börjar
med ett nytt fält så måste man på något sätt börja om igen. Informanten kan dock se att
sökningarna nu sker med en större medvetenhet.

Det är ju inte riktigt som att börja från början, det är det ju inte. Man
har ju en grund att stå på, som man kan försöka bygga på. […] Plus att
man vet lite mer vad man ska söka efter i den här processen. Vad det
är för typ av artiklar, ja, vilken information man vill ha. Nu är ju det
första jag försöker göra att hitta bra artiklar på området, och därifrån
gå vidare med andra artiklar. (Informant 2)
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Som vi tidigare nämnt är det ibland svårt att skilja på de källor doktoranderna använder
sig av och vägarna till dessa. I detta avsnitt har vi ändå försökt renodla de informations-
källor doktoranderna anger som viktigast. Vi vill också visa på vilka funktioner dessa
källor fyller för doktoranderna. Olika delar och faser av utbildningen och forskningen
kräver olika typer av information.

2�,���-��������	�

Att bevaka utvecklingen och ta del av de senaste forskningsresultaten inom det egna
området är ett självklart inslag i arbetet som forskare. Det gör man dels för att bygga
upp den egna kunskapsbasen, men även för att få veta om andra forskare arbetar med
liknande uppgifter som man själv gör. Den viktigaste källan till sådan information är
enligt doktoranderna tidskrifterna, eller som man oftast säger, journalerna. Från
bibliotekets hemsida tar man sig till ett flertal elektroniska tidskrifter.

[…] sedan är det så här också att något som är helt suveränt,
revolutionerande, det är dom här fulltexttidskrifterna. Det är helt
fantastiskt lysande. Att gå bort till biblioteket och kopiera och beställa



48

fram… Det är nog till och med så att det finns många artiklar som jag
tar fram som jag inte skulle bry mig om annars. Jag menar om jag
skulle gå bort till biblioteket vill jag vara säker på att det är någonting
som är relevant och�intressant. (Informant 9)

Man har olika sätt att ta sig fram till tidskriftsartikeln. Doktoranderna har tillgång till
både referens- och fulltextdatabaser och kan också söka direkt i de elektroniska
tidskrifternas arkiv.

Det mesta av det material som publiceras inom vårt forskningsområde
kommer i ett fåtal olika tidskrifter. Så det är kanske fem, sex olika
tidskrifter det handlar om. […] har ju avtal med dom här förlagen som
ger ut tidskrifterna så det mesta av materialet finns att hämta direkt på
Internet. Det är bara att gå in och leta upp artikeln och sedan skriva ut
den på printern. (Informant 8)

För att hålla sig à jour använder sig doktoranderna både av de elektroniska journalerna
och av de tryckta tidskrifterna. De senare får man tillgång till på flera olika sätt.
Forskningsgrupperna prenumererar på vissa tidskrifter som går på cirkulation bland
gruppens medlemmar. Andra finns i institutionsbibliotekets samlingar och ännu fler på
huvudbiblioteket.

I syfte att orientera sig utanför det egna forskningsområdet, men också för att man
uppskattar att bläddra i en påkostad papperstidskrift med tilltalande illustrationer, läser
man ansedda tidskrifter med artiklar från många olika naturvetenskapliga fält. Man läser
till exempel ofta �$%&�8���	������"������
����	�
��	�1�
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��������	�������	������	�	�������� (Informant 9).

Tidskrifterna fungerar inte enbart som källor till de senaste forskningsresultaten. Äldre
artiklar behövs för att lägga grunden för förståelsen av det aktuella. Egen läsning och
sökning, tillsammans med anvisningar från handledare och kollegor för med sig att man
så småningom identifierar vissa ”originalreferenser” eller ”standardreferenser”. Dessa
artiklar kommer dels att ingå som en del av doktorandens kunskap om forsknings-
området och dels som referenser i kommande artiklar.

[…] för det är så vedertaget att det är dom som är dom här original-
referenserna, men på något vis måste man ju ändå läsa dom om man
ska referera till dom. ”Det är såna verk som alla känner till?” Ja
precis, som alla refererar till. (Informant 5)

Jag tror att det finns vissa artiklar som är otroligt bra och om du håller
på med det här området så måste du ha läst den artikeln. […] inte just
för den egna forskningen då utan mer för att läsa in sig på området
snabbt. (Informant 6)

En av de intervjuade förklarar varför äldre artiklar kan vara särskilt värdefulla:

Desto äldre, desto bättre oftast, för dom var oftast bättre skrivna förr i
tiden. Mer gedigna arbeten, tycker jag. Det som är nu…nu är det ofta
bättre teknik. Just att man kanske inte kunde göra samma saker förr i
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tiden. Men rent experimentellt är det ofta mycket, mycket bättre än det
som görs nu tycker jag faktiskt. ”Vad är förr i tiden, då?” 60-talet
kanske. (Informant 3)

Som ett led i omvärldsbevakningen söker några informanter på Internet. Ibland leder
dessa sökningar till olika forskargruppers hemsidor. Man har dock helt skilda
uppfattningar om användbarheten hos sådana källor. Någon menar att det inte ger
särskilt mycket att läsa sådana hemsidor:

”Söker du på nätet med vanlig sökmotor någon gång?” Ja, det har jag
försökt, det var innan jag lärde mig det här. Men det är ganska
hopplöst. Då hittar man hemsidor till olika grupper som håller på med
olika saker som... det säger ingenting i stort sett. (Informant 7)

En annan informant menar att hemsidor kan vara värdefulla för att orientera sig kring
olika gruppers forskning. Dessutom bidrar de till att man får en uppfattning om var
olika forskare hör hemma.

Jag använder vanliga Internet också en hel del, alltså om jag hittar
någon person eller någon grupp som är intressant, så brukar jag
försöka få tag på den gruppens eller personens hemsida och läsa. Det
kan vara ganska illustrativt. Ibland så har dom en sammanfattning av
sin egen forskning, och så där, med en publikationslista. ”Så då
skaffar du dig en lite vidare bild än bara från artikeln?” Ja precis, och
ibland så finns det kanske till och med foto av personen. (Informant 9)
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Artiklar och annat material som man skaffat sig kommer med tiden att bilda mer eller
mindre omfångsrika högar och samlingar av mappar eller pärmar. Det man läst vill man
lagra tillsammans med det som man inte hinner läsa just då, men tror att man kommer
att få användning av senare. De flesta organiserar sina artiklar i egna databaser för att på
så sätt göra materialet åtkomligt. Antingen använder man sig av EndNote92 eller
LaTeX93 för att skapa basen. Från referensdatabaser som Science Citation Index kan
man importera sökfiler direkt och lägga in dem i sin egen bas. Man kan lägga in egna
sökord för att på så sätt göra det möjligt att återfinna artiklarna. De intervjuade arbetar
på lite olika sätt med hur de lägger in sina artiklar. Några skriver, förutom keywords,
också in egna kommentarer eller sammanfattningar.

Faktum är att jag övertog en annan doktorands bibliotek. […] Det är
väl en sju, åtta pärmar. […] ”Har du dom ordnade efter något
system?” Ja, han hade ju ordnat dom efter kategorier, vad artiklarna
handlade om. Men jag fann att det var ganska svårt för mig att hitta i
det. En artikel kan ju vara ganska svår att placera i ett fack. Det är ju
precis som med musik. Det är ju inte så lätt att sätta det i fack, så jag

                                                          
92 Ett datorbaserat referenshanteringssystem där man kan bygga upp egna bibliografiska databaser.
93 Ett textbehandlingssystem (ej ordbehandling) med vars hjälp man kan skapa standardiserade dokument
eller artiklar och organisera referenser.
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drog faktiskt ut alla artiklarna och satte dom i bokstavsordning istället
efter författare. (Informant 8)

Som det nu är så delar jag ofta in dom i ämnen som ligger i olika
högar, men nu börjar dom bli för många. Så nu är frågan om jag ska
börja lägga dom i alfabetiskt ordning då, i något slags register, men då
hamnar ju alla ämnen huller om buller. (Informant 1)

Flera av doktoranderna är påtagligt missnöjda med sin hantering av referenserna. I
många fall saknar man de filter som krävs för att man ska kunna importera sökfiler från
alla de olika databaser man använder sig av. Flera upplever att det tar mycket tid och
kräver en stor arbetsinsats att upprätta referenserna så att de blir åtkomliga via flera
ingångar. En doktorand beskriver vad som är det största problemet och vad som är så
stressande med att inte hitta i den egna samlingen:

Det känns som att jag har mycket som jag inte vet om och det är
egentligen ett problem. Det ligger säkert något i den där högen som
jag har …liksom ’här står det viktiga’. Det gäller bara att hitta det då.
Och det tar tid. (Informant 5)

2�,�&�����	�

Trots att den mest aktuella, och i många fall den mest specialiserade, kunskapen främst
finns i de vetenskapliga artiklarna tycker flera av doktoranderna att böcker också är
viktiga som informationskälla. Framför allt är det när man vill förstå något från grunden
eller när man tar sig an ett nytt område som man söker sig till böckerna. De kan ge en
överblick över ett ämnesområde eller en förklaring av en viss metod, något som sällan
artiklar kan. De kan också ge användbara referenser.

Det är annorlunda, inte som artiklar där det är väldigt koncentrerat, en
kursbok är mer fokuserad på att förklara saker och ting. […] det är ju
många saker som jag inte kan så mycket om, och då är det ju böcker
som man söker sig till för att lära sig mer. Man letar ju inte upp
forskningsartiklarna som handlar om det området, utan man letar
hellre upp materialet i en kursbok som verkligen kan förklara det för
en nybörjare. (Informant 8)

En doktorand som strävar efter att bygga upp en egen samling beskriver sitt förhållande
till böcker:

Och jag har en hemsk fascination för böcker så jag brukar köpa en
massa onödiga böcker. Det brukar irritera mig något otroligt att man
letar så där. ’Oj, oj, oj, det här verkar bra’, men så är det uselt.
Egentligen skulle man titta i biblioteket först. […] Men just det där att
få en känsla för hur området ser ut eller vad som är viktigt att tänka på
och så där... (Informant 6)
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På konferenser får man tillgång till mer aktuella presentationer av forskningsresultat än
de man möter i tidskrifter. Denna information kan man där få till exempel genom att
lyssna till föredrag, diskutera med kollegor eller ta del av de abstracts och preprints som
kan finnas tillgängliga.

Vid många konferenser arrangeras också en så kallad poster session där man beskriver
sitt projekt på skärmar eller affischer, och själv står bredvid för att kunna diskutera med
intresserade konferensdeltagare. Att ha en sådan poster menar flera av informanterna är
det bästa alternativet för en egen presentation.

Även om konferenserna ger tillfälle att lyssna på erkända forskare, är det inte
föredragen som ger det allra största utbytet, menar några. För dessa informanter innebär
deltagande vid konferenser i första hand en möjlighet att möta kollegor. På så sätt kan
man få återkoppling på det man åstadkommit i sitt arbete.

På ett föredrag sitter man ju bara och lyssnar på vad andra säger. Men
när man sitter och pratar med varandra, då kan du ju diskutera och
prata om hur din infallsvinkel på problemet har varit om du har gjort
något liknande. Och om du har stött på någon svårighet så kan du ju
fråga honom hur han löst det, och få lite mer uttömmande svar än när
man bara sitter och lyssnar, och sedan kanske ställer en eller två frågor
efteråt. (Informant 8)

Föredragsdelen av konferensprogrammet är alltså för en del informanter av underordnad
betydelse, men flera understryker hur betydelsefullt det är att se och lyssna till de
forskare som man tidigare endast stött på som författare till artiklar eller böcker.

Ja, en stor fördel med att åka på konferenser är också att man får ett
ansikte på dom här personerna man ser i artiklarna. Om man då hör ett
föredrag som man tycker är helt åt skogen […] då kanske man lägger
honom i den mindre viktiga högen. Man får lite bättre känsla för hur
bra dom är om man ser dom ’in action’. (Informant 5)

De flesta av informanterna framhåller också att det för dem, som nykomlingar i forskar-
världen, är särskilt viktigt att försöka ta till vara konferenserna som tillfällen att knyta
kontakter.

Konferenser och så, man är egentligen där för att träffa nya personer,
knyta kontakter och så där. Så det gäller att lyssna på vad dom håller
på med och sedan prata med dom. Att knyta kontakter. (Informant 6)

[…] då träffade jag några som höll på med något som liknar vårt fast
med en annan teknik och det är ju väldigt spännande. Och det är klart
då får man ett utdrag ur hans artikel innan den är publicerad. Och så
gör man likadant själv. Alltså man kan inte sprida en kopia hur som
helst. Man får göra det när man vet att den kommer att bli publicerad,
[…] när dom har godkänt den, och tidningen har bestämt sig för att ta
in den kan man skicka en kopia på den. (Informant 5)
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Vilka möjligheter man som doktorand har att komma med på konferenser påverkas
bland annat av vilka ekonomiska resurser avdelningen eller gruppen har. Några
informanter har möjligheter att styra hur pengarna används eftersom de har en egen
budget. Professorns inställning till de forskarstuderandes deltagande är också viktig:

Det beror på professorn, hur mycket pengar man har i gruppen då.
Olika professorer har olika teorier om det här med att åka iväg eller
inte. Min professor är bra tycker jag, för han tycker att vi ska åka. Han
har lite olika argument, dels att andra ska se att man gör något och att
man inte bara blir accepterad av den närmaste gruppen för där är man
ju ändå så inkörd på spåret. Man ska credit utifrån. Om man åker så
ska man presentera någonting. (Informant 5)

I materialet finns även exempel där doktoranden inte alls har fått något stöd av
handledaren när det gäller att delta vid konferenser.

Så det har jag saknat att handledaren sa ’Här är en konferens som jag
tycker att du ska åka på’. Ja, jag skulle ju känna att för min motivation
så skulle det vara otroligt givande att få åka på en konferens.
(Informant 9)

Flera av informanterna har deltagit i någon av de forskarskolor som arrangeras för
doktorander. Där har man möjlighet att lyssna till föredrag av etablerade forskare och
att träffa andra doktorander. Ibland har också deltagarna med sig egna bidrag som de
presenterar och diskuterar med deltagarna.

Det var otroligt entusiasmerande, just att känna att det jag sysslar med
är någonting som intresserar folk, det var många som var intresserade
av samma område. Där hade vi bland annat en poster session, och då
kom det fram folk och var intresserade av det: ’Vad ger�det för
möjligheter?’ och så där. Då kände jag ju att det var en kick. Jag
kände att det fanns ett intresse, att det finns någon som skulle vilja
läsa en artikel om jag skrev den nu. (Informant 9)
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En av doktoranderna berättar att det i början av utbildningen är svårt att bilda sig en
egen uppfattning om innehållet i en artikel och att bedöma dess relevans och kvalitet.

Jag tycker att det är svårt. Jag känner fortfarande så, i och med att jag
inte skrivit artiklar själv. När man skrivit många artiklar själv och varit
med ett tag så är man mer kritisk. Man kan känna att man kan
kritisera, men jag känner mig ganska ödmjuk inför dom som
publicerat artiklar. (Informant 9)

En annan doktorand ser förmågan att värdera artiklar som något man utvecklar i takt
med att de egna erfarenheterna växer:

Det är en process, man lär sig under tiden också på något vis. I början
var det mer som verkade, ja, då tror man att allt har substans. Dom
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kan ju och så. Nu vet man ju mer hur verkligheten ser ut och hur
mycket man måste underbygga det när man har ett resultat, en artikel,
och ska publicera det. (Informant 2)

Skulle jag satt mig och läst alla artiklar första månaden så skulle jag
inte fått ut så himla mycket av det. Det krävs på något sätt att man har
erfarenhet. […] Dels för att kunna fatta det, och dels för att man ska
kunna känna engagemang. (Informant 9)

Flera doktorander påpekar att handledare och professorer har helt andra möjligheter att
snabbt avgöra relevansen och kvaliteten hos en artikel. Många års erfarenheter och god
kännedom om andra forskare inom området gör att de kan bedöma materialet med andra
ögon.

Det är klart att på något sätt så, man lär sig att sålla ut dåliga artiklar
från bra artiklar, men jag tror inte att jag skulle se skillnad på dom.
Men dom kan säga att det här är en bra artikel och den säger något
viktigt. Medan nästa artikel, som för mig då är precis
likadan…(Informant 6)

Hur man bedömer relevansen hos en specifik artikel är något som kan förändras över tid
och i takt med att de egna kunskaperna växer���8�	�������
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(Informant 2). Material som inledningsvis förefaller sakna intresse, kan senare visa sig
innehålla eftersökt information.

Sedan visar det sig senare att det stod någonting i dom där artiklarna
som man läste i början som var mycket intressantare än vad man
kommer ihåg, för man var inte fokuserad just då. ”Man förändrar sin
syn på vad som är relevant?” Ja, så egentligen kanske man skulle ha
en pärm med dom viktigaste och så läsa dom stup i kvarten.
(Informant 5)

Både relevans- och kvalitetsbedömningen baseras i mycket stor utsträckning på
kännedom om författarens eller gruppens namn och rykte. I detta sammanhang tar man,
som vi nämnt tidigare, också hjälp av de intryck man fått vid konferenser och föredrag.
Man använder sig också av tidskriftens namn som en tecken på kvalitet.

Det gör man ju kanske först och främst på författarlistan som är den
första indikatorn. Och det är ju därför som det är så viktigt att man
jobbar ihop ett gott namn så att man får respekt, och sedan bibehåller
den respekten. ”Hur får man den?” Ja, det är väl att publicera sig då i
rätt journaler. (Informant 3)

För dem som kan begränsa sig till renodlade fysiktidskrifter anses bedömningen vara
något enklare, då de högt ansedda tidskrifterna inom dessa områden av några
informanter uppges vara färre än inom andra naturvetenskapliga fält.

Man har ju på något vis en sorts rangordning av tidskrifter till
exempel, var det är lätt att komma ut. Det är svårt, som doktorand har
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man lite svårt att veta det, då får man lyssna på professorn och dom
andra: ’Ja, det här är bra tidskrifter’. Och det finns den här impact
factor-listan över alla tidskrifter. […] Men jag tror biologerna håller
på mer med det än fysikerna gör för det finns så pass få tidskrifter
inom fysiken som är riktigt bra. (Informant 5)

Några doktorander menar att det inte råder några större meningsskiljaktigheter när det
gäller ämnesval och metoder inom deras forskningsområden. Andra beskriver att det
inte är alldeles självklart hur man ska gripa sig an och förklara de fenomen de sysslar
med: �7����	����������������	���	
�������	�������������
�����$%&�;���
����	�
���
�������1��	��������	������	�� (Informant 3).
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Det är stora skillnader i doktorandernas uppfattningar om hur mycket de läser men
också om hur mycket de borde läsa. En del säger att de läser alldeles för mycket, andra
att de borde läsa mer. Gemensamt för många är dock att de ständigt växande högarna av
oläst insamlat material tynger samvetet,�och att läsning paradoxalt nog ställer nya krav
på läsning.

”Du sa det här om att då får man dåligt samvete”. Ja, just det. Och så
lägger man det åt sidan och så tänker man att man ska… Sedan så får
man ett ryck, och så sorterar man, och så har man bara sju centimeter
kvar som man måste läsa, men man hinner fortfarande inte det. Sedan
får man ett ryck en annan dag, och så kan man läsa tre artiklar, och så
får man fem till som man hämtat för dom stod bland referenserna och
var så bra. Så det ökar hela tiden så fort man börjar läsa. Det tycker
jag är frustrerande. ”Men hur vet man när man är färdig?” Det vet man
ju aldrig, men man får dra gränsen någonstans.” Vad är det som styr
var man drar gränsen?” Det beror lite på vilket humör man är på. För
ibland så känner man att nu tar jag dom här som inte är så viktiga,
bara för att kolla vad dom har gjort, så att man får undan den där
högen. För att få bättre samvete för att högen blir mindre. Men å andra
sidan kanske det hade varit bättre att ta den här viktiga referensen som
man verkligen borde ha läst. […] Ibland blir det så att man tar någon
av dom där viktiga referenserna, och så orkar man bara inte läsa dom
för att det är så teoretiskt, och det är lite synd. Då tar man hellre några
sådana här lätta som man egentligen inte behöver. ”Så har man gjort
något…” Ja, det är inte bra. Ja, det är bra att man mår bättre, men
frågan är om det är bättre ur informationssynpunkt… (Informant 5)

Som nybliven forskarstuderande är det svårt att avgöra vad man ska koncentrera sig på
och vad man kan välja bort. Flera doktorander berättar att de i början av utbildningen
läste mer noggrant.

[…] kanske då att jag börjat skumma mer, läsa översiktligt. Lite grann
att jag tappat respekten för… När jag började forska då tänkte jag…
Forska då måste man göra allting rigoröst noga, men då tar saker så
otroligt lång tid. Så märker man att saker kan bli bättre om man, som
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jag känner det då, nästan slarvar med det. Skaffar sig en överblick kan
man ju säga, men jag känner det som slarv. På så vis börjar jag väl
tappa lite grann den respekten. Även forskare fungerar som människor
överlag och säger: ’Äh, det är inget för mig’. (Informant 9)

Hur mycket tid man behöver lägga ner på läsning beror givetvis på hur det forsknings-
fält man sysslar med ser ut, men också på om man är experimentalist eller teoretiker.
Det förefaller som läsningen ibland kräver mer av teoretikern än av experimentalisten.
Vi ser också stora individuella skillnader i hur man läser.

Jag skummar allting. Jag kan inte läsa en artikel från början till slut,
jag skummar bara. […] Jag blir väldigt uttråkad. Artiklarna är ju rätt
så tråkigt skrivna, så det går ju liksom inte att läsa hela artiklar. ”Men
om du nu skummar och hittar en som är väldigt bra?” Ja, då tvingas
jag ju nästan, men det är också motvilligt. Jag skummar ju säkert dom
första, två-tre gångerna. Men till slut har jag väl nästan, ja, täckt över
det hela ändå. (Informant 3)

Och jag har svårt att hoppa över delar, liksom skumma och så där, det
behöver jag nog bli bättre på. Det kan man se på den där högen jag
har. Det tar ganska lång tid för mig att läsa en artikel, för jag vill
förstå den. Ibland kanske det är bättre att man skummar eller läser
vissa delar för att hålla sig à jour med ett stort antal. (Informant 9)

En del doktorander skulle även vilja läsa annat material än det som specifikt berör det
egna projektet. Detta vill man göra av eget intresse, men också för att man tror att man
skulle kunna ha nytta av det i det egna arbetet. Tidsbrist gör oftast att man måste avstå
från sådan läsning. �0���
�������������
����	��	�� (Informant 1).

En vanlig uppfattning bland doktoranderna är att professorer och andra erfarna forskare
läser på ett helt annat sätt. Många års erfarenhet och en stor beläsenhet gör att de
snabbare kan ta till sig och bedöma en text.

[…] dom måste ha minne som jag vet inte vad för dom hinner bara
läsa allt en gång. Har man väl hållit på tillräckligt länge inom ett fält
så kan man ju det området. Då är det kanske inte så mycket extra
information, det här nya. Den här nya personen som ska sätta sig in i
allt grundläggande som har hänt för femtio år sedan, innan man
kommer till det nya, för den är det mycket större volym att trycka in.
(Informant 5)
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Många doktorander tycker det är svårt att beskriva hur synen på ämnet och kunskaperna
förändrats sedan man avslutade grundutbildningen. På samma gång som man ser allt
fler luckor i de egna kunskaperna om fältet som helhet, kan man också se att expertisen
inom det egna smala området ökat betydligt.
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I och för sig insåg jag väl även på grundutbildningen att det var
mycket jag inte förstod, men ju mer man läser om fysik desto mer
inser man väl att vi inte vet så mycket än. Så på det sättet blir väl
luckorna större. […] Det har smalnat av på det sättet att jag nu jobbar
med […]. Så på det sättet så… Jag har ju breddat min expertis
betydligt inom fältet […]. (Informant 8)

En informant associerar ämneskartan med ökad kännedom om de forskare som är verk-
samma inom området, och också om vilka trender som råder för tillfället.

Alla artiklar som man ändå läst, det är ju fyra pärmar, så det är ganska
mycket. Men dom har ju snarare gett, på kartan liksom, ��	 folk håller
på. Att det är en stor grupp på Stanford, så då söker man gärna på
professorn där för att se vad dom har gjort. […] Ja, utvecklingen…
man märker efter att tag att folk gör ungefär samma saker. Det är
liksom vissa spår som är väldigt poppis. Och i och för sig, det är ju
bra, då har man koll på dom. (Informant 5)

Kartan över det egna området har för doktoranderna på olika sätt blivit tydligare. En
doktorand menar att det viktigaste som hänt under de senaste åren är att ������������	
�����	���	���	�
���	���������
��������	���(Informant 6).�Man kan ana vilka resultat
man kan förvänta sig av en undersökning och följa med på ett helt annat sätt när andra
forskare samtalar. När det gäller fysikämnet som helhet har dock kartan inte förändrats
nämnvärt och i samtal med en doktorand från en annan avdelning kan man märka att
man inte längre har så mycket gemensamt.
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Ingen av informanterna säger sig ha några större svårigheter med att hålla sig à jour med
vad som händer inom det egna smala forskningsområdet.

Det är ett så pass smalt fält så man har ganska bra kontroll på vad som
händer inom det här fältet. […] Så det är nog ganska lite som är dolt.
[…] …inte att det är något som är väldigt relevant som jag missat, det
är jag inte orolig för. Det finns nog mycket som är intressant som jag
inte har läst, det är jag övertygad om. Men det är nästan bara skönt att
man inte behöver läsa allting. (Informant 8)

Man kommer dock ihåg hur det var i början av doktorandutbildningen. Flera
informanter oroade sig då för att man skulle missa något viktigt.

Så det stressar jag inte upp mig så mycket för längre. ”Längre, men du
har gjort det?” Ja, i början är det rätt så jobbigt faktiskt, för när man
går in i ett nytt fält, då blir det någon slags informationsbarriär där,
något slags vattenfall. Det väller liksom över en olika arbeten som
andra har gjort och som man måste försöka förstå. […] ”Men vad gör
man i början när man sitter med den här forsen?” Jaa. Det är bara att
hålla andan. […] Men nu tycker jag att när den har passerat är det rätt
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lugnt och skönt egentligen och man har skaffat sig en överblick. […]
Det kommer någon ny artikel och så tittar man på den lite.
(Informant 3)

Som vi beskrivit tidigare ger sökningar och läsning upphov till mer läsning, och känslan
av att aldrig hinna ikapp är tydlig i mångas berättelser:

Man kan säga så här att sedan jag började har jag haft ett större intag
av artiklar än jag läst av, det vill säga jag har en ökande hög med
artiklar. Så jag vågar nästan inte söka nu. (Informant 3)

Flera informanter menar att det är ett problem att tiden inte räcker till för att hinna läsa
alla artiklar man skulle vilja läsa. Man beskriver också hur dessa känslor är särskilt
tydliga i början av utbildningen då man har svårt att skilja mellan relevanta och mindre
relevanta artiklar���7�������
�
����������
���	�����������	�����1�������	����
��������������������
������1������	�
��	�	������
��	���(Informant 5).

En doktorand menar dock att problemet inte är att det finns för mycket material utan
snarare det motsatta. Doktoranden vill ha tag på allt nytt material och tycker sig nästan
ha gått till överdrift när det gäller att ta del av allt som publiceras. Informanten
beskriver det som ett beroende som ibland känts som en plåga: �9���������������������1
��������������������(Informant 4).

När det gäller doktorandernas förhållande till andra forskare och deras arbeten är
doktorandernas berättelser ibland motsägelsefulla. Även om några deltagare tar upp det
moment av tävling som forskararbetet innefattar och också beskriver hur man bevakar
vad andra grupper sysslar med, är inte farhågor över att missa något viktigt arbete i
förhållande till den egna forskningen framträdande i deltagarnas berättelser. Inte heller
verkar man vara särskilt orolig för att man ska upptäcka att någon annan redan gjort
samma saker som man själv.

Ja, det gör ju inte så mycket om man upprepar något som redan är
gjort, men det är ju inte lika kul som att göra något eget och
annorlunda. ”Så det är alltså ingen riktig katastrof om man gör det?”
Nja, det blir ju lite lägre publiceringsvärde i det. (Informant 5)

Flera informanter menar att det givetvis skulle vara tråkigt, eller till och med obehagligt,
om någon annan hann före, men man ser det inte som ett stort problem. Man berättar att
angreppssätt och resultat skiljer sig mellan olika projekt. Det man kommer fram till blir
givetvis mindre intressant, men eftersom möjligheten till upprepning av experiment är
en grundtanke inom forskningen finns det ett värde även med sådana undersökningar.
Några menar att det är handledarnas sak att se till att man inte råkar ut för den typen av
bakslag.

Ingen säger sig heller oroa sig särskilt mycket för att inte lyckas få med den fullständiga
bakgrunden i den litteraturgenomgång man gör när man skriver en artikel eller när man
sätter samman en licentiatuppsats. �7����	�����������������������������	������
�(������	�������������7�����
���	������	��
��������� (Informant 2).
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Samtidigt som de flesta doktorander anser sig ha en relativt god kännedom om vad som
sker inom det egna fältet, och trots att man i stor utsträckning förväntar sig att
handledare och andra mer erfarna forskare ska upptäcka de luckor som kan finnas i
doktorandens omvärldsbevakning, finns det uppgifter om att man ibland verkligen
missar något man skulle kunna ha nytta av. Man har till exempel varit inne på någons
arbetsrum och fått syn på en artikel där: ”>���
����	�������	�����1���	���������
�����
���������������������	��	��������	�����
�����
����� (Informant 9).

Det finns också några exempel där man upptäckt att någon annan forskare sysslat med
något mycket likt det egna arbetet och hunnit publicera sina resultat innan informanten
varit klar.

Vi höll på att skriva en artikel och så kom det ut en artikel av någon
som hade gjort samma sak och då kände man ’nej, nej, nej, hur kunde
vi missa den’. […] Då skulle man önska att professorn skulle ha sådan
örnkoll så att man vet att han ser det. (Informant 1)

För att känna till vad andra forskare gör och kommer fram till måste man både söka och
läsa. Dessa nödvändiga uppgifter kommer ofta i konflikt med forskningen och
tankearbetet:

Det känns som om det är svårt att prioritera. Man skulle ha en dag i
veckan som man höll på med läsning, det hade varit bra. […] Men nu
tycker man det är viktigare att vara i labbet. Men samtidigt kan man
stå i labbet och göra någonting som inte behöver göras, så det är väl
där problemet ligger. (Informant 5)

2�:�;
��	!����!���� "����
���

Vi frågade informanterna om vilka förändringar de skulle kunna tänkas ha nytta av för
att göra anskaffning och hantering av information effektivare. Det mest långtgående och
vanligaste önskemålet är att alla artiklar ska finnas tillgängliga i fulltext. Mycket kan
man redan nu skriva ut direkt från sin egen dator på arbetsrummet, och den möjligheten
vill man alltså utvidga till att omfatta allt material som skulle kunna vara relevant.
Databaserna har inte alltid täckning så långt bakåt i tiden som man skulle önska, och att
underlätta återvinningen av det äldre materialet tycker flera av informanterna är särskilt
angeläget.

Ja det är klart att ju lättare det blir, desto mer irriterar man ju sig på
det som inte är lika lätt. Om jag hittar en artikel från 80-talet som jag
inte kan få fram direkt på dataskärmen, så är det ju jobbigt att behöva
gå upp till biblioteket och kopiera den. Om det dessutom är så att den
inte finns på Fysikbiblioteket, utan jag måste gå dit ner för att hämta
den, så är det ännu värre. Jag menar, det är ju inga oöverstigliga
hinder egentligen, men idealt så hade jag velat få fram allting på
skärmen, men så är det ju inte riktigt än. […] Det är ju så himla skönt
när man ska ha fram någon artikel och man bara kan klicka lite och så
kommer den fram. (Informant 8)
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Några av informanterna tar upp att det vore önskvärt att referenserna till en artikel
skulle vara möjliga att nå direkt genom länkar till samtliga citerade artiklar i fulltext-
format, något som delvis fungerar redan idag. Som en utvidgning av detta vill en av
informanterna också, direkt kopplat till en artikel, kunna se hur referenserna breder ut
sig i form av ”ett träd”. På så sätt skulle man lätt kunna identifiera viktiga arbeten och
hur de förgrenar sig: �4��
���
���������������	���
��������	�����������������������
�	
������	���	���	������������������	�����
����	����	����	����
�������	���	�
�����
(Informant 3)

Som vi tidigare berört tycker flera av informanterna att det är svårt att lägga upp egna
databaser, och att det tar mycket tid att skriva in referenser så att de blir åtkomliga. Man
önskar sig system som gör det möjligt att importera sökfiler direkt. ”>���
�������������
������������������
���	���	��
�	��	���
����������
����	�
��������
�	���������
(Informant 3).

Ja, men det är så konstigt för alla har så bra teorier om hur det ska
funka, men alla som jag har frågat: ’Har ni något bra tips om hur man
ska hantera referenser, hur mycket högar har du?’ så är det aldrig
någon som har något vinnande koncept. (Informant 5)
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I detta kapitel fortsätter vi analysen av intervjuerna med hjälp de valda teoretiska
utgångspunkterna. I det föregående kapitlet grupperade vi intervjumaterialet utifrån de
mönster vi såg i de intervjuades berättelser, men här utgår vi istället från de frågor vi
ställde i uppsatsens inledning och diskuterar dessa.

Bland de ���������	 till nödvändig information som står till buds för doktoranderna i
vår undersökning, intar handledaren en särställning. Även om inte så är fallet för alla
informanter vi talat med så gäller det för de flesta. Som tidigare undersökningar visat
ser också vi att doktoranderna i första hand vänder sig till personer som de tror vet
något om det aktuella ämnet. Det är den snabbaste och effektivaste vägen att finna
koncentrerad och filtrerad information, särskilt när det rör sig om ett område som man
ännu inte känner till så mycket om.

Patrick Wilson betonar i sina publikationer betydelsen av och strävan efter kognitiv
auktoritet inom forskarvärlden. Vad den enskilda forskaren söker är erkänsla för sitt
arbete, för de slutsatser han eller hon kommit fram till. Wilson framhåller också
nödvändigheten av att använda sig av andra auktoriteter, särskilt på de områden man
själv inte kan studera på nära håll, eller de områden där de egna kunskaperna ännu inte
räcker till. Doktoranderna i undersökningen befinner sig i en situation där de är tvungna
att använda sig av vad andra kommit fram till.

Det finns i intervjuerna flera uttalanden som beskriver informanternas beroende av
handledare och mer erfarna forskares omdömen och vägledning. Både Patrick Wilson
och Lars Seldén talar om doktorandtiden som en tid av lärjungeskap. Denna relation till
den etablerade forskaren är ofta av stor betydelse, både när det gäller doktorandens
ämnesval och när det gäller angreppssättet. Man skolas in i den akademiska världen och
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det akademiska tänkandet och initieras i vägarna för hur vetenskapliga rön sprids och
kommuniceras.

Ett sådant beroende skulle kanske kunna uppfattas som hämmande eller tyngande, men
vad som är tydligt i vårt material är att man i de flesta fallen uppfattar kontakterna med
handledaren som ett stöd och en trygghet. De problem som kan uppstå i kontakten beror
oftast på att handledaren inte har tillräckligt med tid för doktoranden, att den handledar-
grupp som ska finnas runt varje doktorand inte är fulltalig, eller att den utsedda hand-
ledarens specialområde inte sammanfaller med doktorandens ämnesinriktning. De
informanter som eventuellt skulle vilja ge sig in i en diskussion med handledaren eller
någon annan mer etablerad forskare, känner att ämneskunskaperna ännu inte riktigt
räcker till.

Doktoranderna pekar framför allt på handledaren som en kunnig samtalspartner. Ibland
är doktoranden och handledaren ensamma om att syssla med ett specifikt problem.
Handledaren är i de flesta fallen en viktig informationsförmedlare, och ibland den allra
viktigaste vägen till relevant litteratur och andra relevanta forskare.

Flera av de forskarstuderande blir av handledaren försedda med en del av det material
som han eller hon bedömer nödvändigt för inläsningen av området. Syftet är att
nykomlingen inom forskarutbildningen raskt ska kunna ta sig fram till forsknings-
fronten inom sitt område. Här handlar det, med Seldéns terminologi, om en socialt
dirigerad informationsspridning, snarare än om egentlig informationssökning. Denna
variant kan inte placeras in bland de andra formerna av informationssökning - socialt
respektive formellt orienterad - utan bildar en fristående kategori.94

Handledaren fungerar som en kognitiv auktoritet och som någon som vägleder
doktoranden till andra kognitiva auktoriteter. Flera doktorander uttrycker beundran för
de erfarna forskarnas kontroll över forskningsläget, deras personkontakter och
orienteringsförmåga, men också för den känsla de övat upp när det gäller att bedöma
andras arbeten, och att avgöra hur lång tid ett projekt kommer att ta. Man talar om deras
förmåga att komma ihåg vad de läst, och beskriver hur de oftast känner till vad som är
aktuellt och viktigt att uppmärksamma.

Man kan se det som att Patrick Wilson och Lars Seldén talar om besläktade fenomen
när de använder sig av termerna kognitiv auktoritet respektive symboliskt kapital av
akademiskt slag. I båda fallen rör det sig om en slags erkänsla för det arbete man
presterar som forskare. Denna erkänsla kan endast den egna gruppen, människor inom
det egna fältet tilldela personen i fråga. I båda fallen manifesteras belöningarna i form
av till exempel avancemang i karriären, utnämningar och titlar, möjligheter att publicera
sig och tala vid konferenser och erbjudanden om att medarbeta i viktiga tidskrifter.

Handledare, professorer och avdelningar med gott rykte ger hög status. För att uppnå
status av kognitiv auktoritet inom ett område gäller det, förutom att producera resultat
av god kvalitet, att befinna sig i rätt omgivning och att syssla med rätt saker. De
doktorander som funderar på en framtid inom den akademiska världen kan i vårt
material möjligen sägas vara mer medvetna om vikten av att skaffa sig ett namn och
röra sig i de rätta kretsarna.

                                                          
94 Seldén 1999, s. 245, 257
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Deltagarna i vår undersökning är oftast ännu inte delaktiga i de informella kontaktnät
etablerade forskare inom varje enskilt område ingår i. Man har relativt få kontakter utåt,
men däremot ofta omfattande kontakter med andra doktorander. I några fall har man
börjat etablera externa kontakter på konferenser och forskarskolor, men det är tydligt att
beroendet av handledaren för de flesta är stort. Doktoranderna har vad Seldén kallar
juniorstatus, och det stadium som de befinner sig i för tillfället, med få kontakter utåt,
beskriver samme forskare som karakteristiskt för den första tiden av informations-
sökningskarriären.

Ett socialt kapital av informationssökningsslag byggs upp genom att forskaren med
tiden skaffar sig ett nät av personliga kontakter för utbyte av information. En
förutsättning för att forskaren ska kunna bygga upp ett sådant nätverk, är att hon eller
han samlat ett visst mått av symboliskt kapital av akademiskt slag, det vill säga
kunskaper i ämnet. För att kunskapen i form av forskningsresultat ska bli erkänd, måste
forskaren kommunicera med andra inom forskarsamhället. Detta sker genom att man
publicerar sina resultat, men också genom personliga kontakter. För den etablerade
forskaren är utbyte av publikationer, eller snarare, det material som ska bli
publikationer, preprints, ett av de vanligaste sätten att skaffa sig information.

Flera av informanterna berättar om hur betydelsefullt det är att träffa andra som har en
liknande forskningsinriktning. Förutsättningarna för att sådana möten ska leda till mer
långsiktiga kontakter ökar om man har egna resultat att presentera. Man visar på så sätt
att man är i besittning av ett akademiskt kapital som kan vara av intresse för andra och
som kan leda till utbyten.

Doktoranderna i vår undersökning kan inte i någon större utsträckning byta egna
resultat eller utkast till artiklar med andra, eftersom man ännu inte hunnit producera så
mycket. Däremot kan man byta sådana artiklar man träffat på vid sina sökningar, eller
funnit på annat sätt, med de kollegor som man har på nära håll. Man kan också ge
varandra upplysningar om föredrag och konferenser, eller rapportera om resultat man
tagit del av vid konferenser. Flera informanter har på så sätt ett mycket utvecklat utbyte
av information inom den egna gruppen eller avdelningen.

En socialt inriktad informationsanskaffning äger således rum genom att man byter
information med kollegor, i första hand andra doktorander. Några doktorander beskriver
hur försök har gjorts med viss formalisering av informationsspridningen genom att
medlemmar på forskningsavdelningar refererat artiklar för varandra. Dessa försök har
inte blivit särskilt långlivade, men har bidragit till att stärka den informella spridningen.
Den egna bevakningen av utgivningen inom forskningsområdet resulterar ibland i
upptäckter som man kan delge andra. Det finns också enstaka informanter som inte alls
idkar någon sådan byteshandel utan i huvudsak får material av sin handledare.

Även om inte informanterna talar om denna bevakning i termer av utbyte skulle man
kunna betrakta den så. Denna socialt orienterade informationssökning har förmodligen
endast vissa likheter med de investeringar som krävs för att bygga upp ett nätverk. Ändå
kan den kanske betraktas som en första byggsten i ett socialt informationssöknings-
kapital. Genom att man gör sig känd som en person som är uppslagsrik och har goda
kunskaper i formellt orienterad sökning, och genom att man också delger andra det man
funnit, kan man kanske lägga en del av grunden för ett framtida samarbete och utbyte.
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Det faktum att de flesta av doktoranderna ännu inte ingår i de informella kontaktnäten
och därför inte kan få del av det informationsutbyte som sker där, för med sig att de
nästan enbart använder sig av kontrollerade källor. De texter de tar del av är granskade
och godkända publikationer som genomgått någon typ av peer review. Vi hade förväntat
oss att man i större utsträckning skulle använda sig av preprints och olika typer av
elektroniska bulletin boards. I litteraturen är det vanligt att man betonar deras ökande
betydelse för informationsförmedling och utbyte inom forskarsamhället. Både Taubes
och Barry understryker den viktiga roll dessa anslagstavlor har bland fysiker, men så är
inte fallet bland våra deltagare. Troligen beror denna skillnad på att de personer vi
intervjuat ännu inte är etablerade forskare. De säger sig vara försiktiga med sådant
material som inte genomgått någon kontroll, och vill själva inte släppa ifrån sig material
som inte åtminstone godkänts för publicering. Förmodligen känner man sig ännu inte
mogen att bedöma kvalitet och substans hos en sådana källor.

Doktoranderna anger tidskriftsartikeln som den viktigaste källan för relevant
information. I många fall får man hjälp av handledare eller andra doktorander att
lokalisera den, men man använder sig också i hög utsträckning av formella sökvägar.
Med hjälp av handledarens förmedling av användbara begrepp kan doktoranden finna
material som i sin tur kan ge underlag för nya sökningar. Det är denna träning i att
använda de formella informationssystemen som utgör grunden för en tillväxt av det
symboliska kapitalet av informationssökningsslag.

Handledaren är viktig som förmedlare men bilden av doktorandernas vägar till
information är inte entydig. Det finns i vårt material också exempel på att man inte alls
ser det som något givet att handledaren förser en med material. De doktorander som av
olika anledningar inte har en tät kontakt med sina handledare blir av nöden mer
hänvisade till formella sökvägar. Faktum är dock att användandet av och medvetenheten
om elektroniska referensdatabaser och fulltextarkiv bland informanterna överlag är
avsevärt högre än vad vi förväntat oss utifrån läsning av tidigare undersökningar. Där
framgår att de då undersökta forskargrupperna i hög grad undvek, eller åtminstone inte
kände till vilka möjligheter de formella systemen erbjöd. En viktig orsak till att våra
resultat skiljer sig från de man kommit fram till i dessa undersökningar, är antagligen att
de elektroniska informationssystemen inte var lika spridda och utvecklade när dessa
studier genomfördes, och att man då var hänvisad till tryckta hjälpmedel.

Vi tror att dagens doktorander i fysik har större möjligheter och bättre förutsättningar än
sina föregångare att hitta relevant material. Elektroniska sökningar kräver ofta en
mindre arbetsinsats och är bekvämare. Tröskeln blir lägre eftersom man kan sitta på sitt
arbetsrum och testa sig fram när behovet eller andan faller på. Man är inte längre
utlämnad åt komplicerade kortkataloger och svårtillgängliga bibliografier. I många fall
är det enkelt att plocka fram nytt material, och man kan direkt skriva ut den artikel man
lokaliserat.

Även om sökningarna kräver en mindre fysisk arbetsinsats, är det inte okomplicerat att
konstruera en sökfråga som resulterar i den typ av träffar man önskar. En förutsättning
för att man självständigt ska kunna använda sig av de biblioteksanknutna resurserna, de
formella systemen, är att man behärskar verktygen för sådan informationssökning. Man
måste veta var man ska söka och hur man sätter samman sökfrågor eftersom det till
största delen handlar om att söka i olika typer av databaser.
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Vår undersökning visar att dessa sökningar inte utgör så stora problem för
informanterna som man skulle kunna förvänta sig. Doktoranderna är medvetna om de
komplikationer som kan uppstå när man söker i olika databaser och artikelarkiv, och
beskriver även svårigheter man råkat ut för. Överlag upplever man dock inte dessa
problem som alltför besvärande. Kanske kan denna uppfattning delvis förklaras med att
informanterna har stor datorvana.

Datorer används i det dagliga arbetet för att till exempel göra matematiska beräkningar
eller för körningar av experiment. Doktoranderna har utvecklat ett logiskt-matematiskt
tänkande, och är inte främmande för den typ av operationer som en sökfråga till en
elektronisk databas resulterar i. Deltagarna i undersökningen tillhör också en generation
där många är vana vid att använda sig av Internet i olika sammanhang. Det är mer
naturligt för dem att använda sig av dessa system än vad det var för de första
användarna. Den ökande kännedomen om, och användandet av de elektroniska
söksystemen ger vad man skulle kunna beskriva som en kvalitativ skillnad i
tillgänglighet.

I vårt material finns exempel på att doktorander har iakttagit att de behärskar sökningar
i databaser bättre än sina handledare. Det finns också handledare som ger sina
doktorander i uppdrag att utföra sökningar och sammanfatta resultaten. Om denna
delegering sker på grund av tidsbrist, i övningssyfte eller om förklaringen kan ligga i att
handledaren upplever att doktoranden verkligen är mer kompetent kan vi inte avgöra.
Seldén observerar i sin undersökning hur seniorerna i många fall har mindre kompetens
vad gäller den formellt orienterade sökningen än vad juniorerna har. Han beskriver detta
förhållande som att forskarens symboliska kapital på området devalverats, det vill säga
kunskaperna i hur man använder de formella systemen har åldrats så att de inte längre är
gångbara. Systemens och teknikens förändringar gör att de kunskaper man en gång hade
nu inte längre är användbara.95

När det gäller frågan om vilka ingångar man använder sig av i de olika systemen, ser vi
att man utgår från författarnamn i mycket högre utsträckning än förväntat. Så snart man
skaffat sig tillräcklig kunskap om de ledande forskarnamnen eller kognitiva
auktoriteterna inom ett fält, föredrar man ofta att använda sig av dessa. Över huvud
taget förefaller doktorandernas sökbeteende mer besläktat med de humanistiska
forskarnas tillvägagångssätt, så som det beskrivs av till exempel Lönnqvist, än vad man
skulle kunna tro. Kedjesökningar är mycket vanliga och användandet av böcker både
som informationskälla, som ett sätt att skaffa sig en överblick över ett område, och som
en källa till ytterligare källor, är något oväntat.

Behoven och frekvensen när det gäller användandet av de elektroniska informations-
resurserna varierar från doktorand till doktorand. En del säger att de söker minst en
gång i veckan, men det finns också exempel där man inte i någon större omfattning
ägnat sig åt egna sökningar. I de senare fallen kan man säga att det symboliska kapitalet
av informationssökningsslag växer långsammare än hos de kollegor som mer aktivt
utnyttjar de formella systemen.

"��������������	���	�
 över tid i takt med att ämneskunskaperna växer och in-
riktningen avgränsas. Fördjupning inom ämnet och läsning av artiklar ger tillsammans
med tips från handledaren doktoranden de bästa söktermerna. Även om vi inte gjort den
                                                          
95 Seldén 1999, s. 255-256
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typ av undersökning som Carol Kuhlthau gjort, kan man i vårt material se tydliga
kopplingar till hennes processtänkande. Flera doktorander beskriver hur man från att
söka en nål i en höstack alltmer övergått till att söka på ett mer fokuserat sätt. När man
vet vad man söker blir sökprocessen enklare och osäkerheten minskar. När man
identifierat några viktiga namn inom det egna fältet behöver man heller inte lika ofta
utföra sökningar med hjälp av ämnesord kombinerade i olika söksträngar.

Tillvägagångssättet vid ��������������	������
������������, eller substans, hos en
artikel är intimt förknippad med hur den enskilda doktorandens kunskaper inom
ämnesområdet växer. Doktoranderna beskriver hur viktigt det är att få en förståelse eller
”känsla” för hur fältet ser ut för att kunna bedöma vilka artiklar som är relevanta. De
kan se att de mer erfarna forskarna utvecklat en sådan känsla.

Relevansbedömningar och sållning är i hög grad beroende av kännedom om namn,
grupper och institutioner. Det är mycket viktigt att få ett ”ansikte” på forskarnamnet.
Har man sett och hört personen i fråga i verkligheten, kanske som talare vid en
konferens, är det mycket lättare att bilda sig en egen uppfattning om vilken auktoritet
personen i fråga ska tillmätas. Det skulle kunna uttryckas som att man bildar sig en
uppfattning om hur mycket akademiskt kapital andra forskare innehar. Som en del i
kvalitetsbedömningen noteras också tidskrifters namn och renommé. Man lägger vikt
vid i vilka tidskrifter det är lätt att bli publicerad och i vilka journaler kraven är högre.

Bedömningarna påverkas också av hur det fält man är verksam inom ser ut. Sållning
och sortering är enklare när man arbetar inom ett smalt eller nytt fält. Publikationerna
har ännu inte hunnit växa i omfång, och de personer som är verksamma inom området
är färre och därmed lättare att bevaka. De tidskrifter man måste ta del av är också färre.
Sysslar man däremot med ett etablerat fält som funnits under många år är
publikationerna fler. Gränsöverskridande projekt kan också göra att det blir svårare att
överblicka litteraturen. Tidskrifterna där relevant material kan tänkas återfinnas blir fler
och sökorden måste kombineras med större omsorg.

Relevansbedömningen påverkas även av till vilken uppgift eller av vilken anledning
man behöver informationen i fråga. Vi ser att artiklar och annat material som
informanterna söker ska tillfredsställa olika typer av behov under olika delar av
forskningsprocessen:

- För att ge orientering och överblick under den första tiden. Senare även för att fylla
samma funktion i början av nya projekt.

- För att ge mer specialiserad kunskap i takt med att det egna projektet utvecklas och
fokuseras.

- För att hålla sig à jour med utvecklingen inom det egna fältet.

- För att kontrollera att det man uppfattar som egna upptäckter inte redan gjorts av
någon annan.

- För att anknyta till tidigare gjorda arbeten, nyckelreferenser och äldre material som
är delar av en erkänd tradition.
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- För att sätta in det egna arbetet i ett sammanhang och på så sätt göra det mer
begripligt för andra.

- För forskningsöversikter vid licentiatuppsats eller doktorsavhandling; för att visa att
man känner till de arbeten av vikt som gjorts.

- För att referera till andra forskare man uppskattar och för att på så sätt få dem
intresserade av det egna arbetet.

Doktoranderna vill liksom forskare i flera tidigare undersökningar inte lämna bort
sökningar. Man anser det inte möjligt att förmedla vilken typ av artiklar man söker eller
hur det egna sammanhanget ser ut. Eftersom man i flera fall beskriver sökningen som en
process och säger att sökinriktningen kan förändras under sökningens gång, anser man
att den nödvändiga sållningen är något man måste göra på egen hand.

Deltagarna i undersökningen läser mer än vi förväntat oss. Man läser givetvis olika
mycket och på olika sätt, men i avsaknad av de kunskaper och de kontaktnät som de
etablerade forskarna innehar, är studier av fältets litteratur nödvändiga. Visserligen
ligger tyngdpunkten på den aktuella litteraturen, men doktoranderna har även, beroende
på inriktning och i vilken fas av arbetet man befinner sig, behov av äldre litteratur.
Läsningen är en viktig del av utbildningen och forskningsprojektet, och de högar av
olästa artiklar man samlat på sig ger upphov till dåligt samvete.

Många känner frustration över att inte hinna läsa det de skulle vilja läsa. Läsning för
med sig behov av ytterligare läsning och aldrig hinner man ikapp. Flera doktorander är
säkra på att det bland artiklarna i den egna samlingen finns viktig information eller
kunskap att hämta. Detta gör att oviljan att sortera bort material är stor.

När kunskaperna i ämnet ökar får doktoranderna förutsättningar för att bli effektivare
läsare. Istället för att som i början oftast behöva läsa igenom hela artikeln för att avgöra
om den är relevant för de aktuella behoven, kan de efter en tid begränsa sig till att läsa
abstract eller raskt skumma igenom texten. På så sätt ökar deras kapacitet att ta sig
igenom stora informationsmängder, och de blir därmed effektivare i sin
informationshantering.

Också på andra sätt ökar de forskarstuderande sin kompetens i att hantera information.
De flesta lägger ned mycket arbete på att bygga upp och elektroniskt organisera de egna
samlingarna. Syftet är att göra allt det material man samlar in lätt åtkomligt för framtida
behov, men uppgiften är inte okomplicerad. Flera tycker att det är både besvärligt och
tidsödande och berättar om sina svårigheter med att importera sökresultat till den egna
referensdatabasen.

Patrick Wilson beskriver hur den ökande mängden publicerade forskningsresultat får
som konsekvens att dagens forskare inte längre kan använda sig av all tillgänglig
relevant information. Forskaren får nöja sig med att göra något som bedöms som
tillräckligt bra inom det egna, specialiserade fältet. Doktoranderna i undersökningen
strävar framför allt efter att tillfredställa den egna gruppen och auktoriteterna på
institutionen. De är fortfarande under utbildning och inser att de ändå inte kan ha total
kontroll, de kan inte läsa allt.
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Wilson hävdar att människor i en situation där man inte kan tillgodogöra sig all den
information som finns tillgänglig, ofta prioriterar det fysiskt eller intellektuellt mest
lättillgängliga materialet. I våra intervjuer finner vi flera exempel på ett sådant
beteende. Man använder sig hellre av artiklar man kan nå direkt från arbetsrummet, än
sådana man måste förflytta sig för att få i sin hand. Man bläddrar i många fall gärna i de
elektroniska tidskrifterna som kan nås från rummet, men går mer sällan ned till
biblioteket enkom för att göra samma sak. Ibland avstår man från att beställa artiklar
som inte finns på huvudbiblioteket, och man läser kanske hellre sådant som är lättläst än
sådant man uppfattar som viktigt men tungläst. Många talar om ett intresse även för
texter som inte direkt behandlar det egna projektet, men tiden gör att man måste
prioritera och sådan läsning blir mer sällan av.

Vid publicering använder sig doktoranderna av handledare och redaktionsgrupper för att
de kvalitetskrav som kan ställas på deras arbete ska uppfyllas. Man påpekar också att
det har ett värde i sig att upprepa undersökningar, även om arbetet då blir mindre unikt.
Kravet att publicera för att i förlängningen skaffa sig ett namn kan kännas påfrestande.
Doktoranderna känner av inslaget av tävling och konkurrens i forskningsarbetet, men
tycker att det ännu inte riktigt gäller dem. Bevakning av litteratur upplevs främst som ett
sätt att skaffa sig kunskaper som kan vara användbara och inte som bevakning av
konkurrenter, även om inslag av tävling finns i vårt material.

I allmänhet ser man inga större problem med att hålla sig orienterad och följa med inom
det egna specialområdet. Det finns exempel på att man missat arbeten, eller att någon
annan hunnit före med att publicera liknande resultat, men det upplevs av de flesta inte
som något stort problem. Man förväntar sig att handledare och professorer ska ta hand
om den saken och se till att man inte missar något viktigt.

Forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap har olika uppfattningar om
huruvida man kan identifiera några skillnader när det gäller informationssökning inom
olika discipliner. Skillnaderna mellan de olika forskargrupper man undersökt ser olika
ut beroende på vilken nivå man jämför dem på. Ellis teorier befinner sig på ett mycket
generellt plan. De olika mönster eller kategorier han identifierat i sina arbeten behöver
inte företas i någon speciell ordning och betoningen på vissa aktiviteter kan vara
tydligare än på andra. Detta gör att vi kan känna igen de olika delarna i hans ”typologi”
i vårt material.

Även Kuhlthaus processtänkande ligger på ett generellt plan och påverkas inte av ämne
eller behovssituation. Vi uppfattar det som att hennes teorier är mer tillämpbara på
situationer där informationssökningen är en del av en av omgivningen på något sätt
påbjuden prestation, snarare än i de fall där individen söker information om något
enbart av eget intresse. Doktoranderna i undersökningen befinner sig i en sådan
prestationssituation och som vi nämnt tidigare ser vi i vårt material tydliga belägg för
flera av de faser hon beskriver i denna process.

Höglund och Persson hävdar att det verkligen finns skillnader i hur olika forskargrupper
söker information. Framför allt menar man att ämnets struktur och dess publikations-
mönster påverkar beteendet hos gruppen som helhet. Möjligen skulle det kunna vara så
att de olika gruppernas beteende kan återfinnas i de generella modellerna, men att olika
discipliner lägger tyngdpunkten vid olika inslag i dessa modeller. Kanske är det också
som Lönnqvist visat i sin studie av humanistiska forskare att den största skillnaden
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återfinns mellan de etablerade forskarna och de som nyss inlett sin forskarbana. Vi kan i
våra resultat se överensstämmelser med Seldéns beskrivning av samhällsvetenskapliga
forskare. Det är dock svårt att göra några detaljerade jämförelser eftersom vi endast talat
med dem som befinner sig alldeles i början av karriären.

Vad vi uppfattar som mycket påtagligt i vårt material är att forskningen, sökandet,
läsningen och relevansbedömningen är delar av en och samma process. Dessa
kategorier går många gånger in i varandra och kan endast skiljas åt i teorin. Frågar man
doktoranderna om en del i denna process, innefattar deras svar ofta något från alla de
enskilda delarna. I takt med att kunskaper och förståelse förändras, förändras också
sökbeteende, relevansbedömning, läsning och det utbyte man har av läsningen. Det hela
kan med Kuhlthaus termer beskrivas som en konstruktionsprocess som förändras i takt
med att de egna strukturerna förändras.

De ö�
������doktoranderna har när det gäller tjänster som kan underlätta informations-
sökning och hantering handlar framför allt om förbättringar när det gäller tillgänglighet.
De skulle vilja ha elektronisk tillgång till alla för dem relevanta källor direkt från det
egna arbetsrummet. Särskilda problem har man med äldre litteratur som är svår att söka
och att lokalisera. Man önskar därför utöka databasernas täckning bakåt i tiden för att
hanteringen av dessa äldre arbeten också ska kunna ske elektroniskt. Flera av
doktoranderna önskar sig direktlänkar till fulltextdokument av alla citerade verk i en
publikation, och man vill ha förbättrade möjligheter att importera referenser man samlat
in vid elektroniska sökningar till den egna referensdatabasen. Nästan alla beskriver att
de har problem när det gäller att organisera de egna samlingarna och göra dem sökbara
med hjälp av olika ingångar, och detta är också något man vill ha hjälp med.

Om man sätter in vår undersökning i ett vidare perspektiv kan man tänka sig följande
konsekvenser av de företeelser vi iakttagit:

- Biblioteket och bibliotekariens roll förändras i och med datoriseringen. Materialet
blir mer lättillgängligt, både när det gäller sökbarhet och fysisk tillgänglighet.
Användaren kan nu själv utföra mycket av det arbete som bibliotekarien tidigare
gjort. För en datorvan och logiskt skolad användargrupp blir detta förhållande ännu
tydligare. De eventuella tekniska hinder som sökning i en elektronisk databas kan
innebära upplevs inte längre som lika stora.

- De typer av tjänster användaren efterfrågar förändras. Man vill slippa de problem
som är förknippade med att lokalisera äldre publikationer och man vill kunna ta del
av allt material i fulltext direkt från skrivbordet. Man vill ha hjälp med att göra de
egna samlingarna sökbara och kunna använda sig av flera olika ingångar i dessa.

- De nyblivna forskarna är de som är mest beroende av de formella spridnings-
systemen, och de borde därför vara de personer som skulle ha mest nytta av
bibliotekets personal när det gäller informationssökning. Problemet för dem är dock
ofta att de i början av forskarutbildningen ännu inte riktigt vet vad de letar efter. Det
är svårt för dem att förmedla vad de söker efter till en person som inte är väl
förtrogen med fältet i fråga. Behoven består därför i större utsträckning av väg-
ledning av människor med djupa ämneskunskaper, än av hjälp med att orientera sig i
systemen.
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- Om den elektroniska spridningen av forskningsresultat leder till att gränsen mellan
formell och informell kommunikation inom forskarsamhället luckras upp, blir
nybörjarna än mer beroende av de ämneskunniga auktoriteternas vägledning för att
finna det som är relevant och fyller kvalitetskraven.

- Även i vår undersökning kan man se att det är svårt att erbjuda användar-
undervisning i informationssökning i en form som uppskattas av användarna och att
göra dem uppmärksamma på och använda sig av alla de olika tjänster biblioteket
erbjuder.

Sammanfattningsvis kan man säga att den första tiden som forskarstuderande är en
period av ofrånkomlig förvirring och strävan efter överblick. Omfattande läsning är
nödvändig innan man utvecklat de kunskaper de erfarna forskarna besitter. Det största
arbetet för doktoranden består dock inte i att hitta texter som behandlar någon eller
några aspekter av det egna forskningsintresset, utan i att utveckla den kunskapsbas som
gör det möjligt att bedöma vilken tilltro som ska sättas till dessa texter och vilka som
förtjänar att läsas med omsorg.

Det är svårt att ge konkreta svar på frågan om hur förändringar i sök- och relevans-
bedömningsprocesserna ser ut. Ändå framgår det tydligt av intervjumaterialet att sådana
förändringar sker och att dessa förändringar har flera orsaker. Ökade ämneskunskaper,
en tydligare uppfattning om vad man vill syssla med och hur man ska gå till väga, den
ökande beläsenheten och kännedomen om andra forskare inom fältet gör att man alltmer
kan inrikta sig på det material man finner ”pertinent” snarare än det man finner
”relevant”.

Insikten om att man inte kan läsa allt och att man är tvungen att välja bort ökar också.
Undersökningen bekräftar till viss del Patrick Wilsons farhågor när det gäller hur man
utnyttjar det material som finns tillgängligt. Det är inte mänskligt möjligt att ta in och
bedöma allt som skulle kunna vara användbart eller relevant. Man är tvungen att
begränsa och avskärma sig och göra det bästa av situationen för att det över huvud taget
ska bli något gjort. Ibland innebär denna valsituation att man begränsar sig till det mest
lättillgängliga materialet.

De strategier man använder sig av när man samlar in den information man behöver för
sitt arbete, handlar främst om att ta genvägen över mer erfarna forskares bedömningar. I
första hand använder man sig av personliga kontakter som handledare och andra erfarna
forskare. I andra hand använder man sig av de tecken på kvalitet och substans som man
identifierat under arbetets gång. Som exempel kan nämnas tidskriftens namn och
renommé eller författarens position och status. Har man funnit en person som anses vara
mycket kunnig inom det egna intresseområdet, söker man upp de referenser han eller
hon använder sig av. På så sätt kan man, som bland andra Seldén och P. Wilson
påpekat, få andra forskares arbeten beskrivna eller indexerade av en auktoritet.

Den låga tilltron till bibliotekets möjligheter att hjälpa till med något annat än
dokumentleverans av redan identifierade objekt kan kanske förklaras med att man inte
har någon erfarenhet av hur en sådan hjälp skulle kunna se ut. De önskemål om
förbättringar doktoranderna uttrycker rör sig i hög grad om bättre verktyg och metoder
för hantering av information i elektronisk form.
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Med utgångspunkt från de iakttagelser vi gjort i undersökningen anser vi att det vore
intressant att göra en longitudinell studie av en grupp naturvetenskapliga forskares
informationssökning, för att på så sätt närmare kunna studera om de mönster Seldén
identifierat hos samhällsvetare även kan påvisas hos naturvetare. Det skulle också vara
givande att göra en fördjupad undersökning av hur den nyblivna forskarstuderanden
identifierar och utser sina kognitiva auktoriteter, och vilken betydelse dessa i sin tur har
för informationsanskaffning och värdering. Vad några av doktoranderna uppmanade oss
att göra var att hjälpa dem att förbättra och förenkla systemen för referens- och
artikelhantering. Några andra deltagare menade att det man bör inrikta sig på är att
utveckla möjligheterna att ta sig direkt mellan olika dokument via länkar.
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En ökad förståelse för hur det går till då man som nybliven forskare orienterar sig inom
ett ämnesområde, skaffar sig en överblick över områdets publikationer och avgör vad
som är nödvändigt eller värdefullt att använda sig av, skulle kunna ge informations-
förmedlare bättre förutsättningar att erbjuda dessa forskare de tjänster de är i behov av.

Uppsatsens syfte är att undersöka hur några forskarstuderande i fysik går till väga för att
skaffa sig den information de behöver för sitt arbete. Vi ville veta vilka olika vägar till
informationskällorna man använder sig av, och hur man bedömer kvalitet och relevans
hos materialet. Förutom att beskriva och analysera de svårigheter som doktoranderna
stöter på, ville vi få en uppfattning om vilka tjänster de efterfrågade för att underlätta
sökning och hantering av information.

Uppsatsens frågeställningar är:
- Hur ser doktorandernas olika vägar till informationen ut?
- Hur bedömer de relevans och kvalitet hos det material de kommer i kontakt med?
- Vilka förändringar i tillvägagångssätt vid informationssökning och

relevansbedömning kan urskiljas under den tid de varit verksamma?
- Vilka önskemål har de när det gäller tjänster som kan underlätta

informationssökning och hantering för dem?

I uppsatsen används begreppet informationssökning för att innefatta både aktiv
informationssökning och passiv informationsförsörjning.

För att sätta in uppsatsen i sitt sammanhang inom ämnet biblioteks- och informations-
vetenskap görs i kapitlet Tidigare forskning en kortfattad genomgång av området
användarstudier och av en del av de teorier som beskriver informationssökningen som
en process. Några av den stora mängd undersökningar av forskares informationsvanor
och informationsbeteende som utförts under de senaste decennierna lyfts fram. Fysikers
informationssituation belyses genom några studier. En viktig bakgrundsfaktor är den
snabba tillväxten av forskningsresultat inom olika delar av det stora fysikfältet. Forskare
inom fysik betraktas av flera artikelförfattare som pionjärer när det gäller att använda
sig av den nya informationstekniken för att kommunicera och för att sprida sina resultat.

Den metod som används i undersökningen är kvalitativa intervjuer. Intervjuerna
genomfördes med stöd av en intervjuguide, men hölls relativt fritt i förhållande till den.
Nio doktorander i fysik, verksamma inom flera olika ämnesområden, medverkar i
undersökningen.

Redovisningen av det empiriska materialet inleds med en beskrivning som utgår från
informanternas erfarenheter av den situation de som forskarstuderande befinner sig i.
Syftet är att se de intervjuades informationsbeteende mot bakgrund av den miljö som de
som doktorander i ett naturvetenskapligt ämne är en del av.

Som teoretiska utgångspunkter för analysen av det empiriska materialet valdes två
teoribildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det är dels Patrick Wilsons
utveckling av begreppen kognitiv auktoritet och satisficing, dels Lars Seldéns teori om
en informationssökningskarriär, det vill säga hur sättet att söka information utvecklas
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och förändras jämsides med den pågående forskarkarriären. Seldén använder sig av
Pierre Bourdieus kapitalbegrepp, som han tillsammans med egna nybildade begrepp
tillämpar i analysen av dessa förändringar.

Resultaten av intervjuundersökningen visar att handledarna har stor betydelse för hur de
forskarstuderande når fram till för dem relevant information. Handledarna tjänar som
kognitiva auktoriteter och som vägledare till andra auktoriteter. De doktorander som
inte har ett aktivt stöd från sina handledare när det gäller informationssökning, blir i stor
utsträckning hänvisade till att använda sig av de biblioteksanknutna, formella
informationssystemen.

Förutom genom handledares förmedling eller sökningar i databaser får doktoranderna
många gånger också material genom kollegor, antingen inom den egna
forskningsgruppen eller av andra forskare på avdelningen. Däremot har de i mindre
utsträckning sådana kontakter utanför den egna institutionen som skulle kunna utgöra
underlag för informationsutbyte. En del av bakgrunden till detta är dels att man inte
ännu har tillräckliga kunskaper i ämnet, dels att man inte i någon större utsträckning
producerat resultat som kan ha bytesvärde för andra.

Genom att använda sig av de formella informationssystemen, i första hand av olika
typer av elektroniska databaser, förefaller informanterna att i snabb takt öka sin
kompetens i informationssökning. Trots att de inte säger sig ha någon större erfarenhet
av elektroniska sökningar från sin grundutbildning, utgör inte sådana sökningar så stora
problem för informanterna som man skulle kunna förmoda. Överlag både söker och
läser doktoranderna mer än vad som kunde förväntas mot bakgrund av tidigare
undersökningar.

Det är framför allt kontrollerade källor som tidskriftsartiklar och, i oväntat hög grad,
böcker, informanterna använder sig av. De upplever sig ännu inte ha förutsättningar för
att använda sig av material som inte genomgått vetenskaplig, formaliserad granskning.
För att avgöra vad som är relevant och av tillräckligt hög kvalitet blir de därför i stor
utsträckning beroende av kognitiva auktoriteters vägledning.

Sättet att söka och bedömningen av relevans och kvalitet hos informationen förändras
framför allt i takt med att ämneskunskaperna växer. Fokuseringen vid sökningar ökar.
Förändringarna i sökbeteendet jämförs med Kuhlthaus processtänkande.

När det gäller önskemål om informationstjänster som kan underlätta arbetet är det
viktigaste för informanterna att få tillgång till all relevant information i fulltext direkt
från arbetsrummet. Dessutom efterfrågar man stöd för att lättare kunna organisera sitt
insamlade material i syfte att göra det lättillgängligt i framtiden.

Slutligen diskuteras vilka konsekvenser de iakttagelser vi redogör för i uppsatsen kan
tänkas ha för biblioteken.
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Intervjuns syfte
Anonymitet
Bandspelare?

�	�"�����!�$��������������!	�=
Vilka uppgifter har du? (undervisning, seminarier, kurser, annat)
Hur långt har du kommit? (ämnesval, publicering)
Inriktning (experimentell / teoretisk / grundforskning / tillämpad)
Hur kommer det sig att du började forska?
Vad har du gjort tidigare?
Organisation och finansiering?
Styrning/frihet?
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����������
��	��	�!���	=
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Ämnet i dess helhet?
Ditt eget projekt? Svårt att definiera och beskriva?
Tvärvetenskapligt/specialiserat
Nytt och gammalt material?
Hur har kartan förändrats?
Utveckling/publiceringstakt inom fysiken?

#����������!��	������������	������������
�
�	
=
'��	�����$������
8

Vad behöver du för din forskning?
Hur ser de bästa vägarna ut? Varför?
Hur använder du det du söker/hittar?
Exempel på problem som lett till sökning/samtal?
Vilka hjälpmedel har du tillgång till? (databaser, elektroniska tidskrifter,
bulletin-boards, elektroniska nätverk/nyhetsbrev, annat)
Hur har ditt sätt att söka förändrats under arbetets gång? (jmf
grundutbildning, magisterarbete)
Problem och svårigheter? Konkreta exempel?

#���$"�*������	�����$�����"�������	���$=
4"�$�
��8

Relevans/kvalitetsbedömning, kan kriterier beskrivas?
Krav/behov av att känna till allt inom ditt område?
Konflikter i fråga om metoder, teorier, vad som ska studeras?

�������
�	�������
�����������	���� 	�	=
Andra forskare inom ditt område?
Har du kontakt med dem och hur?
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�� ����	�	
=
Använder du dem? Hur?
Vad tycker du om det biblioteken erbjuder? (Databaser / elektroniska
tidskrifter / ämnesrelaterade ingångar, / informationssökningsguide /
annat?)
Erfarenheter av utbildning i informationssökning?
Överlämna sökningar?

��� "����
������������
�	
������!��	����=
Vilka tjänster/förändringar skulle underlätta ditt arbete?

#$����
�
��$��=
Ytterligare områden vi kunde tagit upp?
Vad trodde du att vi skulle fråga om?


