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$EVWUDFW� The thesis aims at, from a user perspective, examining how a group of
industrial researchers understand the information seeking in their
every day work. A qualitative method is employed. The empirical
material consists of open-ended interviews with in all ten researchers.
All of them work at the Swiss-Swedish Technology Company ABB's
research laboratory in Västerås. The thesis is based on the opinion that
the scientific knowledge production has become commercialised and
that the scientific communication is going through certain changes.
The result shows that the information seeking is an integrated part of
the researchers every day work. The importance of accidental
occurrences in information retrieval is emphasised. The informal
information is of importance, to create a network of contacts is
therefore important. Knowledge of changes in the surrounding world
and the latest scientific and technological trends is searched for on the
Internet and through personal contacts. Information is also needed for
getting acquaintance with new research problems, in a short period of
time, since the researchers are apt to start working with new projects.
To get access to scientific and technical information of high quality
researchers read scientific journals, which are peer reviewed. The
researchers seldom search the information in databases on their own
but apply for the service to the professionals in information retrieval
within the company. The conclusions are that the ability to value
information is crucial. The choice of source of information depends on
the situation and on what quality of the information that is needed. To
explain this Patrick Wilson's theory on cognitive authorities is used
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3

,11(+c//6)g57(&.1,1*

�� ,1/('1,1*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

1.1. SYFTE ............................................................................................................................................. 6
1.2. UPPSATSENS DISPOSITION............................................................................................................... 6

�� .217(;7 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

2.1. KUNSKAPSPRODUKTION ................................................................................................................. 7
������ .XQVNDS�RFK�LQIRUPDWLRQ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �
������ 9HWHQVNDSVVDPKlOOHWV�LGHRORJLVND�JUXQG ����������������������������������������������������������������������������� �
������ 1\�W\S�DY�NXQVNDSVSURGXNWLRQ���������������������������������������������������������������������������������������������� �
������ 6DPDUEHWH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
������ %LEOLRWHNV�RFK�LQIRUPDWLRQVYHWHQVNDSOLJD�SHUVSHNWLY����������������������������������������������������������� �

2.2. VETENSKAPLIG OCH TEKNISK KOMMUNIKATION .......................................................................... 10
������ 7LGVNULIWHU ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ .RQIHUHQVHU ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
������ 3DWHQWLQIRUPDWLRQ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ ,QIRUPHOO�RFK�IRUPHOO�LQIRUPDWLRQ �������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ 2V\QOLJD�VlOOVNDS�RFK�JULQGYDNWHU ������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ ,QIRUPDWLRQVVWUHVV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ 7URYlUGLJD�NlOORU ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ 3HUVRQOLJD�LQIRUPDWLRQVV\VWHP ������������������������������������������������������������������������������������������ ��

2.3. ORGANISATIONEN ........................................................................................................................ 16
������ .RQFHUQHQ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ )RUVNQLQJ�RFK�XWYHFNOLQJ�LQRP�NRQFHUQHQ������������������������������������������������������������������������� ��
������ $%%�&RUSRUDWH�5HVHDUFK�9lVWHUnV ������������������������������������������������������������������������������������ ��
������ )RUVNDUQD��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ ,QIRUPDWLRQVUHVXUVHU�LQRP�$%%�&RUSRUDWH�5HVHDUFK ������������������������������������������������������� ��

2.4. SAMMANFATTNING AV KAPITLET ................................................................................................. 18

�� $19b1'$5(�2&+�,1)250$7,2166g.1,1*6%(7((1'( ������������������������������������������� ��

3.1. ANVÄNDARSTUDIER ..................................................................................................................... 19
������ ,QIRUPDWLRQVEHKRY�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ ,QIRUPDWLRQVV|NQLQJHQ�VRP�HQ�SURFHVV������������������������������������������������������������������������������ ��
������ ,QIRUPDWLRQVV|NQLQJ�NQXWHW�WLOO�VLWXDWLRQHQ�RFK�XSSJLIW ����������������������������������������������������� ��
������ 6NLOOQDGHU�PHOODQ�YHWHQVNDSOLJD�GLVFLSOLQHU����������������������������������������������������������������������� ��

3.2. ANVÄNDARSTUDIER OM FORSKARE, TEKNIKER OCH INGENJÖRER OCH FOU-MILJÖER.................. 23
������ ,QJHQM|UHU�RFK�QDWXUYHWDUH ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
������ ,QIRUPDWLRQVV|NQLQJHQV�ROLND�IDVHU������������������������������������������������������������������������������������ ��

3.3. SAMMANFATTNING AV KAPITLET ................................................................................................. 26

�� 0(72'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

������ 0HWRGYDO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ 8UYDOVJUXSS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ 7LOOYlJDJnQJVVlWW ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ $QDO\VPHWRG���GDWDEHDUEHWQLQJ������������������������������������������������������������������������������������������ ��

�� 5(68/7$75('29,61,1* �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

5.1. PERSONLIG INFORMATIONSINFRASTRUKTUR................................................................................ 30
������ 'HW�RYlQWDGH ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ 7UHQGNlQVOD������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
������ 'H�DNWLYD ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ 6NDSD�NRQWDNWQlW ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

5.2. INFORMATIONSSÖKNING INOM RAMEN FÖR ETT FORSKNINGSPROBLEM........................................ 36
������ 3UREOHPIRUPXOHULQJ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ gYHUEOLFN ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ $QOLWD�V|NKMlOS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ /|SDQGH�LQIRUPDWLRQVLQKlPWQLQJ�XQGHU�SURMHNWHQV�JnQJ�������������������������������������������������� ��

5.3. KVALITÉ , STABILITET OCH TROVÄRDIGHET.................................................................................. 41



4

������ ,QWXLWLRQ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
������ 3URGXFHQWHQ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ '\QDPLVND�PHGLHU�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� ',6.866,21���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� 6$00$1)$771,1*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� .b//25����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

8.1. ICKE PUBLICERADE KÄLLOR......................................................................................................... 53
8.2. PUBLICERADE KÄLLOR ................................................................................................................. 53



5

���,QOHGQLQJ
För fyrtio år sedan publicerade Derek de Solla Price en liten skrift med namnet /LWWOH
VFLHQFH, %LJ�VFLHQFH. I den skriften konstaterar Price att 80-90 % av alla vetenskapsmän
som någonsin levat fortfarande är vid liv. Med det ville han illustrera vilken
explosionsartad utveckling av vetenskaplig produktion som inträffade efter andra
världskriget(Price 1963). Har utvecklingen avtagit? Troligen inte, tanken att mängden
information ökat framstår som fullt rimlig. Samtidigt har tekniska förändringar i
samhället inneburit att lagring och spridning av information i dag ser annorlunda ut än
för fyrtio år sedan.

Hur hanterar enskilda forskare detta faktum? Frågan blir än mer intressant då den sätts i
relation till det faktum att sättet att producera kunskap genomgår en förändring.
Naturvetenskaplig, teknisk och industriell kunskap är i dag sammanvävd på ett sätt den
inte varit tidigare. I boken 7KH�1HZ�3URGXFWLRQ�RI�.QRZOHGJH beskriver författarna
denna process i termerna av att kunskapsproduktionen genomgår en kommersialisering
(Gibbons 1994). För svenska förhållanden kan denna tendens kopplas samman med att
den privata industrin står för en allt större del av den svenska forskningen. Merparten av
den privatfinansierade forskningen bedrivs av ett litet antal storföretag. Dessa företag
satsar å sin sida miljardbelopp på forskning och utveckling (SCB 1999). Ett av dessa, ett
svenskrelaterat storföretag som investerar stora summor i forskning och utveckling, är
ABB.

Den schweizisk-svenska koncernen ABB är även ett exempel på en annan tendens som
gör sig gällande vad det beträffar forskningen och det är den tilltagande
internationaliseringen. Företaget har som målsättning, med ett ord i tiden, att vara ett
globalt företag. Företaget genomgår även en omställning från att ha varit ett traditionellt
tungt tillverkningsföretag till att bli ett IT inriktat tjänsteföretag. Företaget har sin
juridiska hemvist i Schweiz, men det största forskningslaboratoriet är förlagt till
Sverige.

Sverker Sörlin, professor i idéhistoria, anser att det är en paradox att Sverige trots att det
är ett av de OECD länder som sattsar allra största andelarna av BNP i forskning och
utveckling, både vad det beträffar offentligt och privat finansierad, har haft större
problem att omsätta forskningsresultat i produkter än i andra jämförbara länder (Sörlin
och Törnqvist 2000 s. 175-176). Det framstår därför som intressant att rikta ett intresse
mot denna typ av miljöer.

Tanken om att det behövs en speciell kompetens, ,QIRUPDWLRQ�OLWHUDF\, för att klara sig i
en värld dominerad av information har blivit inflytelserik. Men hur klarar sig forskarna
på ett multinationellt företag? Att studera hur människor söker information är inom
biblioteks- och informationsvetenskap ett stort område och går under benämningen
användarstudier (Wilson 1981). Tillgången till relevant information är viktig för all
forskning men det kan antas att kravet på den senaste informationen är extra markant i
industriella forskningsmiljöer. I sådana miljöer är inte enbart den vetenskapliga
informationen viktig, utan även annan typ av information så som ekonomisk
information som har betydelse för att förstå vilka marknadsdrivkrafter som gör sig
gällande (Persson 1980 s. 22).
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����� 6\IWH
Uppsatsens övergripande problemformulering är att undersöka hur industriforskare
söker information. Problemformuleringen har sin upprinnelse i att mängden tillgänglig
information ständigt ökar och att den teknisk/naturvetenskapliga forskningen genomgår
en kommersialisering. Detta är ett mycket komplext problem, och det är därför
nödvändigt att skapa ett smalare och fokuserat syfte. Uppsatsens syfte har bestämts till
att försöka förstå på vilket sätt informationssökning är integrerat med det vardagliga
forskningsarbetet. För att genomföra uppsatsens syfte har syftet konkretiseras i ett antal
frågeställningar, och dessa lyder:

q Vilka åtgärder vidtar forskarna för att säkra tillgången på relevant information?
q Hur närmar sig forskarna informationssökningen vid arbetet kring ett specifikt

forskningsproblem?
q Hur resonerar forskarna kring problemet med att avgör om informationen har ett

värde eller inte?

����� 8SSVDWVHQV�GLVSRVLWLRQ
Efter inledning och syfte följer en översikt över de kontexter som ansetts viktiga för att
förstå forskarnas sökbeteende. Därefter följer ett kapitel som ska betraktas som en
forskningsöversikt i vilket en översikt över användarstudier presenteras. Detta för att
placera in uppsatsen i ett sammanhang. Därefter följer metodkapitlet där verktygen för
att kunna utföra undersökningen redovisas. Det empiriska materialet presenteras och
analyseras i kapitel 5. Uppsatsens avslutas sedan med ett diskussionskapitel.
Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen i kapitel 7.
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���.RQWH[W
I detta kapitel kommer de viktigaste kontexterna som rör de intervjuade forskarnas
område att behandlas. Inledningsvis diskuteras hur kunskap produceras, därefter
beskrivs den vetenskapliga kommunikationen. Kapitlet avslutas med en beskrivning av
ABB med särskild tyngdpunkt på koncernens forskningsorganisation.

����� .XQVNDSVSURGXNWLRQ

������� .XQVNDS�RFK�LQIRUPDWLRQ
Innan en diskussion om kunskapsproduktion kan inledas behövs ett resonerande kring
begreppen kunskap och information. Begreppet information är mångtydigt vilket
illustreras av ,QWHUQDWLRQDO�(QF\FORSHGLD�RI�,QIRUPDWLRQ�DQG�/LEUDU\�6FLHQFH�definition;

Possibly the most used, and the least precisely used, term in the library and information
world. Best seen as holding the place in the spectrum between raw data and knowledge.
Seen in this way, information is an assemblage of data in a comprehensible form capable
of communication and use: facts to which a meaning has been attached (’Information’,
1997).

För att ringa in aktuell begreppsanvändning utgår jag ifrån Patrick Wilsons resonemang
rörande information och kunskap samt relationen dem mellan. Wilson skiljer mellan
information och kunskap genom att förlägga kunskap till individens förståelse. Kunskap
kan inte transporteras mellan individer, det kan dock information. Tolkning av
information blir därmed alltid individuell, och det är i denna process som kunskap
skapas (Wilson 1977). Wilson diskuterar ändå i termer av offentlig kunskap (SXEOLF
NQRZOHGJH) med vilket han menar den totala massa kunskap som producerats. Det kan
tyckas motsägelsefullt att se kunskap som någonting som enbart kan knytas till
individens förståelse, och samtidigt tala i termer av en offentlig kunskapsmassa. Men
det är två olika förståelser av begreppet, och i uppsatsen är det främst kunskap i form av
offentlig kunskap som används. En viktig aspekt är att Wilson inte intresserar sig för om
kunskap är sann eller inte. Kunskap kan ses som en konstruktion. Wilson skriver:

When I want to find out what scientists have learnd about, say, black holes, I will ask for
the best presently available story – public knowledge – even thougt I may strongly suspect
that this story will be replace in the coming years by quite different stories (Wilson 1977 s.
6).

Information kan betraktas som länken mellan den offentliga kunskapen och den privata
kunskapen.

������� 9HWHQVNDSVVDPKlOOHWV�LGHRORJLVND�JUXQG
Vetenskapssamhällets självbild bygger på ett antal ideologiska föreställningar om hur
kunskap produceras och hur den kommuniceras. Under 1940-talet sammanfattade
Robert Merton dessa föreställningar i ett antal teser, som fortfarande är aktuella. Utifrån
Sverker Sörlins tolkning lyder dessa teser:

q Vetenskapen karakteriseras av att forskningsresultat ägs gemensamt av forskarna
q I princip ska vetenskapen vara obunden i tid och plats, den ska vara universell.
q Forskarna drivs inte av eget vinstintresse utan av ren kärleken till sanningen.
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q Forskningen följer sina egna metoder och logiska kriterier även när de utmanar
rådande sanningar.

Att Mertons normer inte direkt är tillämpbara på forskare som är verksamma inom
multinationella företag är självklart. Men det är tveksamt om normerna ens gäller inom
den offentliga forskningen. Sörlin konstaterar att dessa normer inte alltid
överensstämmer med sanningen, detta känner alla forskare till, trots detta förutsätts det
att dessa normer gäller. Konkurrens mellan stater, företag och bland forskarna själva,
gör att verkligheten ser ut på ett annat sätt (Sörlin 1994 s. 245).

Inom den offentliga forskningen, i huvudsak universitetsforskning, anses det att
Mertons normer ska ligga till grund för forskningens inriktning. När en industri bedriver
forskning är det huvudsakliga målet inte att fritt finna ny och oberoende kunskap, utan
målet är att producera information som kan generera vinster till företaget. Utvecklingen
under de sista decennierna tyder på att banden mellan offentlig och privat forskning
blivit allt starkare. Mätt i pengar står industrin för en allt större andel av den svenska
forskningen. Framför allt är det några få storföretag som står för den privatfinansierade
forskningen (SCB 1999). Det privata näringslivets inflytande på universitetsforskningen
växer. Under 1990-talet började stadsmakterna visat ett ökat intresse för att kontakterna
mellan det privata näringslivet och universitetsforskningen skulle bli starkare. Syftet var
att forskningen skulle generera vinster för företagen och i förlängningen för samhället.
Förändringar i finansieringen av forskningsanslag och forskarutbildning är ytterligare
indikatorer på detta (Forskningsfinansieringsutredningen 1996).

������� 1\�W\S�DY�NXQVNDSVSURGXNWLRQ
Sambandet mellan teknik och naturvetenskap är omstritt. Det finns en rad olika
modeller som försöker beskriva sambandet mellan dessa båda kunskapsfält. I en av
dessa modeller betraktas teknik som en form av tillämpad vetenskap. Denna modell
bygger på tanken att rön från den vetenskapliga grundforskningen efter en tid omsättas
till teknisk kunskap. Ett annan synsätt som har blivit alltmer dominerande, är det där
teknik ses som ett eget kunskapsområde som utvecklas parallellt, eller i växelverkan
med, naturvetenskapen.

I boken 7KH�1HZ�3URGXFWLRQ�RI�.QRZOHGJH ansluter sig författarna till föreställningen
att teknik och vetenskap är två kunskapsområden som utvecklas i växelverkan. Bokens
grundtes är att det har skett ett skifte i sättet att producera kunskap. De skiljer mellan
vad de kallar mode 1 och mode 2. Mode 1 är det traditionella sättet att producera
kunskap, där kunskapsutvecklingen sker inom vetenskapliga discipliner som är
separerade från varandra. I mode 2 är däremot kunskapsproduktionen sammanvävd, de
strikta gränserna mellan olika vetenskapliga discipliner har försvunnit. Nu är till och
med olika kunskapsområden såsom naturvetenskap, teknik och industriell kunskap
sammanvävda. Både den tekniska och naturvetenskapliga kunskapsproduktionen har
kommersialiserats. Användandet av forskning för ekonomiska syften har fått en alltmer
framträdande roll, och för att kunna kommersialisera kunskap måste företag skapa nya
typer av band till universitet och andra företag (Gibbons 1994 s. 50).

Enligt Gibbons m.fl. förändras synen på vari kunskapens ligger. Inom mode 1 avgörs
kunskapens värde av sociala normer inom vetenskapssamhället. I Mode 2 ses kunskap
som värdefull om den är tillämpbar.
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������� 6DPDUEHWH
En stor del av den naturvetenskapliga och tekniska kunskapen produceras genom
samarbete. Bilden av den ensamme forskaren eller uppfinnaren stämmer knappast med
verkligheten. Sörlin räknar upp fyra anledningar till att samarbete mellan forskare kan
framstå som lockande.

q Det kan vara arbetsfördelande, olika delproblem löses av olika forskare på olika
platser.

q Intellektuell synergi, som innebär att kreativiteten främjas av en intensiv
kommunikation mellan kolleger.

q Sociala aspekter får inte förbises. Det blir helt enkelt roligare att arbeta om det finns
kolleger att umgås med.

q Det kan vara möjligt att vinna prestige genom att inleda ett samarbeta med andra
forskare eller forskarlag (Sörlin 1996).

Att samarbeta med rätt personer eller forskargrupper kan ha en positiv inverkan på
möjligheten att skapa en framgångsrik karriär. Olika forskningscentra har olika status,
t.ex. har de stora amerikanska universiteten så som MIT och Standford University, en
hög status. Detta medför att forskare som är verksamma i dessa miljöer har lättare för att
få gehör för sina resultat (Sörlin 1996). Resonemanget kan illustreras med hur ABB
presenterar sin forskning på sin hemsida. ABB trycker på att koncernen samarbetar med
de främsta universiteten över hela världen. Samtliga av de universitet som omnämns är
prestigefyllda tekniska universiteten (ABB 2001).

������� .XQVNDSVSURGXNWLRQ�L�HWW�ELEOLRWHNV��RFK
LQIRUPDWLRQVYHWHQVNDSOLJD�SHUVSHNWLY

Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv finns intresset att undersöka
informationsutbytet mellan industri och universitet. Lars Höglund och Olle Persson har
utfört en rad sådana studier där informationsflödet mellan privat och offentlig forskning
undersökts. De anser att det är en fundamental fråga i vilken grad industrin får sina
uppslag till idéer från universiteten (Höglund och Persson 1985 s. 110).

Höglund och Persson har på statistisk väg undersökt varifrån de avgörande impulserna
till innovationer i en industriell miljö kommer. Även om det är svårt att inte vara
skeptisk till denna typ av statistik då det måste vara svårt att i ett efterhandsperspektiv
avgöra varifrån man fick impulser till innovationerna, så tyder deras resultat på att
litteraturen är svag som idékälla för företagen. Deras undersökning tyder på att
merparten av idéerna kom till företaget utifrån, vilket betyder att företagen är beroende
av extern information (Höglund och Persson 1985 s. 61-67).

Behovet av information är inte konstant under forskningsarbetet, utan det varierar över
tid. Betydelsen av vetenskaplig och teknisk information är speciellt stor i början av
processen då osäkerheten är stor. När arbetet närmar sig en färdig produkt blir
samverkan med produktionsavdelningar och marknadsavdelningar inom företaget
viktigare än det externa informationsflödet. Persson menar att innovationsförloppet i
industriella miljöer låter sig kategoriseras i tre steg. Dessa är idégenerering,
problemlösning, och implementering (Persson 1980 s. 22).
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����� 9HWHQVNDSOLJ�RFK�WHNQLVN�NRPPXQLNDWLRQ
Utifrån litteraturen kan man konstatera att vetenskaplig information, precis som all
annan information, i mycket grova drag sprids på två sätt. Det ena sättet är att sprida
informationen i tryckta medier, och främst går då kanske tankarna till tidskrifter och
monografier. Det andra sättet är att informationen sprids muntligt, från person till
person. Självfallet är informationsspridningen betydligt mera komplicerad än så. I detta
avsnitt kommer därför huvuddragen i den vetenskapliga och tekniska kommunikationen
att diskuteras, inledningsvis med fokus på tryckta medier, sedan på informella medier.

������� 7LGVNULIWHU
Utifrån en studie av psykologers citeringsmönster utarbetade Garvey och Griffith i
slutet av 60-talet en model av hur den vetenskapliga kommunikationen fungerar.
Studien har varit, och är, mycket inflytelserik för att förstå grunddragen i vetenskaplig
kommunikation. På basis av deras undersökningar har det konstaterats att
informationsspridning inom naturvetenskap, teknisk och medicin huvudsakligen sker
genom att forskningsresultat publiceras i artikelform i tidskrifter. Inom
samhällsvetenskap och humaniora är däremot monografin den huvudsakliga
publiceringsformen.

Olika tidskrifter har olika status inom forskarsamhället. I princip bygger alla ansedda
tidskrifter på att artiklar som godkänts för publicering först har genomgått en
granskning av experter, UHIHUHH, inom området. Systemet med referees kallas SHHU
UHYLHZ, och har en stor betydelse för informationssökningen. Genom att artiklarna
granskats av ämnesexperter innan publiceringen så innebär det att kvalitén på det som
publiceras blir hög. Tidskrifternas olika status medför att de mest ansedda forskarna blir
referees på de mest ansedda tidskrifterna och detta medför att de mest ansedda forskarna
publicerar sig i dessa tidskrifter. Genom att undersöka i vilka tidskrifter artiklar som
blivit citerade i andra artiklar publicerats, kom Bradford på 1960-talet fram till att det
finns ett 20 till 80 förhållande vilket innebär att 80 % av de artiklar som produceras
inom ett ämnesområde och som senare blir refererade återfinns i 20 % av
ämnesområdets tidskrifter. Det blir därigenom möjligt för en forskare att få en i det
närmaste heltäckande bild av de senaste forskningsresultat genom att följa med i ett
antal centrala tidskrifter (Höglund och Persson 1985 s. 70).

Ett av peer review-systemets stora nackdelar är att det tar lång tid, upp till ett par år,
innan en artikel publiceras från det att ett forskningsprojekt avslutats. Tidskrifternas
placering i den vetenskapliga kommunikationen i ett tidsperspektiv illustreras av Kihlén
och Lantzs modell (se fig 1). Framför allt under 1990-talet har peer�review systemet
diskuterats livligt då Internets genombrott erbjudit nya publiceringsformer vid sidan av
det traditionella systemet. Ingemar Bohlin, docent i humanteknologi vid Göteborgs
universitet, menar att två publiceringsformer står mot varandra. Det traditionella
tidskriftssystemet utmanas av ett radikalt alternativ där vetenskapliga artiklar görs fritt
tillgängliga via Internet utan att först genomgå SHHU�UHYLHZ. Denna publiceringsform får
inte blandas samman de elektroniska utgåvor av traditionella papperstidskrifter som allt
fler av de vetenskapliga förlagen nu ger ut parallellt med den tryckta tidskriften.
Elektronisk publicering innebär inte i sig att systemet ändras, inte heller att det går
snabbare för en artikel att bli publicerad då det är granskningsförfarandet som tar tid.
Den långa tid det tar att få en artikel publicerad är inte det enda argumentet mot det
traditionella tidskriftssystemet. I grunden handlar det minst lika mycket om de stora
kostnader för prenumerationer som forskare, genom sina bibliotek, tvingas betala för att
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få tillgång till informationen. Problemet är vad som skulle ersätta den kvalitetskontroll
som finns inbyggt i peer review-systemet (Bohlin 1999).

Julie Hurd anser att den elektronisk publicering och Internets genombrott resulterar i att
Garvey och Griffith-modellen, som har några år på nacken, troligen måste betraktas som
förlegad. Hurd diskuterar tänkbara scenarier för den vetenskapliga kommunikationen.
Hon beskrivet fyra modeller vilka hon ser som möjliga efterträdare till Garvey och
Griffiths modell. Den första modellen är en moderniserad variant av Garvey och
Griffiths. Tidskrifter med artiklar som genomgått peer review fortsättet att vara den
dominerande kommunikationsformen, även om tidskrifterna övergår till elektronisk
publicering. I den andra modellen är den kollegialt granskade artikeln fortfarande det
huvudsakliga publiceringssättet, men tidskriften har eliminerats. Tanken är att
elektronisk publicering medför att det blir överflödigt att binda enskilda artiklar
samman i formen av tidskrifter, istället kan artiklarna spridas via nätverk mellan
forskare. Den tredje modellen går ett steg längre och gör sig av med peer review
systemet men behåller artikelformatet. Preprintarkiv är ett exempel på en
publiceringsform som motsvarar denna modell. Spridningen av artiklar kan även
genomföras genom att forskare lägger ut sina forskningsresultat på egna hemsidor och
därigenom gör artiklarna tillgängliga för offentlig granskning och bedömning. I den
fjärde modellen har artikelformatet helt övergivits. En grundtanke är att forskning sker i
stora internationella projekt med stora mängder deltagare. Forskare från olika
discipliner och organisationer lägger in sitt forskningsmaterial i gemensamma databaser
som är tillgängliga för alla. HUGO projektet, där människans arvsmassa kartlades, är ett
exempel på ett projekt som fungerat efter denna princip (Hurd 1996).

������� .RQIHUHQVHU
Konferenser fyller i grova drag två funktioner. Dels är de ett viktigt forum för att
presentera de allra senaste forskningsrönen, och samtidigt fungera som ett tillfälle för
forskarna att träffa och knyta kontakter med kolleger. Den vanliga tågordningen är att
de forskningsresultat som publiceras i tidskrifter tidigare behandlats på konferenser.
Litteraturen från konferenser, SURFHHGLQJV, får därigenom en viktig funktion som
nyhetsförmedlare till dem som inte deltog. Robert Oseman ägnar hela boken
&RQIHUHQFHV�DQG�WKHLU�OLWHUDWXU åt konferensers plats i den vetenskapliga
kommunikationen. Han anser att vetenskapliga och tekniska konferenser är
grundläggande och populära sätt att kommunicera via. Viktiga därför att de ökar
hastigheten i spridandet av nya forskningsrön, och populära därför att de innebär en
möjlighet för kolleger att träffas och utbyta idéer. Lika viktigt är att konferenser innebär
ett tillfälle till informellt informationsutbyte. Konferenserna kan genom de tillfällen som
erbjuds för att utbyta informall information förknippas med begreppet LQYLVLEOH�FROOHJH
(se 2.2.5). Speciellt viktigt är det för unga forskare som ännu inte har skaffat sig tillgång
till informella nätverk (Oseman 1989 s. 1, 16).



12

Fig 1. Den Vetenskapliga kommunikationen i ett tidsperspektiv. (Kihlén och Lantz 2000)
Modellen beskriver hur lång tid det tar innan ett forskningsresultat blivit tillgängligt genom olika
kanaler.

������� 3DWHQWLQIRUPDWLRQ
Till skillnad från tidskriftsartiklar har patentpublikationer inte som primärt syfte att
sprida information. Ett patent är i grunden ett rättsskydd för en uppfinning som ger
uppfinnaren ensamrätt till produkten, i Sverige i 20 år. Men då ett patent även innehåller
en teknisk beskrivning av den patenterade produkten så får den som en bieffekt ett stort
informationsvärde. När ansökan om att få ta patent på en produkt lämnas in medföljer
en detaljerad beskrivning av hur produkten är konstruerad, och denna beskrivning blir
offentlig. En följd blir att när företag för att skydda sina nyutvecklade produkter
patenterar så blir även den tekniska beskrivningen av den nyutvecklade produkten
offentlig. Därför har patentskrifternas betydelse för omvärldsbevakning betonats allt
mer under de senaste åren. Företaget tvingas alltså för att få en patent avslöja vilka de
nyaste produkterna är och hur de är konstruerade. Det medför att genom att följa med i
vilka patent som registreras är det möjligt att skaffa sig en uppfattning om vart
konkurrenterna är på väg. Thulin ger exempel på vad som konkret går att bevaka via
patentlitteratur (Thulin 1999 s. 125-127).

q Kända konkurrenters patentaktivitet via sökande på företagsnamn.
q Patentering inom det egna teknikområdet genom att söka i patentklasser eller genom

sökord

Patenthandlingar kan även innehålla för forskningen användbar information, t.ex.
teknisk information som inte finns publicerad i någon annan källa. Inom vissa områden
uppskattas det att 80 % av informationen enbart finns publicerad i patentskrifter (PRV
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2000, Maizell 1998 s. 314-319). Samtidigt så spelar patentinformationen mindre roll
inom vissa andra områden.

������� ,QIRUPHOO�RFK�IRUPHOO�LQIRUPDWLRQ
Informationskällor kan delas upp i två huvudkategorier. Den skriftliga informationen
kallas vanligen formell information, och muntlig information kallas informell. De
exakta definitionerna av informell och formell information varierar. Höglund och
Persson kategoriserar formella informationskällor som i huvudsak tryckta medier,
exempelvis böcker, tidskrifter, bibliografier m.m. Till de informella källorna räknar de
främst muntliga källor, t.ex. personliga kontakter, konferenser, seminarier och liknande.

Distinktionen formell och informell information kan nyanseras ytterligare genom
uppdelning i externa och interna källor. Interna källor är de informationskällor som
finns inom organisationen och externa de källor som finns utanför organisationen
(Höglund och Persson 1985).

           INTERNA          EXTERNA

FORMELLA
Interna dokument
PM, Rapporter
Register, Arkiv

Tidskrifter, Böcker,
Rapporter, Bibliografier,
Databaser

INFORMELLA
Samtal med kolleger
inom organisationen,
Sammanträden

Brev, Kongresser,
Samtal med kolleger
Utanför organisationen

Figur efter Höglund Persson (Höglund och Persson 1985 s. 47)

Det muntliga, eller det informella, utbytet av information har en framträdande plats i
den vetenskapliga kommunikationen. Skillnaden mellan formell och informell
information ligger framför allt i att formell information kan lagras och göras tillgänglig
för en stor publik. Informell information blir däremot begränsad till en liten grupp, och
då informell information inte kan lagras blir det en form av temporär information. I
diskussionen om SUHSULQW�knyter flera förespråkarna an till den demokratiseringsaspekt
som offentliggörandet av preprint innebär.

Höglund sammanfattar den informella informationens för- och nackdelar:

Fördelarna med informella kontaktnät är att de:
q ökar anpassningen mellan informationsbehov och delgivning av information genom att vara direkta

och personliga,
q stimulerar återkoppling och motivation,
q hjälper till att etablera prioritet till nya upptäckter,
q möjliggör värderingar av idéer och teorier,
q har en viktig aktualitetsfunktion,
q ger möjlighet till filtrering och överblick,
q underlättar informationsöverföring över organisations- och specialområdesgränser,
q knyter samman specialister med likartade intressen.

Nackdelarna med informella kontaktnät är att de:
q tenderar att bli elitistiska, inte lika öppna för alla,
q är instabila och kortlivade,
q är motståndskraftiga mot institutionalisering/organisering,
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q är dyrbara att upprätthålla,
q uppmuntrar spridning av stora mängder värdelös och icke önskad information. (Höglund och Persson

1985 s. 100)

������� 2V\QOLJD�VlOOVNDS�RFK�JULQGYDNWHU
En stor mängd information sprids mellan individer i kontaktnätverk, mellan personer
som står i relationer med varandra. Derek J de Solla Price lanserade i början av 1960-
talet en inflytelserik teori med innebörden att det inom forskarsamhället finns informella
kontaktnätverk, eller så kallade osynliga sällskap (LQYLVLEOH�FROOHJHV). Dessa osynliga
sällskap utgörs av en grupp framstående forskare som genom informella kontaktnät
utbyter information med varandra. I motsats till dem som står utanför det osynliga
sällskapet har medlemmarna möjlighet att få tillgång till den senaste och intressantaste
informationen. Nätverket är elitistiskt så till vida att det är högproduktiva forskare som
byter information med varandra, och de forskare som är mindre produktiva stängs ute
(Höglund och Persson 1985 s.99). Till osynliga sällskap kan begreppet JUn�OLWWHUDWXU
kopplas. Grå litteratur kallas den litteratur som inte är offentligt publicerad. En viktig
form är de ovan nämnda preprints, alltså de artiklar som ännu inte har publicerats.
Preprints cirkulerar inom en initierad grupp. Eftersom dessa artiklar innehåller de allra
senaste forskningsrönen så har de ett stort värde. Men de forskare som inte tillhör den
utvalda skaran kommer inte i kontakt med preprints. Diskussionen om preprints har
under 1990-talet kommit att fokuseras på hur dessa kan spridas via e-mail och lagras i
offentliga arkiv på Internet. De blir då tillgängliga även för dem som inte tillhör de
osynliga sällskapen. (se 2.2.1)

Det finns ett nära samband mellan teorin om osynliga sällskap och teorin om
grindvakter (JDWH�NHHSHU). Grindvaktsmodellen beskriver hur information förs in och
sedan sprids vidare inom en organisation. Kortfattat är tanken att det i en organisation
finns grindvakter som har tillgång till extern information och sprider denna vidare inom
organisationen. Grindvakten har förutom mycket god tillgång till extern information
samtidigt ett välutvecklat kontaktnät inom den egna organisationen. Grindvakten blir
därmed en nyckelperson i organisationen för att föra in och sprida information vidare
(Persson 1980 s. 39-46).

Flera studier tyder på att den information som delges direkt från kollegor är mycket
viktig och vanlig. Det kan diskuteras huruvida användandet av bibliotek och litteratur
står i motsatsförhållande till att använda personkontakter eller om de båda formerna
kompletterar varandra. Meadows, som studerade naturvetares informationssökning,
beskrev deras förhållande till bibliotek som en form av litteraturfobi. Han studerade
naturvetares informationssökning och beskrev deras förhållande till litteratur och
bibliotek. Detta skulle innebära att forskaren föredrar att resa till andra sidan jordklotet
för att ställa en fråga till en kollega hellre än att gå till biblioteket. Hans undersökning
antyder även att forskarna helst undviker att läsa litteratur över huvud taget (Meadows
1974). Höglund menar däremot att informell och formell informationssöknig inte
behöver ses som varandras motsatser, utan snarare som komplement till varandra
(Höglund 1985).

������� ,QIRUPDWLRQVVWUHVV
Patrick Wilson utförde en undersökning där syftet var ta reda på om det inom
forsknings och utvecklings miljöer förekommer att en stor mängs information inte
kommer till användning p.g.a. informationsstress. Wilson konstaterar att det finns två
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typer av informationsstress. Och det kan ligga i en strategi att inte använda all relevant
information, även om det för informationsvetare kan ses som ett misstag eller fel. Men
Wilson menar att om man accepterar att det finns mera information än vad som
någonsin är rimligt att använda så är frågan snarare att identifiera hela kategorier av
information som är möjligt att ignorera och att sedan organisera resten i
prioriteringsordning (Wilson 1993; Wilson 1995).

������� 7URYlUGLJD�NlOORU
Patrick Wilson har utvecklat en teori om hur en individ avgör om en viss information
kan betraktas som tillförlitlig eller inte. De källor som anses var tillförlitliga kallar
Wilson kognitiva auktoriteter. Wilson räknar med två olika former av personlig
kunskap. Dels förstahandskunskap som betecknar den kunskap som individen själv
inhämtat genom egen erfarenhet. Som exempel kan naturvetenskapsmannen skaffa sig
förstahandskunskap genom egna observationer och experiment. Men denna
kunskapsform är långt ifrån tillräcklig, för att kunna orientera sig i världen behövs även
information som bygger på erfarenheter som andra individer gjort. Den avgörande
frågan blir vilka personer som kan anses vara tillförlitliga när den egna erfarenheten inte
räcker till. Wilson konstaterar att både personer och institutioner kan vara tillförlitliga
för en individ. Dessa blir då individens kognitiva auktoriteter. En kognitiv auktoritet är
ingenting objektivt utan ska ses som en konstruktion skapad genom en grupps
upphöjning av vissa individer eller organisationer till tillförlitliga informationsskällor
(Wilson 1983).

������� 3HUVRQOLJD�LQIRUPDWLRQVV\VWHP
Uppsatsen har till viss del inspirerats av Patrick Wilsons teoretiska skisser. Wilsons
system är inget enhetligt teoribygge, snarare ska det ses som ett filosofiskt
reflekterande. Jag förhåller mig därför självständig till systemet och använder det enbart
som ett grovt sätt för mig att fördjupa diskussionen av resultatet. Wilson delar upp ett
personligt informationssystem i flera beståndsdelar. Dessa är PRQHWRULQJ�V\VWHP, UHVHUY
V\VWHP och DGYLVRU\�V\VWHP. Wilson menar att en individ hela tiden läser av sin
omgivning efter ett bestämt mönster. Han kallar detta för ett monitoring-system och det
är då det informationssystem som individen använder för att regelbundet skaffa
information. Källorna för monetoring är antingen personliga observationer eller
kommunikation. Till monitoring-systemet måste även ett reservsystem adderas. De är
de informationskällor som ur individens perspektiv är viktiga för
informationsförsörjningen, men som hon sällan eller aldrig använder. Men även källor
som oregelbundet eller aldrig används kan ha en mycket stor betydelse. Inte genom att
de används ofta, utan de är viktiga genom att de är kända och kan användas om behovet
skulle uppstå. Slutligen så består det personliga informationssystemet av ett rådgivande
system, advisory system. Rådgivaren skiljer sig från informanten genom att hon inte
enbart delger information utan även försöker ge lösningar på problem (Wilson 1977).

Wilson anser att det är ett misstag att tro att en individ när hon behöver information
ställer sig frågan YDU informationen finns tillgänglig, utan den fråga hon ställer sig är
YHP som kan erhålla informationen. Wilson menar att det inte är förvånande att
personliga källor spelar så stor roll i en persons informationsinsamlingssystem. Om det
enbart var på tekniska grunder valet skedde skulle personliga källor alltid användas då
dessa har fördelar som opersonliga källor saknar. Dokumentbaserade källor har sin
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fördel i SRUWDOLWHWHQ, och därmed möjligheten att studera dem i enskildhet. En nackdel är
att de tar så lång tid att färdigställa. Det sämsta är att de inte går att föra en diskussion
med och ställa frågor till (Wilson 1977 s. 39).

Ett personligt informationsinsamlingssystem kan kortfattat beskrivas i ett antal punkter.
Systemet är:
q 3XUSRVLYH: Det ska samla information som anses vara meningsfull och intressant.
q $GRSWLY: Det går att förändra i inriktning och djup utifrån situation.
q +DELWXDO: Har en förkärlek till att lita till vissa regelbundet använda källor istället för

att söka i obekanta källor.
q (FRQRPLFDO: Upprätthålls av vad som är mest effektivt i termer av tid, energi och

pengar. Förändringar i systemet sker utifrån föreställningen att en källa är
effektivare än någon annan.

q )XQFWLRQDOO\�RULHQWHG: Samlar information på basis av användbarhet och har en
förkärlek för källor som kan ge svar på de frågor som ställs utifrån uppgiften eller
problemet som ska lösas.

q 5HO\�KHDYLO\�RQ�SHUVRQDO�DGYLVHUV: Föredrar källor som inte bara ger information
utan även rådgivning.

q $LP�DW�UHODWLYH�VDWLVIDFWLRQ: Syftar inte till att ge maximala eller den totala mängden
information som finns kring frågan, utan snarast så lite som möjligt, för att lösa
uppgiften.

(Wilson 1977 s. 80-81)

����� 2UJDQLVDWLRQHQ

������� .RQFHUQHQ
ABB bildades i slutet av 1980-talet genom en fusion mellan det svenska företaget Asea
och schweiziska Brown Boveri. Huvudkontoret och den juridiska hemvisten finns sedan
dess i Zürich, men en betydande del av koncernens verksamhet är fortfarande förlagt till
Västerås. Industrikoncerns huvudsakliga verksamhet är tillverkning av elektroteknisk
utrustning. Sedan slutet av 1990-talet försöker koncernen att ställa om sin verksamhet
till att bli ett IT- och tjänstebaserat företag. Totalt har koncernen ca 160 000 anställda
utsprida över större delen av världen. Koncernen har en decentraliserad struktur (ABB
2001).

������� )RUVNQLQJ�RFK�XWYHFNOLQJ�LQRP�NRQFHUQHQ
ABB läger ned ca 8 % av omsättningen på forskning och utveckling, vilket är en hög
andel för den typ av industri som ABB är. I linje med ABB:s decentraliserade
organisation är ca 75-80 % av koncernens samlade FoU-arbete förlagd till de enskilda
ABB-bolagen. Den del av FoU-insatserna som de enskilda bolagen svarar för är i
huvudsak produktutveckling av befintliga produkter. Den resterande FoU-verksamheten
bedrivs av den koncerngemensamma forskarorganisation ABB Corporate Research.
ABB Corporate Researchs verksamhet är fördelat på åtta stycken forskningscentra
lokaliserade till olika platser i världen. Organisationen har totalt ca 1500 anställda. ABB
Corporate Research har som huvudsakliga uppgift att svara för koncernens långsiktiga
FoU-verksamhet och driva projekt av högriskkaraktär. Organisation har även till uppgift
att stödja de enskilda bolagen med teknisk experthjälp. Det största av dessa
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forskningscentra är förlagd till Västerås och det är forskare som tillhör denna enhet som
intervjuats (ABB 2000).

I det belöningssystem som ABB Corporate Research tillämpar finns inbyggt att
patentansökningar premieras med engångssummor. Publiceringar av artiklar belönas
även det med en ekonomisk ersättning. Syftet sägs vara att sprida tekniska idéer och
resultat samt att profilera Corporate Research som motsvarar bolagets mål (Frank
2000). Det framstår som en rimlig tanke att publiceringen i tidskrifter är viktigt i
marknadsföringssyfte, både för att spegla det stora tekniska kunnande som företaget har
och för att göra reklam för den höga tekniska kvalitén på produkterna. På ABBs
hemsida framgår det tydligt att företaget vill se sig som en del av det akademiska
samhället. Det finns länkar till ett urval av universitet som koncernen samarbetar med
och samtliga av de mest ansedda universiteten finns medtagna. Det enda svenska
universitetet finns medtaget är också det största, KTH. På hemsidan finns även en
förteckning de artiklar som forskare knutna till ABB publicerat.

������� $%%�&RUSRUDWH�5HVHDUFK�9lVWHUnV
ABB Corporate Research i Västerås har ca 360 anställda och av dessa är 250 direkt
involverade i forskningsarbetet. Företaget har i huvudsak tre uppgifter. Den första
uppgiften är att delta i arbetet med koncernens långsiktiga forsknings- och
utvecklingsarbete. Den andra uppgiften är att utveckla helt nya produkter åt koncernen.
Den tredje uppgiften är att bedriva konsultverksamhet i form av teknisk support
gentemot de enskilda ABB-bolagen, då det inom företaget finns anställda med
expertkunskaper inom princip alla teknikområden. En sådan bredd på personalens
kompetens kan aldrig de enskilda bolagen upprätthålla. Vid akuta problem har de
enskilda bolagen möjligheter att få stöd av företagets forskare. När termen 'företaget'
används i fortsättningen syftar det enbart på ABB Corporate Research och alltså inte på
ABB koncernen i sin helhet.

Verksamheten bedrivs inom sex avdelningar med namnen; tillämpad mekanik, elektrisk
kraftteknik, experimentell verksamhet, högspänningsteknik, material och kemiteknik,
patent och industriell systemteknik.

������� )RUVNDUQD
De tio forskare som intervjuats arbetar på olika avdelningar och har olika kompetens. På
företaget finns ett tiotal forskare som samtidigt är adjungerade professorer vid några av
landets tekniska högskolor. Av den personal som är involverad i forskningen är ca 30 %
disputerad och merparten av de ickedisputerade är civilingenjörer.

Projektarbeten är den huvudsakliga arbetsformen. Det kan även handla om att arbeta
med förstudier vilket innebär att man gör en inledande studie om huruvida en idé är
tillräckligt hållbar för att ligga till grund för ett projekt. Forskarna arbetar även som
internkonsulter åt de olika bolagen. Hur stor denna del är varierar från person till
person.

Storleken på projekten som forskarna är verksamma inom varierar. I de större globala
projekten kan personal från flera olika forskningscentra vara involverade, och samarbete
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med universitet och andra företag förekommer. Projekten kan även vara lokala och
bestå av ett fåtal personer, alla verksamma i Västerås.

������� ,QIRUPDWLRQVUHVXUVHU�LQRP�$%%�&RUSRUDWH�5HVHDUFK
På företaget finns ett bibliotek. Sedan slutet av 1980 har ABB ett decentraliserat
bibliotekssystem i vilket ett gemensamt koncernbibliotek saknas. (Cederberg 1989)
Corporate Research bibliotek är således enbart till för anställda vid företaget, och inte
tillgängligt för forskare inom hela ABB. Biblioteket hade under tiden för
undersökningen två anställda. Biblioteket har tillgång till ett stort antal databaser men
dessa är enbart tillgängliga i bibliotekets lokaler. Biblioteket erbjuder litteratursökning.
Antalet löpande tidskrifter är ca 600 och biblioteket hanterar en cirkulationslista med
tidskrifter, vilket innebär att forskarna kan anmäla vilka tidskrifter de är intresserade av
att få via cirkulation. Några elektroniska tidskrifter via intranät fanns inte vid tiden för
undersökningen. Biblioteket erbjuder möjligheten att lägga upp en så kallad SDI profil,
vilket innebär att man får löpande information om nya artiklar som kommer ut inom ett
på förhand valt ämnesområde (Intervju med bibliotekarie 2000).

Patentavdelningen är även den förlagd till företagets lokaler. Denna avdelning är
gemensam för hela ABB Sverige. På avdelningen finns patentingenjörer som hjälper till
med sökningar i patentdatabaser. Även möjligheten att lägga upp stående
patentbevakningsprofiler erbjuds. I likhet med bibliotekets databaser är
patentdatabaserna inte tillgängliga via ett något intranät, men under de senaste åren har
några av de största patentdatabaser blivit fritt tillgängliga via Internet (se avsnitt 2.2.3).

����� 6DPPDQIDWWQLQJ�DY�NDSLWOHW
I kapitlet har de kontexter som bedömts som de viktigaste för att förstå forskarnas
informationssökning beskrivits.  Inledningsvis diskuterades kunskapsproduktionen i ett
samhälleligt perspektiv. Det argumenterades för att en förändring i sättet att producera
kunskap har inträffat och att denna förändring inneburit en kommersialisering av
kunskapsproduktionen. Sedan presenterades huvuddragen i den vetenskapliga
kommunikationen. Därigenom gavs en ram till att förstå hur forskarna söker
information. Kapitlet avslutades med en presentation av företaget som forskarna är
verksamma vid. Detta för att ge en bild av den miljö som forskarna befinner sig i och
vilken typ av verksamhet de är involverade i.
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���$QYlQGDUH�RFK�LQIRUPDWLRQVV|NQLQJVEHWHHQGH

����� $QYlQGDUVWXGLHU
Användarstudier är inom biblioteks- och informationsvetenskapen ett av de största
forskningsområdena (Wilson 1981). Det finns en mängd studier av olika gruppers
informationssökningsbeteende och i det här kapitlet kommer några av dessa studier att
presenteras. Därigenom sätts uppsatsen i en kontext, och ett antal teoretiska begrepp
som återkommer i uppsatsen diskuteras. Kapitlet inleds med en generell diskussion om
användarstudier. Därefter refereras ett antal studier som undersökt liknande
användargrupper som i denna uppsats.

Utifrån Dervin och Nilan kan det argumenteras att i ett historiskt perspektiv sönderfaller
användarstudier i grova drag i två olika typer. Dels finns det ett systemorienterat
angreppssätt, som Dervin även kallar det traditionella, och dels finns det ett
användarorienterat angreppssätt, som han kallar det alternativa. Systemorienterade
användarstudier kallas den typ av undersökning där perspektivet är riktat mot ett
informationssystem, t.ex. ett bibliotek. Dessa studier utförs vanligen med kvantitativa
metoder, med syftet att kartlägga i vilken utsträckning användaren har använt sig av en
bestämd tjänst, en specifik databas eller liknade företeelser. Studierna är ofta
sociologiskt inriktade och försöker förklara användarbeteenden utifrån demografiska
faktorer (Dervin och Nilan 1986).

Enligt Dervin och Nilan skedde det ett paradigm skifte inom användarstudier i början av
1980-talet. Användarstudierna började nu inrikta sig på att se informationssökningen ur
användarnas perspektiv istället för systemets. Paradigmskiftet skulle även innebära en
omorientering av de teoretiska utgångspunkterna och metoderna. En grundläggande
skillnad mellan synsätten är hur ett sådant centralt begrepp som information ska förstås.
I de systemorienterade studierna betraktas vanligen information som någonting
objektivt med en konstant mening om något element som korresponderar till en absolut
verklighet. I användarcentrerade studier betraktas snarare information som någonting
konstruerat och knutet till individen. När information ses som någonting konstruerat
krävs det, för att ett informationssökningsbeteende ska bli begripligt, att
undersökningen utgår från användarens perspektiv. Skillnaden objektiv och subjektiv
har även medfört att användaren i traditionella studier betraktats som en passiv
mottagare av objektiv information. Det användarcentrerade synsättet ställer frågor som
hur och varför medan de systemorienterade studierna ställer frågor om vilka källor
användarna använder sig av. Dervin kritiserar de systemorienterade studierna för att de
sällan definierat centrala begrepp som informationsbehov och informationsanvändning
men konstaterar att det fanns sex underliggande premisser som de systemorienterade
studierna förståelse av informationsbehov grundar sig på. Studierna inriktade sig mot att
undersöka i vilken utsträckning användarna använde sig av olika sorters källor, medier,
system, material eller kanaler. En annan vanlig frågeställning var i vilken utsträckning
användarna var medvetna om tillgänglig service, med det underliggande syftet att
kartlägga kunskapsbrister om informationstjänsterna. Huruvida användarna var nöjda
eller missnöjda med olika aspekter av tjänsterna tilldrog sig också ett intresse.
Beteenden försöktes sedan att förklaras utifrån demografiska faktorer.
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De användarorienterat inriktade studierna intresserar sig för individer snarare än
grupper, och metoderna är oftast kvalitativa. Informationen betraktas inte som objektiv
utan som subjektiv och konstruerad, och därmed knuten till den enskilda individen.
Situationen och den kontext inom vilken informationen eftersöks blir viktiga faktorer
för att förklara användarnas beteende (Dervin och Nilan 1986).

Rörelsen från kvantitativa metoder mot kvalitativa metoder är ingenting unikt för
biblioteks- och informationsvetenskapen. Det är snarast en del i en större trend bort från
ett positivistiskt vetenskapsideal. Till exempel Seldén argumenterar för att Dervin
överdriver när hon diskuterar i termer av paradigmskifte. Han argumenterar för att det
snarare kan betraktas som ett fokusskifte (Seldén 1999 s. 39).

Spännvidden i användarstudiernas teoretiska utgångspunkter är stor. De
systemorienterade studierna har vanligen sin grund i en sociologisk tradition och
försöker förklara användarnas beteende utifrån demografiska faktorer. (Dervin och
Nilan 1986) Inom de användarcentrerade studierna finns det i huvudsak två teoretiska
inriktningar, en kognitivistisk och en holistisk De forskare som kan anses ha en
kognitivistisk inriktning intresserar sig i huvudsak för hur användarens mentala
processer gestaltar sig vid informationssökning. Försöken att studera kognitiva
processer har fått utstå mycket kritik. Ett huvudsakligt argument är att det i princip är
omöjligt att studera vad som försiggår inne i en människas huvud. Därför har ett vidare
angreppssätt föreslagits där betydligt flera faktorer vägs in när användarens beteende
ska försöka förklaras. Denna inriktning kallas den holistiska. (Suger 1995).

En av dem som förespråkade ett användarorienterat angreppssätt var Tom Wilson, som i
början av 1980-talet skapade en modell där han försökte anlägga ett holistiskt synsätt på
informationssökningsbeteende. Det är den enskilda individen Wilson utgår från, och det
är henne han sätter i centrum. Han har undersökt vilken roll information spelar i en
människas totala livsvärld. Wilsons modell försöker visa hur olika faktorer i människors
liv och värld påverkar deras informationsbehov och beteende vid informationssökning.
Faktorer som anses påverka är allt från personlighetsdrag, yrkesverksamhet,
professionsmiljö, politiska och kulturella värderingar samt fysiska förhållanden (Wilson
1981). Den typ av modell Wilson skapat är generell och kan sägas vara applicerbar på
alla olika miljöer. En risk med denna typ av generella modeller kan vara att vad de
tjänar på bredden förlorar de på djup.

������� ,QIRUPDWLRQVEHKRY
Ett flitigt förekommande begrepp i litteraturen är informationsbehov. Begreppet kan ges
flera olika definitioner, men kan i grova drag förklaras som den ursprungliga orsaken
till ett sökbeteende. Men begreppet är betydligt mera komplext. Höglund och Person
skiljer mellan objektiva och subjektiva behov. Objektiva behov är de behov som kan
fastställas av betraktaren, och som har sin upprinnelse i den problemsituation som
orsakar informationsbehovet. Subjektiva behov är de behov som användaren själv
upplever (Höglund och Persson 1985).

Wilson anser att begreppet informationsbehov är grunden till problemet med
informationssökningsbeteende. Han anser att behov är en subjektiv upplevelse inne i
användarens medvetande. Därigenom kan ett informationsbehov enbart indirekt
studeras. Genom att studera beteenden eller fråga användaren kan man få en förståelse
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kring dennes informationsbehov. Wilson anser att behov måste förstås holistiskt och
inte enbart i ett kognitivt perspektiv. Wilson anser att det finns tre typer av behov,
kognitiva (FRJQLWLYH) känslomässiga (DIIHFWLYH) eller fysiologiska (SK\VLRORJLFDO).
Wilson anser att det finns en brist med de flesta användarstudier då de intresserar sig för
vilka medel användarna använder sig av och inte vilka mål som föreligger. Wilson
räknar med en mängd olika faktorer i sin modell, så som miljömässiga, sociala roller
och personlighet. Informationsbehovet påverkas av hela den kontext den enskilda
individen befinner sig i (Wilson 1997 s. 552-553).

������� ,QIRUPDWLRQVV|NQLQJHQ�VRP�HQ�SURFHVV
Carol Kuhlthau och David Ellis är två forskare inom det biblioteks- och
informationsvetenskapliga området som konstruerat modeller där
informationssökningen förstås som en process som drar ut över tid.

Ellis har utifrån ett antal olika studier utarbetat en modell som är generellt användbar för
att beskriva informationsökningsbeteende i olika miljöer. Modellen beskriver delvis
informationssökning som en process som sker i flera steg. I senare varianter av
modellen innehåller den åtta olika steg som genomgås vid informationssökningen. Ellis
gör inte några direkta kopplingar mellan de olika stegen. Modellen kan således inte
förstås som att den beskriver ett linjärt utvecklingsmönster från start till stopp även om
kategoriseringarna kan ge sken av detta. Relationerna mellan kategorier kan bara förstås
i relation till ett specifikt informationssökningsmönster som är unikt för en specifik
individ vid ett specifikt tillfälle. Ellis kategorier ser ut enligt följande;

q 6WDUWLQJ. steg som är karakteristiska för den första sökningen efter information.
q &KDLQJLQJ. använder sig av referenser, citeringar eller liknande för att ta sig vidare.
q %URZVLQJ är en form av halvstrukturerad informationssökning inom ett område av

potentiellt intresse.
q 'LIIHUHQWLQJ. forskaren rangordnar olika informationskällor, t.ex. rangordningen av

olika vetenskapliga tidskrifter utifrån tidskrifternas status, mellan olika
skolbildningar.

q 0RQLWRULQJ. regelbunden bevakning av bestämda informationskällor inom ett
ämnesområde som är av intresse.

q ([WUDFWLQJ. att systematiskt arbeta sig genom en källa för att finna intressant
material.

q 9HULI\LQJ aktiviteter som har till syfte att belägga och kontrollera informationen.
q (QGLQJ. avslutande informationssökning för att skaffa material som är relaterat till

skrivandet av en rapport (Ellis, et al. 1993 s. 359).
Ellis har applicerat sin modell på en grupp industriforskare och denna undersökning
beskrivs mera utförligt i avsnitt 3.2.2.

Kuhlthau beskriver informationssökningen som en process i flera steg som går från
osäkerhet till säkerhet. Hennes modell bygger på ett empiriskt material bestående av
observationer och intervjuer gjorda i utbildningssammanhang. Hon urskiljer i huvudsak
sex stadier vid informationssökningen. Inledning, ämnesval, skaffa överblick, fokusera
på ämnet, informationsinsamling och avslutning. Kuhlthau menar att för varje stadie ska
man speciellt intressera sig för uppgiften, tankarna, känslorna, handlingarna, och
strategierna i de olika stadierna (Kuhlthau 1993).
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Enligt Limberg är det mindre utforskat hur människor använder information än hur de
söker och anskaffar den. Limberg menar att i Wilsons modell så ingår
informationsanvändandet som en komponent, men vad dessa komponenter innebär
beskrivs inte närmare. Ellis och Kuhlthaus modeller är nedbrutna i finfördelade steg så
det är möjligt att urskilja vissa inslag av informationsanvändning (Limberg 1998 s. 51-
52).

Studier har visat att bland forskare har förvärvad erfarenhet ett inflytande över
informationssökningens gestaltning. Seldéns undersökning av ekonomer som genomgår
forskarutbildning och Lönnqvists, där humanistiska doktorander undersökts, är exempel
på den typen av studier (Lönnqvist och Cavallin 1988; Seldén 1999). Seldéns
argumenterar för att den unge forskaren genomgår en informationssökningskarriär. Den
unge forskaren saknar ett socialt kapital som förvärvas med tiden. Lönnqvist använder
sig av metaforen kunskapsväska.

������� ,QIRUPDWLRQVV|NQLQJ�NQXWHW�WLOO�VLWXDWLRQHQ�RFK�XSSJLIW
Flera användarstudier kategoriserar informationssökning med tyngdpunkten på den
situation som är upphov till informationssökningen. Två huvudtyper av
informationsbehov som går igen i ett stort antal studier går att urskilja. Dels finns det ett
informationsbehov som kan härledas från problem av enskild och tillfällig art. Dels
finns det ett regelbundet informationbehov som är knutet till ett löpande behov av
information, t.ex. för att hålla sig ajour med utvecklingen inom sitt område. Någon
gemensam begreppsbildning för att benämna dessa behov tycks inte finnas, exempel på
benämningar är (SLVRGLF�5HJXODU�QHHG, och $SSOLFDWLRQDO�1XWULWLRQDO�QHHGV.
Regelbundna informationsbehov är t.ex. den information som krävs för att kunna följa
med i den aktuella utvecklingen inom ett område och information som behövs för det
dagliga arbetet, t.ex. formler ur handböcker. Tillfälliga informationsbehov är t.ex.
retrospektiva sökningar, konsultationen, alltså att få färdiga lösningar och expertråd,
instruktioner; skaffa sig ny kunskap eller att fräscha upp gammal (Höglund och Persson
1985).

Byström och Järvelin diskuterar informationssökningsbeteende utifrån hur komplex den
uppgift är som orsakat informationssökningen. De menar att informationsökningen
måste förstås utifrån de olika grader av komplexitet som den enskilda uppgiften
innehåller. Flera studier har relaterat informationssökningen till uppgiftens komplexitet,
men har då knutit komplexiteten till ett helt projekt eller arbete, och inte till den
enskilda uppgiften. Uppgiftens komplexitet påverkar valet av källa. Byström och
Järvelin kategoriserar information i olika typer.

3UREOHPLQIRUPDWLRQ är den information som behövs vid problemformulering, för att
definiera problemet, dess syfte och mål. Detta sätter ramarna för hur uppgiften kan lösas
och blir direkt avgörande för vilken information som kommer att krävas för att lösa
uppgiften.

'RPlQLQIRUPDWLRQ är den information som utgör den grundläggande informationen
inom området, så som teorier, lagar och allmänt accepterade lagar.

3UREOHPVO|VQLQJVLQIRUPDWLRQ är den information som krävs för att kunna applicera rätt
domäninformation på probleminformationen.
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Uppgifterna kategoriseras i fem klasser utifrån sin komplexitet:
q Uppgifter som kan automatiseras. Dessa är strukturerade och förutsägbara.
q Uppgifter som i stora drag följer ett givet mönster, men som vid vissa tillfällen inte

går att förutse
q Uppgifter som kräver beslut trots att de är relativt strukturerade och förutsägbara,

men där situationsrelaterade beslut spelar en stor roll.
q Uppgifter där struktur och uppgiftens lösning är relativt känd, men där

välutvecklade rutiner för att utföra uppgiften ännu inte finns.
q Uppgifter som är oväntade, nya och ostrukturerade (Byström och Järvelin 1995).

������� 6NLOOQDGHU�PHOODQ�YHWHQVNDSOLJD�GLVFLSOLQHU
I kapitel 2 behandlas den skillnad som finns i hur vetenskaplig information sprids inom
olika discipliner. Lönnqvists undersökning av humanisters informationssökning och
Höglunds och Perssons studier av tekniker och naturvetare är studier som visar på
skillnader mellan användare från olika forskningsdiscipliner. Lönnqvist konstaterade i
sin undersökning att humanistiska forskare i mycket liten utsträckning använde sig av
bibliotekens tjänster. Detta skulle vara förbundet med att det i humanisternas fall anses
vara omöjligt att göra en skillnad mellan informationssökning och själva
forskningsarbetet. Informationssökning är någonting som den enskilda forskaren själv
måste göra, det går inte att överlåta till en informationsspecialist. I undersökningen
lanserades metaforen kunskapsväskan. Om forskare från olika discipliner söker
information på olika sätt skulle det betyda att det är ämnenas olikartade struktur och
karaktär som ger upphov till olika informationsvanor och beteenden (Limberg 1998
s57)

����� $QYlQGDUVWXGLHU�RP�IRUVNDUH��WHNQLNHU�RFK�LQJHQM|UHU�RFK
)R8�PLOM|HU

������� ,QJHQM|UHU�RFK�QDWXUYHWDUH
Det finns ett antal studier av hur personal i forsknings och utvecklingsmiljöer söker
information. Det finns även undersökningar om forskare och eller ingenjörer. Dessa
båda grupper undersöks ofta tillsamman, endera för att de arbetar i samma miljö eller
för att direkt kontrasteras mot varandra. I detta avsnitt ska jag ta upp några av dessa
undersökningar. I flera studier av undersökningarna jämförs naturvetare (VFLHQWLVWV) och
ingenjörer (HQJLQHHUV) med varandra. Flitigt citerade studier är de som Thomas Allen
utförde under 70-talet. Han hävdar med emfas att det finns en skillnad mellan
naturvetare och ingenjörer, en skillnad han anser finns på alla plan. Ingenjörerna är
oftast lägre utbildade, de har en annan social bakgrund, andra mål med livet, arbetar
inom andra organisationer, läser annan typ av litteratur. Han konstaterar att forskare i
högre grad koncentrerar sig på litteratur och har ett välutvecklat kollegialt nätvärk som
sträcker sig utanför den egna organisationen. Han menar vidare att ingenjörer däremot
liter mera till interna kontakter inom organisationen. De använder sig även av två källor
som forskarna över huvud taget inte använda sig av, kunder och försäljare (Allen 1970).
De stora skillnader Allen menar finns mellan dessa båda grupper griper uppenbarligen
tillbaka på hans syn på kunskapsutvecklingen inom vetenskap och inom teknik. Allen
ansluter sig till modellen att dessa två områden utvecklas oberoende av varandra och i
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den mån det finns någon påverkan består den i att tekniken tar upp vetenskapliga
framsteg med lång eftersläpning. Allens använder sig i hög grad av grindvaktsteorin för
att förklara hur information sprids mellan individer inom organisationer.

Person och Höglund utförde en rad studier i slutet av 1970-talet och början av 80-talet.
Några av dessa studier undersöker industriforskare, bl.a. vid ett svenskt
läkemedelsföretag. De genomförde separata studier av formell och informell
informationssökning och konstruerade modeller för att förstå informationssökningen.
För att förstå informationsspridningen inom organisationer använder de sig av Allens
gatekeeperteorin, och genom studierna finns det en grundläggande föreställning om att
vissa forskare är högproduktiva. Vad de anser andra studier försummat är att se
sambandet mellan publiceringsaktivitet och informationsutnyttjande. De anser att det
finns tre överordnade fenomen; osäkerhet, sökbeteende och innovationsförmåga.
Osäkerhet är ingenting negativt utan är ett sökande efter nya idéer. Resultatet visade att
ju större osäkerheten var, desto mera utnyttjades externa källor.

I en undersökning av hur personal vid ett forskningslaboratorium inom
flygvapenindustrin arbetar ansluter sig Seggern och Jourda till tanken att det finns en
distinkt skillnad mellan naturvetare och ingenjörer. Faktum är att de kritiserar tidigare
studier för att inte tagit denna skillnad på allvar. De ansluter sig till idén att naturvetare
och ingenjörers informationssökning skiljer sig åt genom att ingenjörer i en mycket
större utsträckning förlitar sig till internt material medan forskare koncentrerar sig på
externt material. Skillnaden gäller både informell och formell information.
Ingenjörernas kontaktnät finns oftast inom den egna organisationen medan naturvetarna
litar till tidskrifter och externa kontaktnät (Seggern och Jourdain 1996).

Det finns fog för tanken att skillnaden mellan ingenjörer och naturvetare i lika hög grad
går mellan disputerade personer som mellan naturvetare och ingenjörer. Det finns
ingenjörsutbildningar från gymnasienivå till doktorsnivå. Gessesse menar att ingenjörer
måste delas in i två grupper. Forskningsingenjörer som använder sig av teoretisk
information och en begreppsapparat tagen från grundforskningen har helt andra behov
än de ingenjörer som arbetar med design av produkter. Den typen av information de
behöver är mera konkret (Gessesse 1994). Denna skillnad tycks flera studier inte göra,
t.ex. inte Allen.

Hertzum och Pejtersen koncentrerade sig på ingenjörer som arbetade med
produktutveckling. Deras studie är i det närmaste helt inriktad på att beskriva vad Ellis
kallar kedjesökning. Deras slutsatser var att ingenjörerna söker både efter informerade
människor och efter dokument i ett slags växelverkan. Ingenjörerna sökte efter personer
som kunde tipsa om relevanta dokument. De sökte även efter dokument som behandlar
liknade uppgifter de själva stod inför. Nästa steg var att söka upp författaren till det
dokumentet. Även om de har ett annat angreppssätt än de andra refererade studierna så
bekräftar deras studie att ingenjörer i hög grad litar till information som finns internt
inom organisationen. De skiljer mellan kontextinformation och konkret
produktinformation. Kontextinformation finns i princip aldrig med i tekniska
beskrivningar och är därigenom enbart tillgänglig genom muntliga kontakter och måste
fås från personliga kontakter (Hertzum och Pejtersen 2000).
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������� ,QIRUPDWLRQVV|NQLQJHQV�ROLND�IDVHU
Ellis beteendemodell introducerades ovan i avsnitt 3.1.2. Den modell som där
presenterades testade Ellis tillsammans med Haugan på en grupp forskare vid Statoils
forskningslaboratorium. Med vissa mindre modifikationer i modellen kom Ellis fram till
att den var tillämpar på industriforskare. Kategorierna benämndes VXUYH\LQJ��FKDLQLQJ�
PRQLWRULQJ��EURZVLQJ��GLVWLQJXLVKLQJ��ILOWHULQJ��H[WUDFWLQJ�och�HQGLQJ�

Ellis bekräftar i sina slutsatser den allmänna bilden att informationssökningen är som
intensivast i initialskedet av ett forskningsprojekt och att både formella och informella
källor används. När problemet blir mera klart blir sökandet mera selektivt. Den formella
informationssökningen minskar under projektet och den informella tar överhand. I
slutfasen används dock både formella och informella källor. Jämförelse mellan
ingenjörer och naturvetare tydde på att naturvetarna använde sig av att större extern
kontaktnät både för att finna information och för att hålla sig uppdaterad. Forskarna
litade till företagsbiblioteket och gjorde ofta retrospektiva datasökningar. Ingenjörerna
använde främst interna källor och gick i andra hand till biblioteket

6XUYH\LQJ är främst knutet till initialskedet av ett forskningsprojekt, men kan även
användas för att generera nya idéer. Forskarna inriktar sig på att skaffa
överblicksinformation eller för att lokalisera nyckelpersoner. Källorna som forskarna
använder sig av är endera de informella kontakterna eller retrospektiva
databassökningar med syftet att få kunskap om vad som tidigare finns gjort eller för att
skaffa sig bakgrundsinformation. Databassökningarna genomfördes vanligen av
företagets bibliotekarier.

Att kedjesöka (&KDLQJLQJ) var framförallt knutet till den projektfas där forskarna hade
en relativt klar bild av vad de sökte efter. Forskarna följde upp referenser för att skaffa
sig ny information.

0RQLWRULQJ. För att regelbundet ha en kännedom om den senaste utvecklingen inom sitt
forskningsområde så kontrollerades regelbundet vissa källor. De formella källor som
användes var tidskrifter och konferens-proceendings. Tidskrifterna innehåller även
annat användbart material, t.ex. produktannonser. Patent är vanligt att man följer
regelbundet. Graden av bevakning varierar beroendes på projekttyp och projektfas, även
om merparten av forskarna regelbundet bevakar vissa källor inom sitt eget område för
att hålla sig uppdaterade.

%URZVLQJ är en viktig del av informationssökningsprocessen och riktas mot både
primära och sekundära källor. När den är riktad mot tidskrifter är de osystematisk och
knappast effektiv, medan det motsatta gäller om det är utskrifter från litteratursökning.

'LVWLQJXVKLQJ är en aktivitet där källor rangordnars. Informella källor prioriteras då de
är effektivare att söka genom än att läsa. Det är tidsbesparande och det ger tillgång till
information som inte finns tillgänglig på annat sätt.

)LOWHULQJ� Forskarna ansåg att det fanns en konflikt mellan tidsbrist och att ta till sig
viktig information dyker ofta upp. Ellis anser att datorbaserad informationssökning är
forskarnas huvudsakliga tillvägagångssätt för att filtrera. Vanligen avgränsas
sökningarna genom att i första hand smala av nyckelorden och i andra hand
åldersbegränsa sökningarna. Kollegor som arbetar inom samma fält kan även de fungera
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som ett filter genom att de delger information och då enbart information som de tror är
av intresse. Filtret får inte bli för kraftigt, då kan information som kunnat ge oväntade
idéer bli förbisedd.

(QGLQJ� I informationssökning i samband med att forskningsprojektet avslutas kan det
finnas behov av sökningar för att lösa mindre problem, eller för att söka efter nyare
litteratur som kan vara intressant för slutsatserna. Vanligen används då samma källor
som tidigare med syftet att undersöka om förändringar inträffat sedan tidigare
sökningar. Oftast är dock inte dessa aktiviteter prioriterade då det är mera angeläget att
börja med nästa projekt (Ellis och Haugan 1997). Även om det inte ska dras för stora
växlar så motsäger den slutsatsen Höglunds tes om att informationsbehovet ökar mot
slutat av projektet. Det kan hänga samman med att behovet av att söka information
finns, men information har inte samma värde som i andra faser av forskningsarbetet.

����� 6DPPDQIDWWQLQJ�DY�NDSLWOHW
Kapitlet har fungerat som en litteraturgenomgång av tidigare forskning. Kapitlet
inleddes med en generell diskussion om användarstudier inom biblioteks och
informationsvetenskap. Synsättet att det finns två övergripande synsätt på hur
användarstudier ska bedrivas har diskuterades. De två synsätten var dels det
systemorienterade som koncentrerar sig på olika informationssystem och undersöker
hur användare nyttjar dessa system. Det andra synsättet koncentrerar sig på användaren
och försöker förstå informationssökningsbeteende från dennes perspektiv. Föreliggande
uppsats ansluter sig till det användarorienterade synsättet och genomgången tjänade
därmed sitt syfte att placera in uppsatsen i en kontext. Sedan följde en genomgång av
undersökningar av användargrupper som liknar den grupp som denna uppsats
undersökt, vilken möjliggjorde att uppsatsens resultat kan relateras till och jämföras
med tidigare studier av liknande grupper. Kapitlet fyllde även funktionen att introducera
och diskutera några teoretiska begrepp och modeller som kommer att återkomma i
uppsatsen.
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���0HWRG

������� �0HWRGYDO
En metod är att betrakta som de verktyg som används för att svara på
problemformuleringen. Om problemet handlar om att söka svar på frågor som rör
underliggande mönster eller syftar till att förstå/tolka människors upplevelser är en
kvalitativ metod lämplig (Patel och Davidson 1991). Då undersökningens syfte är att
beskriva informationssökning ur användarens perspektiv är det viktigt att användaren
själv ges möjlighet att beskriva vad hon anser vara betydelsefullt. För att respondenten
ska få detta utrymme har kvalitativ intervju valts som metod. Den öppet riktade
intervjun ger data som ökar förståelsen för människors subjektiva erfarenhet eftersom
respondenten beskriver VLQ bild av verkligheten (Lantz 1993). Detta stämmer överens
med denna uppsats mål då syftet inte är att finna det generaliserbara och sätta upp
allmängiltiga lagar. Målet är att få en fördjupad förståelse kring det studerade
fenomenet. Intresset ligger alltså inte i att få fram den "genomsnittliga
industriforskaren".

Respondenten kan aldrig sägas styra en intervju helt. Lantz skriver att det är en vanlig
föreställning, att det är möjligt att undersöka något förutsättningslöst. Hon menar dock
att detta inte är möjligt. "Intervjuaren har alltid mer eller mindre explicita tankemodeller
som kommer att styra datainsamlingen" (Lantz 1993 s. 45). Utifrån litteraturstudier har
jag skaffat mig en förförståelse som ligger till grund för undersökningens frågemanual.
Samtliga intervjuer har utgått från ett antal på förhand fastslagna teman som i sin tur är
relaterade till uppsatsens syfte och frågeställningar (se bilaga 1). I likhet med det Lantz
kallar öppet riktade intervjuer menar Patel att när frågor formuleras under intervjun
samt ställs i den ordning som är lämplig för den enskilda respondenten är det en intervju
med låg grad av standardisering. Patel diskuterar även grad av strukturering, vilket
handlar om vilket svarsutrymme respondenten får. Vid en låg grad av strukturering så
som tillämpats i denna undersökning lämnas respondenten stort utrymme att svara på
frågorna. Det är viktigt att de teman som fastslagits prickas av under intervjuns gång,
men i vilken ordningsföljd dessa teman behandlas saknar betydelse (Patel och Davidson
1991).

������� 8UYDOVJUXSS
Urvalsgruppen består av etablerade forskare, med vilket i föreliggande studie avser
personer som har disputerat, och eller arbetat med forskning under många år på
företaget. Vid kvalitativa studier är det väsentliga att man får en spridning i svaren
snarare än det statistiskt säkra urvalet (Kvale 1997). Jag har därför valt personer från
olika avdelningar och försökt få en viss spridning i åldersstrukturen. Endast en av
respondenterna är kvinna, vilket delvis hänger samman med att antalet kvinnliga
forskare vid företaget är relativt lågt.

De intervjuade forskarnas anonymitet har varit relativt viktig att upprätthålla. Då
organisationen är förhållandevis liten har det av anonymitetsskäl undvikits att beskriva
forskarnas kompetenser och bakgrunder var för sig. Samtidigt har anonymitetskravet
inte bedömts vara så stort att det kan anses vara några problem om det framgår att
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enskilda individer deltagit i undersökningen. Respondenternas namn har trots det byts ut
mot fingerade namn.

För att stärka validiteten, "att vi undersöker det vi avser att undersöka" (Patel och Davidson
1991 s. 87), har i denna undersökning utomstående analyserat frågemanualen. Ett par
provintervjuer har även gjorts. Vid intervjuer är det svårt att erhålla ett mått på
reliabilitet, alltså tillförlitlighet (Patel och Davidson 1991). För att stärka reliabiliteten i
denna undersökning har bandspelare använts för att lagra verkligheten. Under
intervjuperioden har validiteten och reliabiliteten stärkts genom kontinuerlig
genomgång och ifrågasättande av den erhållna informationen enligt vad Kvale beskriver
(Kvale 1997).

������� 7LOOYlJDJnQJVVlWW
Den första kontakten med företaget gick via en på företaget speciell kontaktperson för
högskolestudenter. Kontaktpersonen inhämtade tillstånd att utföra studien vid företaget.
Jag lotsades sedan vidare till företagets bibliotekarie som hjälpte till med namn på
lämpliga personer att intervjua. Bibliotekarien tog först via e-mail kontakt med ett antal
tilltänkta respondenter med frågan om de ville ställa upp. Därigenom skapades kontakt
med tre respondenter. Men då en stor andel av de tilltänkta respondenterna inte svarade
på bibliotekariens förfrågan fick jag tillgång till företagets telefonlista för att själv ta
direktkontakt. Resterande namn valdes sedan slumpmässigt från telefonlistan.
Bibliotekarien har alltså inte haft ett direkt inflytande över vilka personer som
intervjuats bortsett från de tre första. Därefter togs kontakt med forskarna via telefon
och under telefonsamtalet presenterades syftet med undersökningen och vilka
frågeområden intervjun skulle kretsa kring.

Totalt genomfördes tio intervjuer. Längden på intervjuerna spände mellan 40 minuter
och tre timmar. Alla intervjuer spelades in på band. Två av intervjuerna finns inte
inspelade i sin helhet då de varade längre än bandlängdens 90 minuter. Inspelningarnas
ljud håller genomgående en relativt hög standard även om vissa störningar förekommer.
Störningarna är dock inte så allvarliga att det bedömts påverka analysen. De inspelade
intervjuerna skrevs ut i sin helhet. Skratt och liknade har dock uteslutits. Även
tilläggsuttryck av typen; va, då, typ, är i stor utsträckning borttagna. Vissa avsnitt där
tekniska beskrivningar eller organisationens struktur beskrivs har exkluderats.

Samtliga intervjuer hölls i företagets lokaler. En av intervjuerna genomfördes i ett
undanskymt hörn i biblioteket, två på respondenternas egna tjänsterum och de övriga i
olika konferensrum. Det är respondenterna som i samtliga fall bestämt platsen för
intervjuerna. Det första mötet med respondenterna har i regel skett i företagets
reception. Detta har medfört att samtalet om intervjuns upplägg ofta påbörjats redan
under vägen från receptionen till platsen för intervjun. Respondenterna har även följt
med tillbaka till receptionen, vilket medförde att de flesta samtalen fortsatte efter
intervjuernas egentliga slut.

������� $QDO\VPHWRG���GDWDEHDUEHWQLQJ
Analysen påbörjades redan under datainsamlingens gång. Frågemanualen modifierades
efter hand beroende på vad respondenterna lyfte fram respektive tonade ner. Lantz
skriver att det inte finns några i förväg bestämda modeller eller metoder som i detalj
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föreskriver hur kvalitativ databearbetning ska ske. Detta beror på att den subjektiva
tolkningen har en framträdande placering samt att kvalitativa data alltid är relaterad till
ett sammanhang. Lantz beskriver en allmän modell för kvalitativ databearbetning, denna
undersökning är inspirerad av hennes modell (Lantz 1993).

När datainsamlingen var färdig och intervjuerna utskriva tog den intensiva
analysperioden vid. Ett antal förutsättningslösa genomläsningar av materialet
genomfördes med målsättningen att försöka se några övergripande mönster. Efter det
påbörjades en datareduktion "Datareduktion innebär att på ett systematiskt sätt välja och
därigenom också välja bort information inför den fortsatta analysen samt att förenkla
och abstrahera rådata" (Lantz 1993 s. 79). Här bortsorterades det som på detta stadium
inte ansågs relevant, t.ex. tekniska beskrivningar av ABB´s produkter. Därefter var det
dags att bilda dimensioner som speglade innehållet. "Nästa led blir att försöka
abstrahera och finna sammanfattande ord eller symboler för ett segment ord. $WW�Sn
QnJRW�VlWW�NRGD�PDWHULDOHW�XWDQ�DWW�PHQLQJHQ�JnU�I|UORUDG��(Lantz 1993 s. 83). Här
reducerades varje uttalande ner till en utsaga. De utsagor som tycktes höra samman
sorterade ihop. När detta arbete var genomfört bestod varje intervju av ett antal rubriker.
Tredje steget i Lantz modell är att söka mönster, "Att se samband mellan hur
respondenten beskriver olika aspekter, så att det är möjligt att ‘lyfta’ sig från delarna
och närma sig det som karaktäriserar helheten" (Lantz 1993 s. 89). Intervjuerna
jämfördes nu med varandra för att söka efter skillnader och likheter. I sökandet efter
dessa mönster sammanfogades materialet till ett antal rubriker. Dessa utmynnade så
småningom i tre huvudrubriker.

Resultatredovisningen är inte bara att betrakta som ett sätt att presentera det empiriska
materialet. Genom analysen och hur materialet har strukturerats och presenterats har det
genomgått en tolkningsprocess. Nedan redovisas resultatet av denna tolkning.
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���5HVXOWDWUHGRYLVQLQJ
Resultatredovisningen är uppdelad i tre huvudkategorier. Den första kategorin behandlar
hur forskarna VNDSDU möjligheter att skaffa information, hur de konstruerar ett
långsiktigt arbetssätt för att hela tiden ha möjligheten att skaffa sig relevant information.
Den andra kategorin behandlar i en konkret mening hur forskarna V|NHU information
inom ramen för ett forskningsprojekt. Den tredje huvudkategorin slutligen har
forskarnas tankegångar om vilken tillförlitlighet som olika källor DQVHV besitta.

����� 3HUVRQOLJ�LQIRUPDWLRQVLQIUDVWUXNWXU
Att bygga upp en informationsinfrastruktur är någonting forskarna ständigt är
engagerade i. De arbetar konstant med att bygga upp en personlig
informationsinfrastruktur och att skapa verktyg för att skaffa sig relevant information.
Det handlar om att skapa kontaktnät, bygga upp artikelsamlingar, göra sig själv ett
namn inom forskarvärlden samt att skapa ett eget förhållningssätt till informationen där
man är öppen för det oväntade. Detta är inte relaterat till ett bestämt projekt.

������� 'HW�RYlQWDGH
En viktig komponent för att tillförsäkra sig att tillgång på relevant information är
tillfredställande är att vara mentalt beredd på att viktig information kan blir tillgänglig
vid oväntade tillfällen. Ett par av respondenterna säger att de finner mycket information
av en slump. Det är även möjligt att aktivt skapa samlingar där det oväntade kan ligga
och vänta. Att arbeta med slumpen som en komponent i informationssökandet är en del
av en strategi för att kunna finna relevant information.

Det är en passiv form av informationssökande som fungerar genom att forskaren
ständigt har en sökarlykta påslagen. För att beskriva den mentala beredskapen använder
sig Johan av en liknelse med att vandra i skogen;

Om jag ska gå ut i naturen och plocka blåbär och inte tänker på att jag ska vara vaken för
hjortron då ser jag inte hjortronen. Jag ser bara blåbär. Och så har jag gått där det fanns
hjortron men jag såg dom inte. Måste vara vaken för dom. Måste ha det mentalt först för
att kunna ha förmågan att hitta. Brukar prata om att plocka svamp; har du inte sett en
trattkantarell i sitt sammanhang kan man gå genom skogen och inte se den. Men har du
väl sett den ser du alla. Samma sak här. Är man inställd på att identifiera då ser man
annars ser man förbi. [---] Att även när du inte förväntar dig information så dyker den
upp. Att man är vaken för den. Ser den. Fångar den när den passerar förbi. [---] På måfå
kan man ju, det är ju skönt att bara gå i den skogen. Det kan vara skönt att bara läsa den
artikeln. Man kanske hittar nått på sidan trettiofem. Om jag bläddrar från sida ett och har
en viss förväntan och viss lust. Ibland händer det faktiskt att jag får nått i mina händer
som jag inte förstår – varför tog jag just den tidskriften? Varför bläddrade jag just de här
sidorna? För rätt var det är så råkar jag komma över nått som är väldigt aktuellt för mig
av en ren slump. Då funderar man vad är det för märkligt med den här slumpen (Johan).

Bertil beskriver även han det som en mental beredskap;

Man ska ha kunskap och man ska veta hur man tar hand om det och jag förlorar mycket
därför att jag inte har det säkert. Men ibland trillar det in då så att visst ska man vara
systematisk och allt, det ska man givetvis, men jag tror att turen är rasande viktig. *lOOHU
DWW�VQXEEOD�|YHU�UlWW"�Mm, hålla ögonen öppna för det för om man inte tror på turen så
håller man inte ögonen öppna för det. Så att informationsflödet är så stort så att det är
chans att det kommer nåt (Bertil).
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På en fråga varifrån han får uppslag till nya projektidéer så kopplar han tillbaka till
slumpen, men nu i en mera planerad mening. Han har ett stort antal tidskrifter på
cirkulation och det blir en omöjlighet att hinna läsa alla artiklar som verkar vara
intressanta. Som regel saknas tiden till att läsa någonting annat än de artiklar vars
innehåll direkt går att relatera till de arbetsuppgifter han för tillfället arbetar med. Han
kopierar då artiklarna för att kanske läsa dessa vid ett senare tillfälle, och med tiden har
det utvecklat sig till en omfattande samling med olästa artiklar. Att med jämna
mellanrum bläddra planlöst genom denna samling är en del av en strategi för att snubbla
över information.

Så som jag har gjort hittills, det är nog det här tidskriftsletande, att läsa tidskrifter, att det
kommer in där [nya idéer]. Jag vet inte om det är det bästa. Vissa saker läser jag som jag
sa, innehållsförteckning, och news men ibland slöbläddrar jag igenom och ramlar över
någonting. Och om jag tycket det verkar intressant brukar jag ta en kopia och stoppa i en
file, som är en luddig file. Och den bläddrar jag i ibland. 3ODQO|VW"�Ja det är bara nått som
jag tycker verkar kul eller som ligger i linje med sånt som jag håller på med. […] Det
mesta är ju skräp som ligger där efter ett tag tycker man. Men en del kan vara nåt. Jag har
inte kommit på nåt bättre, nåt annat (Bertil)

Filip anser att han finner en hel del bra information när han bläddrar genom en tidskrift
för att finna en speciell artikel. Då kan han finna någonting annat av intresse. Han
kommer in på detta i samband med ett resonemang kring konsekvenser om bibliotekets
bestånd av äldre tidskrifter skulle reduceras och att alternativet blev att beställa enskilda
artiklarna.

då är det British Library man får gå till och då är det problemet beställer du en kopia så
beställer du utsnitt från en bok [syftar på IEEE Transactions; en tidskrift] och du vet inte
om någonting runt omkring var relevant. […]Du har skygglappar på en häst, bara det här
att man ser någonting gör att man ibland får en tankeställare (Filip).

Att välja rätt tidskrifter på cirkulation uppfattas som ett mycket betydelsefullt val. Om
antalet tidskrifter på cirkulation blir för stort finns risken att den tid man måste avsätta
till att gå igenom tidskrifterna blir för stor. Men väljer man istället att koncentrera sig på
ett litet antal tidskrifter kan resultatet bli att viktig information blir förbisedd.

Och ett annat sätt är ju dom här cirkulationslistorna där skulle ju vara enkelt att drunkna i
information, jag skulle ju kunna ta alla tidskrifter på biblioteket egentligen på cirkulation.
Men då får man utgå från vissa idéer som man har att göra med och välja ut efter det. Och
jag har tio stycken och det är precis lagom 7lFNHU�GHW�EUD"�Jaa, jag har inte full, ja menar
det är ju en kompromiss mellan att hinna med och få täckning inom dom områden jag tror
jag behöver teckning inom. Jag skulle givetvis kunna öka min kunskap inom ytterligare
några område men då skulle jag inte ha tid och tillgänglig tid för och arbeta med konkreta
frågor den skulle minska rejält. 'HW�lU�HQ�DYYlJQLQJ"�Ja Jag tror att det viktiga är där och
välja rätt tidskrifter. Eller mailinglistor om man är på det. Privat kan man ju vara med på
många mailinglistor och diskussionsforum då kan man ju drunkna hemma om man hamnar
i fel grupp och då får man 20 mail om dan och det är ett som är bra (Adam).

������� 7UHQGNlQVOD
Det är mycket viktigt att hela tiden vara insatt i de senaste trenderna. Det är flera olika
typer av trender som måste följas, inte enbart vetenskapliga utan det finns en rad andra
områden som har inflytande över forskarnas arbete. För att följa med i de senaste
forskningsrönen läser i princip samtliga respondenter ett antal vetenskapliga tidskrifter.
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Det är inte bara artiklarna i sig som bär på viktig information, tidskrifterna innehåller
även marknadsföring av produkter. Det problem forskarna återkommer till är att
tidskrifter har en långsam publiceringstakt och därigenom ett begränsat värde som
nyhetskälla. ABB verkar i en konkurrenssituation och en viktig aspekt på företaget
kunskapsproduktionen är att vara först med en innovation. Att ha en känsla för vilka
trender som är på gång har betydelse för att driva forskningen åt rätt håll. Patent och
produktinformation är användbara nyhetskällor och viktiga för konkurrensbevakningen.
Men de innehåller information, precis som vetenskapliga artiklar, om verksamheter som
delvis är avslutade och därmed ur en aspekt föråldrade. Utifrån forskarnas resonemang
kan man se att de i huvudsak använder sig av tre alternativa tillvägagångssätt för att
skaffa sig den färskaste informationen. Dessa är att bevaka vetenskapliga konferenser,
skaffa sig tillgång till icke publicerat material och att använda sig av sitt personliga
kontaktnät. Dessa tillvägagångssätt är sammanvävda.

David resonerar kring det nyhetsvärde som konferenser och färska konferens-
proceedings har gentemot tidskrifternas noggranna kontroll av informationen innan den
publiceras.

Det som presenteras på konferenser är trots allt väldigt färskt. […] ett problem med
vetenskapliga artiklar är att det är bra kvalité och så där, men när man får en tidskrift på
cirkulation så är det sånt som accepterades för publikation ett år sedan och då vet man att
det är något den forskargruppen gjorde för två år sedan. Medan på konferenser så får man
en bra bild av vad folk håller på med och det är färskt. Det kanske bara är ett halvår
gammalt eller bara någon månad gammalt om dom har fått med det allra, allra senaste. Så
det är en fördel med konferenser man ser trender vad arbetar olika människor med, vad är
hett just nu så att säga. Bra nyhetsvärde trots allt (David).

En möjlighet för att få tillgång till färsk information är att söka efter opublicerade
artiklar på Internet. Ivar bevakar regelbundet ett antal platser på Internet där han vet att
opublicerade artiklar läggs ut. I huvudsak är det några olika institutioner vid
amerikanska universitet han besöker. Han anser att det är ett bra sätt få en känsla för vad
som är på gång. Att artiklarna inte är granskade och kan innehålla felaktigheter spelar
ingen större roll då kvalitén i detta fall är underordnat nyhetsvärdet (Ivar).

Problemet med kvalitén illustreras av Davids ambivalens till att använda information
som inte genomgått peer review, vare sig det är preprints eller konferens-proceedings.
Så här resonerar han om information från Internet:

Ta fram länkarna till dom bästa amerikanska universitetens hemsidor och går direkt in på
institutionernas hemsidor. Ofta var det så att institutionerna dom lade ju ut artiklar som
inte var riktigt färdiga, som inte var riktigt granskade av dom här tidskrifterna. Men man
lade ut det, det är ju marknadsföring i USA. Men det var jättebra information för oss. […]
Men så kände jag att man såg ju artiklar som lades ut och man tar till sig det här, eller
mina kolleger tar till sig det här. Och visst då såg man att det här är trendigt så att säga,
det här är kan vara viktigt för oss. Men om man skulle gå in i detalj i det som stod i
artikeln då förstod man att det kan vara felaktigheter och felaktiga slutsatser och både
felskrivningar och allt sånt där va. Då i slutändan så gissar jag att det kanske inte värt det.
Risken var ju att man lade ner tid på sånt som inte ledde någonstans för att det var helt
enkelt var ofärdigt det man laddar ner från Internet. Utan man skulle få invänta den här
processen med att artikeln verkligen granskades av en tidskrift därför att det blev
ändringar hela tiden så klart, genom kritisk granskning av allting som står i artikeln. Då
ska man ge sig till tåls det halvåret eller året trots allt och vara säker på att det som kom
ut i slutändan i tidskriften det var verkligen kvalitetssäkrat (David).
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David poängterar samtidigt att det skulle vara möjligt att använda Internet för att skaffa
information i en mycket större omfattning än vad han själv gör, och framför allt för att
få tag på den allra senaste informationen. Och över lag använder respondenterna
Internet mycket till att finna information med högt nyhetsvärde.

Trots de exempel som redovisats ovan spelar den informella informationen en
avgörande roll för att känna till de senaste trenderna. Olika källor samverkar, och många
av de formella källorna ska nog förstås som ett komplement till den informella
informationen.

������� 'H�DNWLYD
Att skaffa sig en översikt över vilka forskare som är de tunga namn inom ett
specialområde är en viktig ingrediens för att lyckas med att hantera
informationsmängden. Att veta vilka som är aktiva medför dels att man kan koncentrera
sin bevakning på dem, och dessutom är det viktigt för att kunna veta om information är
trovärdig eller inte.

Genom att bevaka ett antal forskare eller forskargruppers aktiviteter så vet man vad som
händer inom det område man är intresserad av. I förlängningen kan även ambitionen att
försöka dra in dessa forskare i sitt eget kontaktnät finnas.

Erik anser att det främsta sättet att bevaka utvecklingen inom viktiga
forskningsområden är att bevaka ett antal forskargruppers aktiviteter genom att delta vid
konferenser.

[Det] räcker det ju inte med att läsa tidskrifter. Men då är jag med på konferenser. Och så.
Och det vet jag ju rätt väl vilka som över huvud taget är aktiva inom det området. Det
gäller ju alla som håller på med sånt att man ganska snabbt blir man varse vilka som över
huvud är aktiva. […] den församlingen på klotet är inte så stor, ja menar hittar man, hehe,
det är en tio grupper kanske […] det lär man sig. Så det vet man ju, vilka det är. Det
gäller att hålla reda på vad de gör. Och det kan man göra på konferenser (Erik).

För att lära sig vilka de aktiva är så är konferenser ett utmärkt tillfälle. De främsta
forskarna deltar på konferenser och genom att besöka dessa får man en överblick över
vilka de aktiva är. I förlängningen kan man även knyta dem till sitt eget kontaktnät.

[konferenser] är ett väldigt bra sätt om man ska ge sig i kast med ett helt nytt område så
får man möjlighet att inom en begränsad yta och en begränsad tid lära sig vilka som är
duktiga inom området och möjligheter att knyta en personlig kontakt med dom. Då kan
man hitta dom på konferensen om man sett att dom här verkar veta vad han håller på med
honom vill jag prata med och så får man försöka hitta honom där och tala om vem man är
börja prata och resonera om saker och ting (Adam).

Johan har en annan syn på att vissa forskare anser vara viktigare att följa än andra. Han
anser att det är lätt att få en övertro på att vissa personer inom ett område är viktigare än
andra och detta speciellt i början av sin karriär.

För att förstå sig själv och det område man håller på med så åker man naturligtvis. Allt som alla
andra skrivit, det som är modernt, det man tror är det viktigaste, det som är up to date. Man är
grön, man tittar med förtjusning på dom som är auktoriteten i sin tid och dom som kan. Dom
som åker på konferenser, dom som har viktiga papers på konferenser blir dom som man ser som
gurus på det området. Man jag anser att dom blir, man är grön och man är naiv och man är lite
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förblindad. Det fanns personer före dom som kan vara lika intressanta, och det finns områden,
närliggande områden, där det kan vara lika intressant att hitta personer (Johan).

������� 6NDSD�NRQWDNWQlW
Att en stor del av informationssökningen sker genom ett informellt informationsutbyte
är samtliga forskare överens om. Frågan reser sig då hur kontakter med andra forskare
etableras, framför allt med forskare som befinner sig utanför den egna organisationen.
Några av forskarna är mycket medvetna om hur de etablerar nya kontakter, medan några
andra har en vagare uppfattning.

Några av forskarna anser att det har ett stort värde att publicera artiklar i ansedda
vetenskapliga tidskrifter. Därigenom kvalar man in till en högre division inom
forskarsamhället och kan lättare utbyta information med andra forskare.

Sen skriver man en del själv och det är inträdesbiljetten för att vara i det internationella
perspektivet. Man måste publicera själv. Och det är ungefär. Sen jag insåg det var nog ett
par år efter att jag kom hit till ASEA. Man är ingen om inte gör någonting (Ceasar).

Det är ju viktigt att synas i såna sammanhang [i tidskrifter] även om man kanske inte tror
det initialt. Det har ett stort värde va. I många fall det är en kvalitetsstämpel [för ABB:s
produkter]. Och sen det andra är om man är ute på någon konferens så är man en av
grabbarna så att säga, en i gänget. Då vet man; han håller på med den typen av forskning
och gör bra ifrån sig. Då är det ju lite enklare att prata och ställa vissa frågor och man får
vissa frågor ställda till sig och får en dialog (Adam).

Respondenterna anser över lag att det är relativt lätt att etablera kontakter med
universitetsforskare. Det faktum att de som industriforskare har en ekonomiskt stark
finansiär bakom sig parat med att universiteten blivit allt mer beroende av externa
finansiärer ses som en trolig förklaring.

Som det ser ut idag är det helt klart att den akademiska världen är mer och mer
intresserad av kontakter och det kommer väl, inbillar jag mig, ifrån EU-anslutning. För då
kör ju EU stora forskningsprojekt och tidigare var det ju klart om man tittar dom där stora
projektparaplyerna som drog igång så skulle det vara medlemmar från olika stater i EU
och det skulle var industrier och det skulle vara högskolor. Och i det läget var det
framförallt universitet och tekniska högskolor och liknande som var intresserade av att
dra igång dom här projekten. Då var dom tvungna att försöka bygga upp
industrikontakter som då kunde sälja in det här 'var med och stöd oss liksom. så kan vi
lägga in den här ansökan. och så får ni tillbaka det här och här' (Adam).

Dom ser ju att det som dom håller på och forska om är intressant för industrin och man
kan börjar samarbeta. Och dels kan dom få pengar från oss, bidrag till sin forskning, sen
har dom även detta att få pengar från offentliga forskningsmedel från Nutek och stiftelsen
för strategisk forskning, om dom kan visa att dom har en industri som är intresserad och
kanske med och stöder med pengar då har dom säkert mycket lättare att motivera sina
forskningsprojekt (Gustav).

Att det finns en skillnad i hur öppna universitet och företag är om pågående forskning är
naturligt, och det är ett faktum som respondenterna återkommer till som en faktor med
inflytande över informationssökandet. Som industriforskare är det inte möjligt att vara
lika öppen om sin pågående forskning som en forskare vid ett universitet kan vara.
Sekretessaspekten finns alltid där, men över lag anses den inte orsaka några avgörande
problem även om det påverkar. Det är någonting som man får leva med. Filip
konstaterar att för att kunna diskutera problem med andra deltagare så ingår det i spelets
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regler att själv delge intressant information. Det kan vara ett hinder för
informationsutbyte, men han vill inte överbetona problemet. Trots allt är alla inom
forskarsamhället införstådda med att det finns gränser för vad som kan och inte kan
diskuteras. Det är en balansgången som är viktig att upprätthålla. Under vissa faser av
ett projekt kan det till och med anses nödvändigt att inte besöka konferensen just av
rädsla för att råka säga för mycket.

Samtliga forskare anser att informell information är viktig, med spännvidd finns i hur
stor betydelse som den anses ha. Den forskare som starkast betonar den informella
kontaktens betydelse är Ceasar. Han anser att en av de viktigaste sysselsättningarna
under studietid är att bygga upp ett kontaktnät, ett kontaktnät som måste vårdas och
vidareutvecklas under hela karriären. Personligen anser han sig ha lyckats ganska väl:

Jag kan ringa samtliga klassiska högskolor. Nu klarar jag väl bara några få av de nya
högskolorna. Men som vi säger dom som håller på med [tekniska specialområdet]. Dom
känner jag. Och dom känner mig. Och många fler känner mig än vad jag känner dom
(Ceasar).

Men några respondenter uppger att de förlitar sig på gamla kontakter och försöker inte
aktivt skapa nya. Istället kedjesöker man om det uppstår ett behov av att snabbt få tag på
en person som kan hjälpa till med ett problem. Att kedjesöka bland informella kontakter
innebär att forskaren bland sina kontakter frågar runt om de känner någon person som
kan vara till hjälp. På så sätt kan man få tips om vem man ska vända sig till. Det är ett
effektivt tillvägagångssätt då man oftast hamnar hos rätt person direkt.

För att det ska vara möjligt att etablera nya kontakter krävs det ett personligt möte. Att
upprätta en givande kontakt med andra forskare utan att först träffat dem personligen
bedöms vara mycket svårt. En av forskarna har vid några tillfällen utnyttjat tjänster som
vissa amerikanska universitet tillhandahåller, där man kan sända in en fråga och få ett
svar. Han konstaterar nästan förvånat att "man kan till och med få ganska bra svar"
(Bertil) men i övrigt så anses rent elektroniska kontakter vara intetsägande. Filip säger
t.ex..

Kontakter kan du inte bygga upp via mail, det är svårt. Chat-rum det liksom har vi inte tid
med på kontorsarbete, det är en annan typ av kontakter, dom ger ingenting. Man skapar
kontakter med personer man bara har elektronisk kontakt med men då är det akademiska
kontakter. Det är det här att du utbyter officiella handlingar. Nån söker ett paper av, du
skickar paper av. Kom med en fråga. Har du träffat personen i fråga är det mycket lättare
att kunna kommunicera. Det gäller nog alla sammanhang (Filip).

En annan form av kontaktnätverk är de som finns internt inom ett projekt. Då dessa
projekt kan innehålla deltagare från hela världen så måste det skapas effektiva sätt att
kommunicera på.

Nja man har ju projektmöten några gånger om åren. Jag sa att jag varit med på tre projekt
med supraledning, första började 90 då körde vi fax till varandra. Nu kör vi e-mail
Och när det gäller sådana här projektgrupper då är det så att när man startar ett projekt då
ska man träffas några dagar sedan är det ju väldigt lätt att utväxla information. Man ska
ha en personlig kontakt, det är rätt väsentligt. Det är mycket lättare då (Erik).

Adam anser att det är viktigt att ha ett kontaktnätverk där personer som är verksamma
på de enskilda ABB-bolagen finns med. Han kan därigenom skaffa sig information om
vilka problem som de enskilda bolagen upplever finns med dagens teknik, och den
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kännedomen kan i förlängningen ge uppslag till nya idéer. Bertil är av samma
uppfattning, men han anser att denna kontakt skulle kunna vara mycket bättre och att
det borde arbetas mera aktivt för att etablera kontakter mellan forskningsorganisationen
och de enskilda bolagen.

Har man arbetat här ett tag så har man ju träffat lite människor och då vet man ju vem
man kan ringa om man har vissa frågor. Och dom som sitter ute på bolagen dom ringer ju
hit och vet att jag kan prata lite med han och han. Med honom kan prata lite om den här
grejen och det är säkert väldigt enkelt för dom att fixa det här. Och det är ju klar att då
bjussar man ju på det. Man sätter ju inte och håller på och fakturerar om man sitter och
jobbar två timmar eller donar eller så. Men man måste på nått sätt vet vem den andre är.
Ja vad heter det på engelska You scratch my back I scratch yours (Adam).

det är ju ofta från, den det informationsutbytet som sker där då va som kan och jag tror
väldigt ofta skapar idéer och nya produkter. För vi sitter här och vi kan inte veta vilka
svårigheter varje enskilt ABB bolag har eller vad dom ser som en stor grej, typ 'här skulle
vi villa ha en ny produkt eller här skulle vi vilja förbättra vår produkt'. Men har man då
det här växelverkan mellan oss och dom då får ju vi in kunskap om att dom har problem
nu när dom ska göra de och de. Eller den här nya produkten som dom håller på att
utveckla har man har kört fast på grund av det och det. Och det kan ju få igång vår
tankeverksamhet. Och vi kan ju hjälpa dom på det viset och vi kan ju så att säga skapa
helt nya produkter och idéer genom att veta vad som är besvärligt med dagens teknik
(Adam).

Personer från de enskilda bolagen kan fungera som en länk till ABB:s kunder.
Information om vad kunderna upplever som problem med dagens teknik och vilka nya
produktutvecklingar de skulle vilja ha är betydelsefullt.

ju mer man kan få med folk från bolagen desto bättre för dom har ju mycket mera
erfarenhet av kundkontakter. Dom sitter närmare kunden helt enkelt så det är viktigt
(Gustav).

Men det finns respondenter, t.ex. Helge, som uppger att de i princip inte har några
kontakter alls med personal från enskilda ABB-bolag. De kontakter han har är de
kontakter som etableras i samband med projekt där deltagare från enskilda bolag ingår.
Men efter projektens slut avbryts kontakterna (Helge).

����� ,QIRUPDWLRQVV|NQLQJ�LQRP�UDPHQ�I|U�HWW�IRUVNQLQJVSUREOHP
När forskarna arbetar med ett specifikt forskningsproblem är informationssökningen
målinriktad. Det finns ett mål, ett syfte, som i och för sig kan vara vagt och utsträckt
över en lång tidsperiod, men det är trots allt begränsat.

������� 3UREOHPIRUPXOHULQJ
En urskiljbar fas i forskningsarbetet är när forskarna försöker att ringa in ett problem, de
kan ha en idé eller någon form av uppslag. Informationssökningen tar här vid för att
leda arbetet vidare. Det kan röra sig om att söka information som verifierar att en
speciell idé eller ett uppslag är värt att investera i. Informationssökningen är i huvudsak
aktiv och sökningarna sker både bland informella och formella informationskällor. De
formella informationskällor som används är av en mängd olika typer. Att söka på
Internet är vanligt förekommande för att bilda sig en snabb uppfattning om läget. Det är
även vanligt att forskarna söker de patent- och litteraturdatabaser som finns fritt
tillgängliga på Internet.
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Framför allt kan det vara svårt att ringa in problemet när forskarna arbetar med en
förstudie och i dessa lägen upplevs ofta informationsmängden som svårhanterlig.
Metaforen att drunkna i information är passande för att beskriva forskarnas situation i
denna skede. Känslan härstammar från en osäkerhet om syfte och mål och en brist på
överblick över den befintliga informationsmängden, och den informationsmängd man
måste arbeta sig igenom är ofta mycket stor. Ett citat från Adam kopplar detta till
osäkerheten över vad man egentligen är ute efter. Han beskriver det som att gå från
informationsöverflöd till informationsbrist:

när man drar i gång nått nytt och börjar liksom försöka komma igång, då blir det väldigt
mycket. Det här det en grej jag håller på med och lika de där högarna som jag började
plocka undan här, det är en grej jag börjat intressera mig för och tittat på [pekar på två
decimeterhöga buntar med artiklar]. Och då blir det initial väldigt mycket, för då famlar
man ju i mörkret och vet liksom inte riktigt var man är ute efter och vad som är relevant.
Och då drunknar man ju för stunden. Men sen när man börjar hitta det man söker och fått
svar på en del frågor då kan man söka i rätt riktning och då slutar man oftast i det läget att
det inte finns tillräcklig information för det är ingen som har svarat just på den frågan
som jag vill ha svar på (Adam).

������� gYHUEOLFN
Att snabbt skaffa sig en överblick över ett område finns det ett behov av vid olika
tillfällen. När man arbetar med ett nytt problem inom ramen för ett projekt eller en
förstudie så genererar behovet av att få information som syftar till att ge en överblick.
Kraven som ställs på information är att den är bred snarare än djup. Det handlar om att
skaffa sig en överblick över den vetenskapliga kunskapsbasen inom området. Men
information som kan beskrivas som marknadsrelaterad information har en avgörande
betydelse. Information är relaterad till att det behövs kringinformation till ett projekt.
Frågor som vad andra företag har gjort och gör inom detta område, vad händer på
universitet som kan vara relevant för projektet? Hur ser marknaden ut, kommer det att
gå att tjäna pengar på den tilltänkta produkten? Vilka regler och lagar kan påverka?
Informationen rör då i första hand inte de rent tekniska aspekterna av arbetet utan är en
typ av information som behövs för att skapa ett ramverk för problemet.

En viktig skillnad som respondenterna anser finnas mellan dem själva och
universitetsforskare är att de i egenskap av industriforskare oftare ändrar inriktning på
sin forskningsverksamhet. Det är en utbredd uppfattning inom gruppen att forskar som
är verksamma vid ett universitet som regel ägnar sig år en fråga som de penetrerar
mycket mera djupgående än vad forskare inom industrin gör. Att byta inriktning ofta
medför bl.a. att det inte går att skaffa sig samma kontroll över vilka aktörer som är
betydelsefulla. Det blir då mycket viktigt att kompensera detta genom att snabbt kunna
skaffa sig en överblick.

För att snabbt skaffa sig en överblick över det vetenskapliga kunskapsläget anses
sökande i informella källor vara ett effektivt tillvägagångssätt. Sökstrategien tar ofta
formen av kedjesökning. Någon som finns inom det egna kontaktnätet tillfrågas, och om
denne person inte själv kan svara ger han tips på andra personer som möjligen kan ha
information att delge. Internet används också, vanligen är någon form av browsing-
strategi där forskarna gör sökningar i någon av de generella sökmotorerna. Sökningar i
de databaser som finns fritt tillgängliga via Internet., t.ex. IBM:s patentdatabaserna eller
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någon litteraturdatabas förekommer även det. Syftet med denna typ av sökning är inte
att få en heltäckande bild, utan en snabb överblick.

En marknadsmässigt relaterad överblick är betydelsefull då industriforskningens värde
till skillnad från universitetsforsknings inte bedöms av inomvetenskapliga kvalitéer,
utan av om den kan generera vinster till koncernen. Till den marknadsmässiga
överblicken kan räknas att ta reda på vilka leverantörer av produkter som kan vara
viktiga för projektet det finns eller vilka andra företag som är verksamma inom samma
område.

������� $QOLWD�V|NKMlOS
Att anlita sökhjälp för att söka i databaser görs inte regelbundet, utan är knutet till
speciella tillfällen. Det är framför allt i inledningsskeden av projekt. Ibland kan det även
finnas ett behov att anlita sökhjälp under projektens gång, t.ex. om projektet stöter på
större oväntade problem. Sökhjälp kan även anlitas vid projektavslutningar, framför allt
om projekten lett fram till en patentansökan då dessa kräver omfattande
informationssökningar. Generellt ansåg forskarna att databassökning är krävande och tar
mycket tid i anspråk. Det råder en stor samstämmighet om att det är värdefullt att anlita
professionell sökhjälp. Huvudargumentet är att det är effektivare att anlita sökhjälp i
jämförelse med att själv utföra sökningarna. Om informationsspecialister utför
sökningarna går det åt mindre tid och sökresultaten bedöms generellt få en högre
kvalité. Även det faktum att forskarna slipper lägga tid på att lära sig vilka databaser
som är gångbara inom olika specialområden inverkar, speciellt då forskarna ofta byter
forskningsinriktning. Idealsituationen är att själv delta vid databassökningarna, även om
det inte alltid är praktiskt möjligt. Att delegera sökningarna till
informationsspecialisterna och själv inte delta vid sökningen upplevs som problematiskt
då det bedöms som svårt att på förhand avgöra vilka sökord som är användbara.
Sökningen fortskrider således i interaktion med den professionella sökhjälpen

Hur ofta sökhjälpen anlitas varierar från någon gång i månaden till att det kan gå flera år
mellan tillfällena. Det samband som finns mellan hur ofta man anlitar sökhjälp och hur
värdefull man anser den vara är de som anger att de sällan anlitar hjälp värderar denna
hjälp högst.

så sitter patentavdelningen två trappor upp rakt ovanför dom har alltså också proffs på
eller fenor eller vad du vill för det är alltså så att man ska aldrig tro att man är duktigare
än proffsen på sånt här. Mitt område är alltså inte att söka information. Mitt område är ju
faktiskt att använda information för att snabba upp mitt eget arbete (Ceasar).

En anledning till att själv inte utföra sökningen är bristen på praktisk erfarenhet och
träning. Några av de yngre forskarna uppger att de under forskarutbildningen hade
poänggivande kurser i informationssökning men anser att de söker i databaser för sällan
för att sökningarna ska bli bra och tidseffektiva. (David, Filip) Det är intressant att
notera att ingen uppgav att de inte sökte i databaser själv p.g.a. att de saknar tillgång till
databaserna.

Du använder ju sökorden och dom vet ju hur man kombinerar dom. Det är till det den
professionella hjälpen är till. Du har ett antal idéer själv. Du vet inte riktigt vilka sökord
som är bra, vilka som ger framgång. Sen får man lite frågor runt detta så kan man då
komma mycket längre med professionell hjälp än du gör själv om du inte har tränat på
det. Det är träning här. Jag gör sökningar allt för sällan för att vara tränad. Jag hade
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bibliotekskunskap på KTH, Informationssökningskurs 2p, det var en bra kurs jag har haft
väldig nytta av den många gånger, men det är 2p he, he. Däremot vet jag ungefär,
frågeställningen kan jag nog definiera mycket bättre om jag har någon att diskutera med,
och det är en sak man inte kan göra på nätet själv (Filip).

det har blivit så. För att jag tror att det krävs lite specialkunskaper och erfarenhet och det
finns så många sådana här databaser att välja mellan. Alla med sin profil, och
[bibliotekariens namn] hon är van och jag tror att, men en gång i tiden, när jag läste på
Chalmers, så, informationssökningskurs då var tanken man skulle sitta med det själv, och,
men så har det inte blivit här faktiskt. [Bibliotekariens namn], hon är så pass driven så
man får väldigt stor hjälp av henne bara man har rätt sökord, eller ja, hon hjälper till att
förbättra sökorden om man får upp dåligt med träffar (David).

Att anlita sökhjälp av effektivitetsskäl är ett vanligt argument.

6|NHU�GX�VMlOY" Varför skulle jag göra det? Det finns ju proffs. Det är liksom, den tanken
har aldrig slagit mig. Ska det göras professionellt då är det fullständigt meningslöst anser
jag i alla fall. Sen finns det säkert dom som säger att dom hittar väldigt mycket och gör
allting själva. Men jag tycker att det är så enkelt att sitta och säga ja men det här var
ingenting, den här var nånting och så dom tre som återstår kan jag skriva ut och så kan
jag sitta i lugn och ro och koncentrera mig på det istället för att hålla på och sitta där och
svära över att datorn går långsamt och att jag inte hittar vad jag är ute efter. Nej men jag
ser det här liksom att jag vill ha människor som hjälper mig att hitta informationen i dom
fallen, sen är det min uppgift och utnyttja den information som kommer fram. Jag ska
inte hålla på och lägga tid på att leta fram den. Det är en sån där gammaldags hederlig
ekonomitanke med frihandel och sånt, alla gör det dom är bäst på så blir det bäst
slutresultat (Adam).

Att snabbt kunna få hjälp att söka är en tjänst som bedöms som viktig.

Så vi är nog lite privilegierade här det känns nog så att allting är så lättillgängligt Och det
är ju väldigt viktigt för att jag menar om man snabbt kan hitta information och spar tid på
det är ju rätt mycket pengar mot att en själv ska sitta och leta vi kostar ju trots allt 100 $ i
timmen. .ODUW�HQ�WLPPH����Jo, och en timme är inte så mycket det kan ju. Man kan ju
lägga en dag på att leta efter en grej. Så om man då snabbt kan få hjälp av biblioteket, det
är värt jättemycket (Gustav).

Filip anser att bibliotekets personal har en guidande uppgift att fylla.

Bevakning, valet av källa att bevaka. På Internet väljer jag, eller försöker jag förvirrat
välja, själv. Här väljs det lite granna åt mig. Tidskriftslistan va. Det sker ett urval, jag
påverkar urvalet genom att ’den är tidskriften skulle jag vilja ha, den här har jag inte haft
nån nytta av, kan vi nog släppa nu. Men samtidigt vet jag vet inte vad för tidskrifter som
finns i stort. ,QWH" Finns inte [en möjlighet], jag kan inte göra det, jag skulle få det som
heltidsuppgift och då behövs det någon som är kunnig, [som] ser att den här tidskriften
ligger inom det området. Och dom är nästan för försynta med sina frågor, jag tror att dom
har en bättre bild av vad vi sysslar med än vad dom själva tror. 'Kan det här vara bra för
er, möjligen kanske', och det sitter mitt i prick ofta (Filip).

������� /|SDQGH�LQIRUPDWLRQVLQKlPWQLQJ�XQGHU�SURMHNWHQV�JnQJ
Projekten som forskarna arbetar i kan pågå i flera år. Huvuddelen av
informationsinsamlingen görs i initialfasen av ett projekt, men även under projektens
gång så finns det ett behov att löpande samla in information. Dels för att hålla sig á jour
med den vetenskapliga och tekniska utveckling som kan ha betydelse för projektet och
dels för att lösa enstaka problem som uppstår under projektets gång.
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Synen på behovet av att hålla sig á jour medan projektet pågår präglas i vissa fall nästan
av dåligt samvete, något man borde men sällan hinner. Behov att löpande bevaka vissa
källor med syftet att skaffa den information som behövs till de pågående projekten
hamnar i en konflikt med bevakandet av vissa källor för att hålla sig a jour med den
allmänna vetenskapliga utvecklingen. Allmän information har ett stort värde för den kan
ge nya idéer till kommande projekt, men det är ständigt en avvägning som måste göras.
SDI profiler använder sig några forskare av och tycker att det fungerar bra, medan andra
anser SDI profiler vara oanvändbart. Problemet med SDI profiler är att det kan vara
omöjligt att precisera sitt löpande informationsbehov i några enstaka välavgränsade
söktermer. Risken att drunkna i information blir överhängande.

Bertil om SDI i förhållande till projekt i relation med allmän à jourhållning.

Nej, för närvarande har jag inte det, men jag har tänkt lägga upp en i ett område,
egentligen två områden som är projektrelaterade. Men för mitt kompetensbevakning har
jag inte det. ,QWH" Ja, det är väl det att det finns vissa tidskrifter som är så viktiga.
Dessutom blir det dessutom så att det blir så väldigt brett det jag måste täcka upp. Man
kan säga att jag på visst sätt har en snäv profil för att vara i det här företaget som inte är
kemiinriktat, men ändå så måste jag som kemist täcka upp så väldigt brett område här så
jag vet inte vad jag ska lägga en sån profil på (Bertil).

Sånt hade man förr i världen. Nej jag har inget sånt. Man kunde abonera på abstract men
jag tror det svämmade över hur man än begränsade. Jag ser det inte som något (Erik).

Jag är på väg att skaffa en inom ett område men jag är inte säker på hur det går där. För
att än så länge har det känts som att mycket av det jag hållit på med har, skulle inte gett
nånting att ha en sökprofil. Utan man har gått in och sagt nu söker jag nu vill jag ha
kunskap om det här materialet eller det här fenomenet. För att liksom lösa uppgiften för
tillfället. Och det andra är ju att andra saker som man hållit på med nyskapande. Att det
finns så pass lite och det kommer så pass lite och då kan man ju ta ett första stamp,
sökning bara för att se vad som är gjort på ett ungefär. Och då kan man ofta kombinera
det med patentsökningar (Adam).

För att säkra tillgången till löpande projektrelaterad information spelar den informella
informationen en viktig roll. Ett välutvecklat kontaktnät fyller en viktig funktion genom
att öppna för möjligheterna att få tips från kolleger på relevanta artiklar eller namn på
kunniga personer att ta vidare kontakt med. Därför är det viktigt att sprida vad man för
tillfället sysslar med bland kolleger så att man kan förses med löpande information.
Fördelen med denna form av informationsutbyte är att information blir filtrerad genom
att kollegorna vet vad man är intresserad av. Ivar tycker detta är bra, även ibland kan det
svämma över med e-mail.

Att det interna informationsutbytet mellan projektdeltagarna fungerar tas upp som en
viktig aspekt. Antalet medlemmar i ett projekt varierar kraftigt, liksom medlemmarnas
geografiska spridning. I vissa projekt finns samtliga medlemmar i Västerås, i andra kan
projektmedlemmarna vara utspridda på forskningsavdelningar över hela världen. För att
den interna informationsspridningen ska blir effektiv krävs det att alla hjälps åt.
Forskarna täcker upp för varandra. Ofta sker en arbetsdelning så att någon svarar för en
extra bevakning av ett område. Han skickar sedan informationen vidare, t.ex. tips om
konferenser eller intressanta artiklar.

jag är ganska bred när jag läser igenom saker och ting i cirkulationstidskrifter. Jag
repeterar väldigt mycket för det är inte bara jag som ska ha information utan det kan även
vara kolleger som kan vara intresserade av informationen. Så jag sitter både och så att
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säga har vissa områden jag jobbar med för tillfället som jag tar allt inom och så finns det
vissa områden jag kanske skulle vilja jobba med i framtiden eller som kanske kan vara
nyttiga som jag kanske inte tar allt utan lite mera selektivt. Sen har jag det som är till
kolleger, blir lite stokastiskt beroende på om jag får syn på det och gör den kopplingen.
[…] )nU�GX�VMlOY�QnJRW�GHQ�YlJHQ"�Ja får in väldigt mycket information den vägen. Det
kolleger som skickar vidare; 'kolla in den här hemsidan' eller 'kolla den här artikeln' eller
liknande (Helge).

Även personalen på biblioteket fungerar som informationsspridare. Filip anser att det
därför är viktigt att använda sig av biblioteket så mycket som möjligt för att sig känd
där och därigenom skapa möjligheter för en effektivare service.

Men jag pratade om det här med happening som är bra för mig, och [bibliotekariens
namn] hon fyller även en funktion där också. Hon skickar kan det här vara nått för dig
och det gör hon inte bara till mig utan till en massa andra, så hon veta vad dom är
intresserad av. Hon är helt otrolig att hålla reda på sånt. Så det fyller också en funktion
som är väldigt viktig. 0HQ�GHW�J|U�KRQ�Sn�HJHW�EHYnJ�GX�KDU�LQWH�VDJW"�Nej. Har jag varit
nere och gjort någon sökning för ett par månader sen så kan det dyka upp nånting. Så hon
är funtad på nått sätt att komma ihåg sånt där och skicka iväg (Bertil).

����� .YDOLWp��VWDELOLWHW�RFK�WURYlUGLJKHW
Att värdera information är i hög grad beroende av i vilken situation informationen ska
användas liksom från vilken typ av källa den är återvunnen.

������� ,QWXLWLRQ
Förmågan att bedöma om informationen är tillförlitlig eller inte är någonting som kräver
erfarenhet.

man får bedöma informationen efter vilken metod och där kommer erfarenhet in väldigt
mycket. För i alla fall hos oss är det så att när man startar som färsk ingenjör då har man
ingen möjlighet att bedöma och analysera särskilt väl substansen i det som uppstår. Men
efter ett tag ser man ju om det här är rimligt om det ser riktigt ut. Möjligheten att bedöma
den växer ju med åren. Erfarenheten är jätteviktig där. En person som har jobbat länge
inom ett område han får en intuitiv känsla, det sitter i kroppen. Man kan inte definiera
varför. Då kan man säga en intuitiv känsla för att det ser rätt ut (Johan).

Ceasar kallar kvalitetsbedömningen en fingerfärdighet som utvecklas med erfarenhet.
Den traderas vidare som en form av tyst kunskap som lärs ut i det praktiska arbetet.
Men Ceasar kopplar förmågan att bedöma kvalitén i hög grad till kännedomen om vilka
forskare som gör vad och varför. Att ta till sig information som kan kallas skvaller får
en stor betydelse för att öka förmågan att bedöma informationens trovärdighet. Skvaller
är vanligen någonting som sprids från mun till mun, och det gäller i allra högsta grad
även i detta fall. Det handlar om kunskaper som det inte går att skaffa sig via tryckta
medier. Kontaktnät är den enda möjligheten.

Värdering av information det är väldigt mycket som är Fingerspitzegefül. Vem har
skrivit, varför har dom skrivit det. [---] Din fråga här om värdering av information, det är
nog en knäckfråga. Det är seniorens uppgift att värdera tillsammans med junioren. Det är
pappa med sonen, eller pappa med dottern (Ceasar).

Förra veckan hade det något om tobaksindustrin, man har grävt i deras arkiv. Hittat
dokument där man då som säger att tobaksindustrin har medvetet gjort försök att göra ner
några av dom här undersökningarna. Man har haft professorer som har skrivit olika
dokument och dom har då samtidigt haft forskningsanslag. Med mina ögon har de varit
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köpta. Att det inte synts öppet att dom har haft dom här forskningsanslagen när dom har
skrivit uppsatserna. Det är alltså väldigt noggrant om du liksom står med rubriken och så
står det universitet si och så och så står det på slutet acknowledgements dom tackar så
mycket för att dom har fått ekonomiskt stöd från Philip Morris. Om dom inte gör det så
har dom ju förskönat, tagit bort fakta. Men om dom har talat om att dom har det så kan
man värdera den här uppsatsen. Då finns det med i den. Vissa saker, när du ser dom här
annonserna överst i veckotidningar. Nån homeopat som gör reklam för sin medicin, då
har du talat om vilken talat om vilken fakta det är. Ibland döljer man detta (Ceasar).

Jag vet då inom branschen vilka på högskolor som har pengar från vem i väldigt stor
utsträckning, eftersom jag då vet hur dom har jobbat [---] Jag vet vilka professorns som
sitter i Lund och äter fil till frukost tillsammans. [---] Jag vet varför hela högskolan i
Ronneby kör. 'Ja du vet det var två bröder' säger nån. Sån kunskap kan vara bra att ha
(Johan).

������� 3URGXFHQWHQ
Att bedöma information genom att kontrollera vem som producerat är ett grundläggande
tillvägagångssätt. Det svarar både på frågan, kan jag lita på detta, och anses detta vara
het information inom forskarsamhället?

De som för de medvetnaste resonemangen kring detta är Adam och Filip. Adam säger;

kvalitetsbedömningen görs antingen genom att det är ett författarnamn man känner igen
och vet genom att man läst en massa litteratur som gått igenom den här refereeprocessen
eller sett att de skrivit liknande böcker eller sett att de dyker upp överallt på konferenser
och har ett officiellt namn som man lärt sig att dom har ett ryckte. […] Det är ett sätt att
bedöma kvalitén.

Adam diskuterar hur information från webben ska bedömas och ser den professionella
tillhörighet som en garant för hög nivå;

Sen det andra är ju många fall har dom ju nån professionell tillhörighet och det är ju klart
att skulle jag hitta, säg jag två stycken killar som behandlar en sak jag är intresserad av
och det står Standford1 som postadress, eller webbadress, och det står Transylvaniska
universitetet på den andra då är det liksom ganska enkelt. Och i det läget tror jag inte ens
att jag bryr mig om från ett ställe helt okänt eller inte så bra status.

Men även vid tryckta källor fyller den professionella tillhörigheten en viktig funktion;

Och det är inte, tror jag liksom [är] den automatiska subjektiva påverkan av ens kvalité
när man läser arbeten. Även i en tryckt tidskrift tror jag också det finns nog där hela tiden
man kollar liksom författaren innan man börjar. […] jag gör det i alla fall, jag vet inte hur
andra gör, för att det mycket enklare och om man då ser några resultat som man tycker
verkar väldigt konstiga och så står det Transylvanien ja då säger man bara 'dom här
grabbarna vet ju inte vad dom håller på med' Men står det MIT1 då kan man ju liksom
börja fundera 'ja dom här har verkligen hittat nått nytt' för att då räknar jag med att på
MIT där finns det en sån kultur att där har man verkligen koll på det där med att sortera
bort eventuella fel som kan ge upphov till konstiga resultat och liknade saker (Adam).

Men han reflekterar över det och konstaterar att det inte är oproblematiskt:

Och de kanske är farligt med tanke på att dom börjar diskutera det här mer och mer med
fusk och det med fusk verkar vara inom alla discipliner (Adam).

                                                
1. MIT och Standford University är två amerikanska universitet som anses vara världsledande inom den

tekniska forskningen.
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Filip anser att bedöma informationen utifrån den professionella tillhörigheten är ett sätt
att undvika de värsta bottennappen, men samtidigt finns risken att viktig information
blir förbisedd. Men han ser inga alternativ;

men på det sättet att oftast är kvalitén jämnare, det är det. Den behöver inte vara högre.
Men kommer den från okänt håll, kan vara bottennapp och toppar. Där måste man vara
försiktigare. Har man en referens på att den här skolan har ett renommé inom det här
området så är du ganska säker på att det du läser har en relevans men är det helt okänt man
har ingen grund att börja från. Jag tror att det är det som gör urvalet i första hand. [---]man
är väll färgad av sitt system, men hade jag för 20 år sen sett en artikel från Sovjet om
avreglerade elmarknader då hade man funderat; Jaså, va, kul grej, och sen gått vidare. Vad
har dom för erfarenhet? Men man vet ju inte det kunde varit något anslag från nått annat.
Man vet ju inte, finns en risk. Övertygad om att man säkert tappar mycket information.
Men hur ska vi göra sållningen annars? (Filip)

Johan anser att det är andra det är viktigt att själv utföra experiment, och testa resultat.

Som ingenjörer har man oftast det här med teori som en byggsten men praktik är också
viktigt. En experimentell prototyp är ett exempel som man kan se på med egna ögon att ta
på och som gör det teorin säger. Men tar man bara en teori är det inte säker att det
fungerar (Johan).

������� '\QDPLVND�PHGLHU
Internet är en informationskälla som diskuteras som en separat företeelse av forskarna,
som samtliga i gruppen använder men i olika former. De som använder Internet i störst
utsträckning är även den grupp som reflekterar mest över vad Internet kan medföra.
Ceasar, Gustav och Helge kan räknas till denna grupp och de återkommer vid flera
tillfällen under intervjuerna till frågor som de anser att Internet reser som ännu inte är
lösta.

Ceasar funderar främst kring frågor som berör patenträttigheter:

Sen är vi inne på en grej, jag nämnde Internet. Internet är alltså ett offentligt, inte bokverk
vad kallar vi det? En informationsstruktur. Det kan sitta en information där under 10
dagar sen plockas den bort, är den offentlig? Är den känd? Det är en mycket intressant. [-
--] är alltså en händelse som jag inte vet nu vad som händer med Internet. [---] Är det
offentligt du medvetet hänger ut detta i 10 dagar. Sen drar du tillbaka den. Du har bevis
på att det har funnits i tio dagar på Internet. Det är rättegångsfall som kommer framåt här
information värdering av information (Ceasar).

Gustav använder ofta information hämtad från Internet som referenskälla och han för en
diskussion som går ut på att information i elektronisk form inte känns lika stabil som
papperskopiorna generellt och framför allt inte den på Internet.

oftast skriver man ut det man tycker är intressant om inte annat för att verkligen ha det
för en hemsida kan försvinna så om jag går tillbaks om några månader då kanske den är
borta 6n�PDQ�KDU�GHQ"�Jo, så det är en lite ny dimension att informationen kommer och
går. 2WU\JJDUe? Jo när man skriver nått då har man ju en referenslista. Den ska ju vara så
att man kan gå tillbaka och titta i den källan. När det gäller Internetsidor då lär man
skriva Internetadressen, Om dom inte finns kvar, ja då är inte den referensen nått värd.
Det här har jag skrivit och det är mer än hälften som är Internetgrejer. Det är möjligt om
jag tagit ut nåt från stiftelsen för strategisk forskning så kan man skicka efter den
informationen från dom. Men det är ju som mycket snabbare om dom lagt ut det på sin
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hemsida och man själv kan ladda ner det. Men med en ny generation som är vana med
datorer och tror att all information finns på datorer klar då kanske kommer det att bli
vanligare. Men vi som är vana med böcker så där, tycker det är bra med det man håller i
näven också just det där en bok har man känsla av att det finns kvar men har man nåt
lagrat på en server hur hittar man den? Informationen kanske finns kvar medan sidan har
bytt namn informationsmängden lär inte bli mindre den ökar bara (Gustav).

Även Filip funderar kring referensskrivandet:

Och i dag har vi ett nytt medium som vi inte alls har kontroll på, som är dynamiskt. Hur
hittar vi referenser till något som är skrivet för några år sen på Internet. Sajten har lagts
ner, bolaget har gått i kk. [---] Hur hanterar vi ett medium som är dynamiskt? Hur gör vi
referenser bakåt i den? Jag skriver en artikel nu, och hemsidan för ABB den kommer
säkert att ligga kvar så länge företaget finns, men det är väll ingen risk att det ska
försvinna som ett litet källarföretag, men det också. Asea.com finns det nånting? Jag tror
att vi har många frågor som inte är lösta (Filip).
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I detta kapitel kommer det empiriska materialet som behandlades i resultatsdelen att
diskuteras i relation till den teoretiska bakgrunden. Inledningsvis kan en fråga som löpt
som en röd tråd genom forskarnas resonemang ställas. Frågan lyder; vilken information
kan man lita på? För att diskutera resultatet utifrån denna fråga har en enkel schematisk
modell konstruerats. Här beskrivs forskarnas informationssökningsbeteende:

6LWXDWLRQ
- genererar informationsbehov

.YDOLWHWVNUDY
- utifrån situation

6WUDWHJL
- val av källa utifrån kvalitetskrav

- val av informationsenhet utifrån kvalitetskrav

Beroende på VLWXDWLRQ gestaltas informationsbehovet på olika sätt. Situationens
komplexitet varierar utifrån vart i forskningsprocessen forskaren befinner sig.
Situationen kan dessutom vara utdragen över en lång tid. Det avgörande är att
situationen bestämmer vilka NYDOLWpWVNUDY forskaren tvingas ställa. För att finna
information måste forskaren utveckla en VWUDWHJL som i sin tur bygger på det uppställda
kvalitetskravet. Strategin kan delas upp i två huvudkomponenter. Den första
komponenten är valet av källa, t.ex. tidskriftsartiklar, kollegialt samtal eller Internet.
Den andra komponenten består även den av ett val, nämligen valet att ur den
informationsmängd som finns i den valda källan välja den eller de specifika
informationsenheter som skall ligga till grund för det fortsatta arbetet. Exempel på
informationsenheter kan vara en artikel ur en vetenskaplig tidskrift, en utvald person
eller en specifik Internetsajt.

För att sätta in de ovan beskrivna förloppen i ett större sammanhang används i
uppsatsen den tidigare behandlade teori som Patrick Wilsons utvecklat kring kognitiva
auktoriteter. Denna teori beskriver och förklarar hur en individ försöker avgöra om
andrahandsinformation kan anses vara trovärdig eller inte. En grundläggande distinktion
i teorin är den mellan första- och andrahandskunskap. Förstahandskunskap är den
kunskap som genereras av egna erfarenheter. I en naturvetenskaplig eller teknisk
laboratoriemiljö är ett typexempel på förstahandskunskap den kunskap som utvinns ur
egna experiment. Andrahandskunskap är den kunskap som individen tillägnar sig
genom andra personers erfarenhet. De personer individen väljer att lita på är hennes
kognitiva auktoriteter. Skillnaden är givetvis inte knivskarp i praktiken. Tolkningen av
ett experiment kan aldrig ske i ett vakuum, utan bygger i hög grad på redan kända och
accepterade vetenskapliga fakta vilka således är att betrakta som en form av
andrahandskunskap (Wilson 1983).
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De tre huvudkategorier som resultatredovisningen mynnade ut i kommer här att
diskuteras utifrån den schematiska modellen och i relation till Patrick Wilsons teori.
Genom att skaffa sig en grundläggande förståelse av hur forskarna bedömer vilka som
är kognitiva auktoriteter i olika situationer kommer förståelsen av hur forskarna söker
information i olika situationer att öka.

Resultatredovisningen visade att erfarenhet, och den med erfarenhet förknippade tysta
kunskapen, spelar en viktig roll för bedömandet av kognitiva auktoriteter.

De i forskningsöversikten presenterade studierna utförda av Seldéns och Lönnqvist
visar att erfarenhet påverkar vilka tillvägagångssätt forskare använder sig av för att
söker information (Seldén 1999 Lönnqvist 1988). Till skillnad från både Seldén och
Lönnqvists studier ingår i mitt material enbart intervjuer med etablerade forskare, även
om deras yrkesverksamma år varierar. Resultatredovisningen visade att erfarenheten
spelar en viktig roll för informationssökningen. Det framgick att det är av vital
betydelse att bygga upp en kunskapsbas för att kunna avgöra informationens
trovärdighet, och detta byggande tar tid. Det finns här likheter med Seldéns studie som
visade att juniora forskare har svårigheter att bedöma informationens relevans då de
saknar erfarenhet att relatera den till. Resultatredovisningens visade att det är viktigt att
besitta kännedom om vilka forskare som är aktiva inom det egna specialområdet. Detta
kan sättas samman med den betoning som lades på förmågan att bedöma om en person
är trovärdig eller inte. En nyansering av auktoritetsbegreppet ges av Wilson när han
konstaterar att en person som är en auktoritet på ett område inte nödvändigtvis är det
inom ett annat (Wilson 1983). Kopplat till resultatredovisningen kan det konstateras att
trovärdigheten som vetenskapsman i huvudsak kan spaltas upp i två delar. Den ena är
att var trovärdig i egenskap av forskare, vilket innebär att ens vetenskapliga resultat är
stringenta och koncisa. Detta kan ses som den gängse förståelsen av en vetenskapsmans
trovärdigt, men resultatet visade även att det är en viktig aspekt huruvida den
producerade kunskapen har ett nyhetsvärde eller inte. Då industriforskningens yttersta
syfte är att generera resultat som i slutändan kan generera vinster åt företaget har
nyhetsvärdet en ovärderlig betydelse.

Ett exempel på att olika situationer kräver olika kvalitetsbedömningar är de varierande
sätt varpå forskarnas använder sig av preprint. Den grupp av respondenterna som
använder sig av preprint använder aldrig dessa som grund till sin forskning. Varför? Ett
rimligt svar på den frågan är att författarna till dessa artiklar i denna situation inte
uppnått statusen att vara en kognitiv auktoritet för respondenterna då artiklarna inte
granskats och publicerats i någon ansedd tidskrift. Däremot kan författarna till preprints
fungera som kognitiva auktoriteter i de situationer där respondenternas fokus är riktat
mot att få en känsla för vilka forskningsinriktningar som för tillfället är trendiga. Det är
då inte så betydelsefullt om artikeln innehåller sakfel och metodbrister, situationens
krav är att få en uppfattning om vad som är "hett". Huvudsaken är att författaren
bedöms tillhöra den grupp som ligger i den absoluta forskningsfronten.

Respondenterna ger uttryck för att de deltar i ett spel kring kognitiva auktoriteter. Ett
tydligt exempel på detta är hur resonemangen kring hur och varför de försöker etablera
nya kontakter. Att ett välutvecklat kontaktnät ökar antalet tillgängliga infomationskällor
är givet. Att de informella infomationskällornas betydelse skulle betonas av
respondenterna var utifrån litteraturstudierna ett väntat resultat. Respondenterna har
följdenligt omnämnt både externa och interna nätverk som betydelsefulla. Nätverken
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går sedan att använda till att söka information. Både i bemärkelsen att få tillgång till
information som inte finns offentligt publicerat, och för att få tips på formell
information. Utifrån uppsatsens teoretiska förankring i Wilson teori är det intressant att
se den betoning forskarna lägger vid att skapa sig en egen position att agera utifrån. Att
publicera sina egna resultat medför en möjlighet att själv bli en kognitiv auktoritet, och
därigenom skaffa sig en hög trovärdig bland andra forskare. Det öppnar dörrarna till att
vidga sitt kontaktnät.

Som resultatet visat har informella kontakter även en social aspekt, nämligen att
forskarna samtalar under kafferaster och i korridorer. Syftet med sådana samtal är
kanske inte primärt att få information, men det kan ofta av en tillfällighet resultera i att
viktig information utbyts. Resonemanget kan sättas i samband med hur ABB Corporate
Research:s VD, Harry Frank, resonerade i en tidningsintervju där han berättar att antalet
fikarum minskats. Anledningen var att öka antalet personliga möten, den kanske
viktigaste källan för nya innovationer (Dahlin-Ros 1999).

Kognitiva auktoriteter måste sättas in i Wilsons större teori kring personliga
informationssystem. Ett grundläggande krav som ställs på ett informationssystem är att
det erbjuder så effektiv infomationsgallring som möjligt. Det system som finns inom
vetenskapssamhället med referee och peer review har funktionen att rationalisera
bedömningsprocessen och flytta den från den enskilde forskaren till en mindre grupp
forskare. Det finns en samstämmighet bland respondenterna att detta system är
rationellt, men samtidigt problematiskt. Deras resonemang ansluter sig i stora drag till
den debatt kring systemets för och nackdelar som refererades i avsnitt 2.2.1. En
respondent var tydligt tveksam till systemet och ansåg att det generellt finns en övertro
på att vissa forskare skulle vara mycket viktigare än andra. Han tycker dessutom att det
är viktigt att utföra experiment själv, andrahandskunskap kan aldrig vara lika
tillförlitlig. Men som grupp betraktat så såg man inga alternativ till att kvalitetsbedöma
informationen utifrån dess producents professionella tillhörighet. De konstaterar att det
kan medföra att viktig information blir förbisedd, men det finns ingen möjlighet att ta
till sig all information. Balansgången mellan första och andrahandskunskap är således
svår.

Att den informella informationen skulle ha stor betydelse var ett väntat resultat, och
bekräftar en rad studier av vilka några diskuterades i kapitel 2 och 3. Harvey utgår från
det faktum att informell information har en viktig plats i informationssökandet och
argumenterar för ett databassystem där personers kunskaper skulle kunna klassificeras
och därigenom göra potentiella informella informationsbärande personer sökbara
(Harvey, et al. 1998). Det framstår som en sympatisk tanke, men samtidigt framstår den
som tveksam i relation till forskarnas resonemang om att givande kontakter enbart kan
etableras genom ett personligt möte. Litteraturgenomgången visade entydigt att den
vetenskapliga kommunikationen inte kan ses i ljuset av Mertons tes om
vetenskapssamhällets öppenhet, utan information sprids i en hög grad genom sociala
mönster.

Tjänsterna från de professionella informationsspecialisterna som finns inom
organisationen skattades högt. Detta faktum kan framstå som paradoxalt i ljuset av att
några respondenter ansåg möjligheten att anlita professionella informationsresurser
inom organisationen som viktig trots att det kunde gå upp till ett par år mellan tillfällena
då tjänsterna utnyttjades. Men om detta faktum kopplas till Wilsons distinktion mellan
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monitoringsystem och reservsystem kan biblioteket och patentavdelningen förstås i
termer av ett reservsystem. Det används inte ofta, men när det används så har det en
mycket viktig funktion att fylla. Att bibliotek- och databassökningar inte är frekvent
förekommande betyder inte att de skulle vara mindre viktiga än de informationsvägar
som regelbundet används, snarare finns de där som en sista utväg.

Bilden av biblioteket och patentavdelningen som ett reservsystem förstärks ytterligare
av att forskarna byter forskningsområdena relativt ofta. De tvingas då in på områden där
de saknar ett välfungerande sätt att bevaka vissa källor. Forskarna tvingas då att anlita
reservsystemet. Detta måste tolkas som att det finns ett stort förtroende för
informationsspecialisterna inom organisationen. De krav som Wilson anser att en
individ ställer på sitt personliga informationsinsamlingssystem redovisades i kapitel 2.

Den ekonomiska aspekten har varit tydlig i materialet. Det argument som forskarna
anger som det huvudsakliga skälet till att anlita sökhjälp är att det är ekonomiskt
effektivt mätt i tid och i förlängningen i pengar. Informationsresursernas betydelse som
reservsystem kan sättas in i ytterligare ett sammanhang. I forskningsöversiken
diskuterades olika sätt att närma sig användaren av informationssystem. Det pläderades
för att ett användarcentrerat närmande var det fruktbaraste. Min studie styrker
föreställningen att informationsresurser av den typen som ett bibliotek representerar inte
kan förstås enbart på basis av besöksstatistik. Ett bibliotek kan fylla en viktig funktion
även om det sällan besöks. Betydelsen av denna typ av tjänster kommer troligen inte att
minska i framtiden.

Enligt Sörlin är arbetsdelning en vanlig del av modern naturvetenskaplig och teknisk
forskning (Sörlin 1994). Forskarnas syn på biblioteket passar in i ett rationellt
förhållningssätt där arbetet delas mellan olika individer. Forskarna uttrycker tydligt
åsikten om att det inom organisationen finns personer som har mera kunskaper i att söka
information, och då väljer man att anlita dessa. Även här tvingas man in i att lita på
andrahandskunskaper. Bibliotekarien tillåts välja databaser, och i vissa fall ges hon även
en relativt stort inflytande över vilka tidskrifter som ska finnas under cirkulation. Även
detta förhållande kan föras tillbaka till teorin om kognitiva auktoriteter.

Resultatet visade att tillfälligheterna inte enbart har betydelse vid informella kontakter,
utan spelar en viktig roll vid användandet av andra informationskällor. Det var ett
oväntat och intressant resultat som kan sättas i samband med Erdelez undersökning av
tillfälligheters betydelse vid informationssökning. Erdelez specialstuderade hur vanligt
det är att finna information av en tillfällighet (Erdelez 1996). Användarna delades in i
fyra kategorier:

q En grupp som såg det som en integrerad del av informationssökningen.
q En grupp som var medveten om dess betydelse men som inte såg vilka kopplingar

till deras eget informationssökande som fanns.
q En grupp som såg det som en lycklig omständighet.
q En grupp som inte trodde på den alls.

Att dela in forskarna på ABB i dessa kategorier låter sig inte göras då frågan om
tillfälligheternas betydelse vid informationssökning inte fanns med som en speciell
fråga. Men det är tydligt att det bland forskarna fanns en grupp som hade integrerat
tillfälligheten som en viktig strategi för att finna information. I grunden handlar det om
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ett förhållningssätt där sökandet efter information ständigt pågår. Det betyder att
informationssökningen inte är en aktivitet som går att rationalisera hur mycket som
helst. Det måste finnas ett utrymme för tillfälligheter. Det är viktigt att skilja
informationssökande genom tillfällighet från det Ellis kallar monitoring och browsing
(Ellis 1993). Både monitoring och browsing är riktade mot bestämda källor.
Tillfälligheten spelar naturligtvis en roll även vid den typen av sökbeteende då
användaren på förhand inte kan veta om det finns någon relevant information i de källor
han använder sig av. Men beteendet implicerar att användaren förväntar sig att finna
information i källan, annars skulle den inte användas.

Avslutningsvis följer en diskussion där uppsatsens resultat diskuteras i förhåller till de
tidigare behandlade undersökningar som studerat liknande grupper. I flera studier, bl.a.
Allens undersökningar, anses det att internt producerad information är den i särklass
viktigaste informationskällan för ingenjörer. Mitt material visar snarare att externa
nätverk är av mycket stor betydelse, och att dessa egentligen inte kan överskattas. En
rimlig förklaring till detta är att det finns ett problem med den gränsdragning som Allen
gör mellan ingenjörer och naturvetare (Allen 1977). Ett rimligare synsätt är att dra
skiljelinjen mellan olikartade arbetsuppgifter. Jag har i uppsatsen anslutit mig till
Gibbons m.fl. teori om att kunskapsproduktionen har förändrats. I deras teori ligger
inbakat att teknik och naturvetenskap är intimt sammanflätade och att försök till att dra
skarpa skiljelinjer blir missvisande (Gibbons 1994). Den tidigare anförda distinktionen
mellan forskningsorienterade ingenjörer och ingenjörer verksamma med konstruktion
som Gessesse använde sig av är en rimligare kategorisering. Det är rimligt att det finns
det större likheter mellan naturvetare och ingenjörer som arbetar med forskning på ett
forskningslaboratorium än vad det finns skillnader. Detta medför att skiljelinjen inte går
mellan naturvetare och ingenjör utan snarare mellan arbetsuppgifter (Gessesse 1994).
Utifrån intervjumaterialet framstår det som om internt producerat skriftligt material inte
skulle vara viktigt i forskarnas informationssökning då den inte omnämns som en viktig
informationskälla. Först på direkta frågor tas sökandet efter intern formell information
upp, i huvudsak letandet i gamla rapporter. Men det ska troligtvis inte förstås som att
internproducerad formell information vore oviktig, tvärtom. Vad det snarare ska tolkas
som är att den internt producerade informationen är knuten till enskilda individer, och
sprids alltså i första hand som informell information. Den blir därigenom enbart
tillgänglig via personliga kontakter, och betraktas av forskarna snarare som en typ av
informell information. Frågan är varför den inte är tillgänglig för alla. Ett svar skulle
kunna vara att informationen är dåligt organiserad, den är svår att återvinna. Hertzum
och Pejtersens studie tyder på att internt producerad information är den i särklass
viktigaste (Hertzum 2000). Uppsatsen stödjer inte denna tes, men samtidigt utfördes
deras studie inom ramen av en annan kontext.

Avslutningsvis kan uppsatsen konkluderas igenom att återknyta till frågeställningarna.

q Den övergripande åtgärd forskarna vidtar för att säkra tillgången till relevant
information är att bygga upp vad som i uppsatsen kallats en
informationsinfrastruktur. Forskarna är ständigt involverade i denna process.

q Att söka information inom ramen för ett projekt har visats sig vara beroende var i
forskningsprocessen forskaren befinner sig.
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q Forskarnas resonemang kring problemet med att avgöra om informations besitter ett
värde eller inte mynnade ut i att det effektivaste tillvägagångssättet var att avgöra
trovärdigheten genom att utgå från vem som producerat information.



51

���6DPPDQIDWWQLQJ

Uppsatsens syfte var att ur ett användarperspektiv undersöka hur en grupp
industriforskare ser på informationssökningens betydelse i det vardagliga
forskningsarbetet. De intervjuade var samtliga anställda vid den schweizisk-svenska
teknikkoncernen ABB. Forskarna var verksamma vid koncernens gemensamma
forskningsföretag, ABB Corporate Researche vars lokaler är förlaga i Västerås. ABB
Corporate Researche svarar för 25 % av koncernens forsknings- och
utvecklingsinsatser, i huvudsak det långsiktiga forskningsarbetet.

Uppsatsen har utgått från Gibbons m.fl. teori om att det sker en förändring i det sätt
kunskap produceras. De anser att det har skett en kommersialisering av den
vetenskapliga och tekniska kunskapsproduktionen. Kommersialisering har inneburit att
användandet av forskning av ekonomiska orsaker fått en allt mer framträdande roll.
Tidigare avgjordes kunskapens värde internt inom vetenskapssamhället. I det nya sättet
att producera kunskap bedöms kunskapens värde utifrån sin tillämpbarhet. Till
uppsatsens bakgrund har även det faktum att den vetenskapliga kommunikationen
genomgår förändringar knutits.

Uppsatsen har placerats in i en kontext av liknande studier. Det har argumenterats för att
det är viktigt att se informationssökningen ur användarens perspektiv. En genomgång av
tidigare användarstudier av naturvetares och ingenjörers informationssökning har
genomförts.

Den metod som användes för att svara på uppsatsens frågeställningar var en kvalitativ
metod. Intervjuer ansågs vara det lämpligaste tillvägagångssättet för att samla in det
empiriska materialet. Intervjuerna var öppet riktade. Det innebar att några exakt
formulerade frågor inte fanns konstruerade inför intervjuerna. Istället utgick
intervjuerna från ett antal till uppsatsens frågeställningar relaterade teman.
Respondenterna gavs en stor frihet att själva styra intervjuernas upplägg.

Resultatet visar att informationssökning är en integrerad del av forskarnas vardag.
Resutlatredovisningen har presenterats under de tre huvudrubrikerna;
1. Personlig informationsinfrastruktur
2. Informationssökning inom ramen för ett forskningsproblem
3. Kvalité, trovärdigt och stabilitet.

Under den första rubriken har det visats att forskarna ständigt är verksamma med att
bygga upp vad som i uppsatsen kallats en informationsinfrastruktur. Ett oväntat resultat
var den viktiga betydelse som finnandet av information av en tillfällighet hade. Detta
resultat diskuteras i diskussionsdelen i förhållande till Erdelez undersökningar om
tillfälligheternas betydelser vid informationssökning. Respondenterna menade att detta
kräver en mental beredskap. Den informella informationen ansågs över lag ha en stor
betydelse, vilket utifrån litteraturstudierna var ett väntat resultat. Då den informella
informationen har en stor betydelse är det viktig att bygga upp kontaktnät för att kunna
skaffa sig information via informella kanaler. Konferensbesök är ett sätt att etablera nya
kontakter. Att publicera sina forskningsresultat i ansedda tidskrifter bedöms av några
forskare som viktigt för att kunna bygga upp kontakter med framstående forskare. Det
personliga mötets betydelse för att bygga upp givande kontakter betonas av forskarna.
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Kännedom om förändringar i omvärlden och de allra senaste vetenskapliga och tekniska
trenderna har en stor betydelse för forskarna då deras forskning i grunden har
kommersiella syften. Att läsa tidskrifter och att bevaka konkurrenternas patentaktiviteter
anses inte tillräckligt då denna information redan vid publiceringen är föråldrad. Olika
alternativa tillvägagångssätt har därför utvecklats. En strategi är att söka efter material
på Internet. Att få information genom personligt informationsutbyte är ett annat.

Under den andra huvudrubriken har det visats att informationssökningen är som
intensivast i initialskedet av ett forskningsprojekt. Detta beror i hög grad på att det i
början av forskningsprocessen råder en osäkerhet om vad det egentliga problemet är.
Forskarna uppger att de har behov av information för att snabbt kunna sätta sig in i nya
forskningsproblem då de ofta går in i nya projekt. Detta anses av respondenterna vara en
skillnad gentemot universitetsforskare som vanligen arbetar inom samma
problemområde under lång tid. För att få tillgång till vetenskaplig och teknisk
information av hög kvalité läser forskarna vetenskapliga tidskrifter som genomgått peer
reviwe. Forskarna söker sällan i databaser själva utan föredrar att anlita de
professionella sökspecialister som finns inom företaget.

Under den tredje huvudrubriken behandlas forskarnas syn på hur de kvalitetsbedömer
informationen och deras syn på nya elektroniska publiceringsformer. Vilka
kvalitetskrav forskarna ställer på informationen varierar beroende på situation. I synen
på att hämta information från Internet är forskarna kluvna. Ett stort problem är det
faktum att information på Internet kan försvinna.

Slutsatser som dragits är att förmågan att kunna bedöma informations trovärdighet är
avgörande. Valet av källa är intimt förknippat med vilken kvalité på information som en
viss situation kräver. Kvalitetsbedömningen är beroende av i vilken situation som
informationen behövs. Det huvudsakliga sättet att bedöma informations trovärdighet är
genom att utgå från vem som producerat informationen. För att förklara detta har
Patrick Wilsons teori om kognitiva auktoriteter använts.
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