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Abstract 
This bachelor's thesis examines the information-seeking behavior of Swedish 

engineering students. In comparison with research conducted on professional engineers 

there is little known about engineering students. The previous research is limited in 

providing an in-depth understanding of the information-seeking behavior of engineering 

students. Therefore, this thesis aims to explore the information-seeking activities and 

factors influencing the activity of choice. A qualitative research approach was applied, 

and semi-structured interviews were conducted with five students to capture the 

students’ thoughts and self-perceived experiences. The empirical data was analysed 

using ‘a non-linear model on information seeking behavior model’ originally created by 

Foster (2004) later modified by Foster & Urquhart (2012). The model consists of the 

five broad concepts of Opening, Orientation, Consolidation, Intrinsic Context, and 

Extrinsic Context. The findings show a rather homogeneous group of engineering 

students when it comes to information-seeking activities consisting of keyword 

searching, networking and selective browsing. The influencing factors, however, differ 

between the students but are summarized in knowledge, affect, motivation, project, 

time, physical location, and resource access. The findings are consistent with previous 

research showing that engineering students access information in a fast and effective 

way due to time constraints with sources that require the least effort, but not at the 

expense of credibility of the source and quality of the information. Furthermore, the 

findings are discussed and linked to user education in university libraries. 

Nyckelord 
Informationssökningsbeteende, civilingenjörsstudenter, informationssökning, 

ingenjörer, Allen Foster, Christine Urquhart, ”En icke-linjär modell för 

informationssökning” 
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1 Inledning 
Varje dag ägnar vi oss åt att söka efter information i olika sammanhang. Vi söker, 

använder och förmedlar information formellt och informellt i vardagslivet, på 

arbetsplatsen och/eller i utbildningsmiljö. Vi lever i ett informationssamhälle som 

dagligen ger oss möjligheter att inhämta stora mängder information digitalt i en rad 

olika kanaler och format bara ett knapptryck bort varhelst det finns tillgång till 

uppkopplad dator, smarttelefon eller surfplatta. Stora informationstillgångar har 

emellertid skapat problem med informationsöverflöd och spridning av information av 

ojämn kvalité präglad av bristande struktur (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011, s. 449; 

Bawden & Robinson, 2012, s. 243).  

I denna informationsdjungel genomför studenter på högskole- och universitetsnivå flera 

olika typer av uppgifter som enligt Bilaga 2 i Högskoleförordningen föregås av att 

”söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information” (SFS 1993:100). 

Studenter är en väl utforskad grupp när det kommer till informationssökning, -behov 

och -beteende, enligt Donald O. Case & Lisa M. Given (2016), men studenter är 

samtidigt ingen homogen grupp. Den stora variationen i ämnen och inriktningar både 

karaktäriserar behovet av och sökandet efter information. Detta uppmärksammas inte 

minst av Ola Pilerot (2007) som i en magisteruppsats visar hur designingenjörstudenter 

skiljer sig gentemot sjuksköterskestudenter när det kommer till informationsanvändning 

i samband med uppsatsskrivande. 

Svenska högskolor och universitet tillhandahåller omfattande mängder av vetenskaplig 

information genom sina fysiska och digitala bibliotek. På samma gång bedrivs 

undervisning i bibliotekets regi i syfte att, som Pilerot (2007, s. 5) uttrycker det, ”skapa 

informationskompetenta studenter”. Fördjupade insikter i hur studenter söker och 

hanterar information kan bidra till att utveckla bibliotekets verksamhet i fråga om denna 

användarundervisning. Detta genom att förståelse för hur olika användargrupper tänker 

och agerar kan utveckla det personliga mötet mellan bibliotekarie och student som i 

förlängningen kan ge studenter ökade förutsättningar att lyckas med sina studier. Av 

denna anledning väljer jag att i en kvalitativ uppsats göra nedslag i en studentgrupp och, 

i mångfalden av svenska utbildningar, en av personligt intresse: civilingenjörsstudenter 

inom design- och produktutveckling. Hur går denna grupp tillväga i sökandet av 

information i syfte att utveckla nya produkter? 

1.1 Bakgrund 

Inom det svenska utbildningsväsendet finns flera olika ingenjörsutbildningar. Bland 

dessa utbildningar finns två större grupper; civilingenjörer (femårig utbildning) och 

högskoleingenjörer (treårig utbildning). Enligt Ingenjörsvägen (u.å.), en 

intresseorganisation för ingenjörer, handlar skillnaden dessa grupper emellan i stora 

drag om att civilingenjörer utvecklar framtidens teknik, medan högskoleingenjören 

jobbar med befintlig teknik. Civilingenjörsutbildningen kan därför sägas vara mer 

teoretisk lagd, medan högskoleingenjören är mer praktiskt inriktad. 

Ingenjörsutbildningarna i Sverige är eftertraktade enligt Petra Thoren (2013) på 

Ingenjörsamfundet. Siffror visar på över 10 000 förstahandssökande till de olika 

civilingenjörsprogrammen under de senaste åren. Yrket har dessutom goda 

framtidsutsikter med låg arbetslöshet, då det finns ett stort behov av nyutexaminerande 

ingenjörer enligt Statistiska centralbyrån (ibid.). 

Att tala om ingenjörer som en grupp är problematiskt då ”en ingenjör utan prefix som 

anger yrkesinriktning är alltför abstrakt” som redaktörerna Yvonne Eriksson & Ildikó 
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Asztalos Morell (2013) uttrycker det i förordet till Bilden av ingenjören. Thomas E. 

Pinelli (2001) som studerat informationssökning bland ingenjörer inom flyg- och 

rymdteknik är inne på samma linje när han hävdar att det är praktiskt taget omöjligt att 

svara på vem en ingenjör är och vad denne gör (s. 154). Ingenjörer kan dock sägas ha 

vissa gemensamma nämnare då Eriksson & Morell (2013) likväl väljer att, i likhet med 

Ingenjörsvägen (u.å.) lyfta fram ingenjören som en problemlösare och därefter tillskriva 

ingenjören en rad egenskaper och karaktärsdrag. En ingenjör kan t.ex. beskrivas som en: 

… bra analytiker, någon som ser samband, avslöjar svagheter, har insikter som 

hjälper henne eller honom att lösa problem och kan sätta konsekvenser av en viss 

teknik i ett bredare perspektiv. 

(ibid.). 

En ingenjör kan också ses som en person som dels ”kläcker idéer, utvecklar dessa och 

etablerar nya metoder och fält”, dels ”arbetar tålmodigt och med noggrannhet i sitt 

sökande efter lösningar” (s. 11f.). I ett större perspektiv tillskrivs ingenjören en viktig 

roll i det civila samhälle som är beroende av tekniskt kunnande för att fungera och 

utvecklas (Johansson, 2013). 

Ingenjörens primära roll inom teknisk design är att tillhandahålla en produkt för en eller 

flera kunders räkning (Kemper, 1990 se Leckie, Pettigrew & Sylvain, 1996, s. 181). 

Men för att kunna göra det måste ingenjören utföra olika tekniska och icke-tekniska 

arbetsuppgifter, såsom att utforma delkomponenter i ett system eller bedriva finansiella 

och matematiska analyser som kräver väldigt specifik information (ibid.). Pinelli (2001) 

skriver att ingenjören behöver specifik typ av information för att ta itu med ett projekt, 

en uppgift eller ett problem på ett framgångsrikt sätt (s. 148). Ingenjörer kan dessutom 

beskrivas som ”tunga informationsbehandlare” som förvärvar, producerar, överför och 

använder data, information och kunskap genom hela ingenjörsprocessen (ibid., s. 147). 

Detta leder oss in på ingenjörers informationssökningsbeteende. 

I denna uppsats definieras informationssökningsbeteende i enlighet med den förklaring 

Tom Wilson (2000) ger i artikeln Human Information Behavior. Enligt Wilson (2000) 

syftar informationssökningsbeteende på en målmedveten informationssökning, alltså en 

sökning grundat i ett behov om att uppfylla något mål (ibid.). Begreppet är inte att 

förväxla med informationsbeteende som omfattar hela det mänskliga beteendets 

förhållande till källor och informationskanaler, såväl aktiv och passiv 

informationssökning som informationsanvändning (ibid.). Det förstnämnda begreppet 

passar därför bättre in på denna uppsats som undersöker studenters målmedvetna 

sökande i anslutning till deras studier, alltså en aktiv informationssökning.  

Varje aktiv informationssökning föregås av ett informationsbehov. Enligt Case & Given 

(2016) reflekterar informationsbehovet användarens antaganden om informationens 

beskaffenhet, varför man söker den och varför man använder den. Därför är det av vikt 

att sätta sig in ingenjörsstudentens situation och förutsättningar för att kunna förstå 

dennes informationsbehov som ligger till grund för sökandet efter information. Studier 

visar att ingenjören och ingenjörsstudenten har snarlika informationsbehov och 

använder information i liknande syfte (Kerins, Madden & Fulton, 2004; Pilerot, 2007). 

Enligt Pilerot (2007) delar ingenjörsstudenter behovet av information i att utveckla och 

designa produkter med ingenjörer och studenternas examensarbete har likheter med 

ingenjörens arbetsuppgifter menar Kerins, Madden & Fulton (2004). En förklaring till 

likheterna menar Pilerot (2007) ligger i att ingenjörsstudenten färgas av en 

marknadsmässig och tekniskt orienterad diskurs under sin utbildning, vilket kan sägas 
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föra studenterna nära det kommande yrkeslivet. Detta gör det relevant att i uppsatsens 

litteraturgenomgång i kapitel 2 även redogöra för tidigare forskning av ingenjörer och 

inte enbart ingenjörsstudenter. 

1.2 Problemformulering 

Studenter är en primär målgrupp för landets universitets- och högskolebibliotek och 

insikter i studenters informationssökningsbeteende kan bidra till att utveckla 

bibliotekets verksamhet. Williams Nwagwu (2012) är inne på detta i en studie som 

jämför informationssökning och -behov mellan ingenjörsstudenter och konststuderande 

i Nigeria. Författaren understryker vikten av att förståelse kring olika studentgruppers 

beteende och behov i denna fråga kan bidra till att både utveckla kvaliteten på 

informationstjänsterna och se till att dessa utnyttjas maximalt (s. 74). Raya Fidel och 

Maurice Green (2004) som undersökt ingenjörer är inne på samma linje om att en 

fördjupad förståelse i ingenjörers tankar och ingenjörers kontext med framgång kan dras 

nytta av vid utformningen av informationssystem och -tjänster. Detta kan även 

underlätta för studenter i genomförandet av sina studier och samtidigt göra studenterna 

bättre förberedda för det kommande informationsintensiva yrkeslivet (Kerins, Madden, 

Fulton, 2004). En stor del av vår förståelse när det kommer till informationskompetens, 

elektroniska resurser och digitala bibliotek kan också grundas i studier av 

informationssökningsbeteende (Foster, 2004, s. 228).  

När det kommer till tidigare forskning om ingenjörsstudenter i kontexten 

informationssökning utgörs en betydande del av statistiska undersökningar (se kapitel 

2.1). Att fånga komplexiteten i att söka information och kontextuell påverkan är 

problematiskt och kvantitativa användarstudier leder till en ytlig förståelse kring 

användargruppen (Case & Given, 2016, s. 239). Forskningsläget av ingenjörsstudenter 

är inte på långa vägar lika omfattande som i fallet med ingenjörer och forskningsfältet 

smalnas av ytterligare när det kommer till studenter inom specifikt produktutveckling 

och design där få studier finns att tillgå. Korobili, Malliari & Zapounidou (2011) som 

studerat grekiska ingenjörsstudenter kvantitativt efterfrågar kvalitativa studier som bl.a. 

undersöker vilka faktorer som kan påverka informationssökningsbeteendet och där 

kommer den här uppsatsen in i bilden: Jag vill ta reda på vilka faktorer som påverkar 

ingenjörsstudenter i Sverige och för att göra det behöver jag också skapa en bild över 

hur ingenjörsstudenter går till väga när de söker efter information. Detta utifrån 

studenternas perspektiv. 

1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur civilingenjörsstudenter beskriver sitt 

informationssökningsbeteende. Utifrån syftet och med stöd i vald teoretisk modell (se 

kapitel 3) har följande två frågeställningar formulerats: 

• Hur går studenterna tillväga när de söker efter information? 

• Vilka faktorer påverkar sökandet efter information?  

Inom ramarna för uppsatsens omfång har tre större avgränsningar gjorts. För det första 

undersöks varken bibliotekariens eller lärarens perspektiv eftersom det är studentens 

reflektioner som kan uppfylla syftet. För det andra gör uppsatsen inget anspråk på att 

kartlägga samtliga civilingenjörsstudenters informationssökningsbeteende, utan istället 

ge fördjupad insikt i en begränsad del av populationen. För det tredje begränsas 

uppsatsen till att gälla hur studenterna söker information inom ett projektarbete, då det 

är en arbetsmetod som återkommer dels i utbildningen, dels i det senare arbetslivet. 
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2 Tidigare forskning 
Detta avsnitt bygger på forskning om informationssökningsbeteendet hos två 

användargrupper som är av relevans för uppsatsen; ingenjörsstudenter och ingenjörer. 

Av hänsyn till den forskning som finns tillgänglig på detta område breddas 

redovisningen till att omfatta ingenjörsinriktningar bortom uppsatsens huvudfokus: 

teknisk design och produktutveckling. Sammanslagningen är inte oproblematisk 

eftersom varje inriktning har sina särskilda förutsättningar, men ingenjörsstudenter 

tillhör emellertid en bredare grupp, teknologer, vilka rimligtvis kan antas har mer 

gemensamt i jämförelse med andra studentgrupper. Ingenjörsstudenter behandlas alltså 

som en grupp trots skillnader i inriktning. Samma princip gäller även i kapitlet med 

ingenjörer och av forskningsfältet att döma bygger forskare vidare på resultat av studier 

som inte nödvändigtvis delar samma ingenjörsinriktning. 

I linje med uppsatsens syfte och frågeställningar bidrar denna litteraturgenomgång till 

att få en bild av hur ingenjörsstudenter och ingenjörer studerats när det kommer till 

informationssökning och påverkande faktorer. Artiklarna som tas upp i detta kapitel 

utgör även ett underlag för en djupare diskussion och är av vikt i besvarandet av 

uppsatsens frågeställningar i slutskedet av uppsatsen. Valet att ta med vissa artiklar av 

äldre karaktär kan kritiseras eftersom forskningsresultaten kan uppfattas obsoleta, men 

dessa fyller samtidigt en funktion i att kunna visa hur ämnet utvecklats över tid och 

kunna dra paralleller mellan då och nu. Benämningen ”ingenjörsstudent” varvas 

genomgående med ”student” för bättre flyt i texten ifall inget annat anges. Kapitlet om 

ingenjörsstudenter ges mer utrymme, eftersom det är uppsatsens primära målgrupp. 

2.1 Informationssökning och ingenjörsstudenter 

När det kommer till tidigare forskning om ingenjörsstudenter finns både studier med 

kvantitativ och kvalitativ metod att tillgå. Ingenjörsstudenter har låtit sig intervjuas (se 

Kerins, Madden & Fulton 2004) eller svarat på enkäter (se Höglund & Persson, 1976; 

Korobili, Malliari & Zapounidou, 2011; Majid & Tee Tan, 2002; Nwagwu 2012). I ett 

annat fall har studenternas egna dokumentation i form av examensarbetet legat till grund 

för undersökning (se Pilerot, 2007). Intervjustudien och enkätundersökningarna, med 

undantag i Höglund & Persson (1976) och Majid & Tee Tan (2002), har en komparativ 

ansats och undersöker studenter från flera olika discipliner. Dessa studier ger en bild av 

hur olika studentgrupper förhåller sig till informationssökning och visar därmed vilka 

likheter och skillnader som finns mellan ingenjörsstudenter och andra studentgrupper. 

Anledningen till att jag väljer att nämna vilka metoder som tillämpats av forskare är att 

dessa visar huruvida förståelsen om populationen är att betrakta som djup eller ytlig. 

2.1.1 Nationell forskning 

Ur ett svenskt perspektiv är Lars Höglunds och Olle Perssons (1976) artikel ett tidigt 

exempel som sätter ingenjörsstudenten i fokus. Denna studie bedrevs i samarbete med 

biblioteket vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och berör informationssökning 

och biblioteksanvändning hos teknologstudenter och doktorander. Resultatet visar på en 

låg utnyttjandegrad av bibliotekets resurser samtidigt som de tillfrågade upplever sig ha 

svårigheter att hitta den litteratur som behövs till sina uppgifter (Höglund & Persson, 

1976, s. 22). Författarna diskuterar den låga biblioteksanvändningen och kommer fram 

till att detta kan leda till betydande konsekvenser på längre sikt. Författarna betonar 

vikten av att studenter under sin utbildning uppmuntras i sin informationssökning och i 

sitt biblioteksutnyttjande för att kunna möta ett snabbt växande kunskapsmängd och 

tillföra landet nya kunskaper (ibid.). Det är därför av vikt, avslutar författarna, att 
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studenters kunskaper i informationssökning grundläggs i utbildningen för att möta 

framtidens behov (ibid.). 

Det skulle dröja drygt 30 år innan nästa svenska perspektiv på ingenjörsstudenters 

informationssökning avhandlades. Ola Pilerot (2007) undersöker i sin magisteruppsats, 

som delvis även publicerats i artikelform (jfr Pilerot, 2009), informationssökning och -

användning hos sjuksköterskestudenter och designingenjörstudenter i anslutning till 

deras respektive examensarbeten. Med utgångspunkt i dessa publikationer tillämpar 

författaren det bibliometriska analysverktyget citeringsanalys på 18st arbeten i 

kombination med två textanalyser av en publikation från vartdera studentperspektivet. 

Resultatet visar på en betydande skillnad grupperna emellan både i antal och i typ av 

referenser. Referenslistorna i ingenjörsstudenternas examensarbeten visar sig vara 

närmare hälften så långa och rymma betydligt färre vetenskapliga artiklar i förhållande 

till sjuksköterskestudenternas. Ingenjörsstudenterna tenderar istället att i avsevärt högre 

utsträckning referera till källor på webben och webbsidor med företagsinformation och 

produktinformation. Författaren argumenterar för att dessa skillnader grundas i att 

sjuksköterskestudenterna färgas av en akademisk diskurs under sin utbildning, medan 

ingenjörsstudenterna istället påverkas av dels en marknadsekonomisk diskurs, dels en 

tekniskt orienterad diskurs (Pilerot, 2007). 

2.1.2 Internationell forskning 

Ur ett internationellt perspektiv föreligger det olika anledningar och intressen när det 

kommer till att studera ingenjörsstudenter och informationssökning. Genomgående 

finns en tydlig koppling till universitets- och högskolebibliotekets funktion. I ett fall 

beskrivs studien som en möjlighet för biblioteket att förbättra tillhandahållna 

informationstjänster och samtidigt öka förutsättningarna för maximalt utnyttjande av 

dem (se Nwagwu, 2012). I ett annat fall belyses vikten av bibliotekets marknadsföring 

av dessa tjänster för att nå ut till studenterna (se Majid & Tee Tan, 2002). Korobili, 

Malliari & Zapounidou (2011) beskriver hur biblioteket kan dra nytta av studien i att 

hitta nya sätt att utveckla studenternas informationskompetens, medan Kerins, Madden 

& Fulton (2004) istället för ett resonemang om hur användarna kan dra nytta av att 

utbildas i informationskompetens. Sammantaget betraktas studier i hur studenter söker 

information som fördelaktigt både ur bibliotekets och studentens perspektiv om man ser 

till nämnda studier. 

Forskningen visar att ingenjörsstudenter föredrar internet, läroböcker och olika typer av 

interpersonella kontakter i sökandet efter information. I två studier visar sig internet 

vara det föredragna alternativet (se Kerins, Madden & Fulton, 2004; Nwagwu, 2012). 

Resultatet av Nwagwus (2012) studie visar att nära 80 % av de tillfrågade förlitar sig på 

internet och hos Kerins, Madden & Fulton (2004) ses internet som ett förstahandsval 

när det kommer till att definiera sitt informationsbehov. Detta för att få en idé om vad 

ett ämne handlar om, snarare än att förses med detaljerad kunskap om ämnet (ibid.). 

Valet av internet motiveras av dess snabbhet, tillgänglighet, lättanvändlighet och 

tillgängligt språk (Majid & Tee Tan, 2002; Kerins, Madden & Fulton, 2004; Korobili, 

Malliari & Zapounidou 2011; Nwagwus, 2012).  

 

Kerins, Madden & Fulton (2004) beskriver en dubbelhet i internetanvändandet då 

studenterna drabbas av informationsöverflöd, osäkerhet i informationens pålitlighet och 

svårigheter att hitta specifik information (ibid.). Denna dubbelhet diskuteras även av 

Nwagwu (2012) som återkopplar till just Kerins, Madden & Fulton (2004). Till följd av 

det frekventa internetanvändandet menar Korobili, Malliari & Zapounidou (2011) är en 
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begränsad kunskap i olika söktekniker för informationsåtervinning. Söktekniker som 

trunkering, boolesk sökning och närhetssökning lyser med sin frånvaro när studenterna 

nöjer sig med att ändra nyckelord i sina sökningar (ibid.).  

När det kommer till läroböcker eller tekniska handböcker väljs dessa framför internet i 

en av studierna (se Majid & Tee Tan, 2002). I frånvaro av elektroniska utgåvor föredrar 

studenterna den tryckta boken både vad gäller själva läsningen av den och dess 

lättillgänglighet och lätthanterlighet (Majid & Tee Tan, 2002; Nwagwu, 2012). I ett 

annat fall används böcker i syfte att validera den information som sökts fram på internet 

(Kerins, Madden & Fulton, 2004). 

I valet av interpersonella kontakter återkommer tillgänglighetsfaktorn. I hittills nämnda 

studier utgörs dessa kontakter av studiekolleger, vänner, lektorer eller andra experter på 

området. Nwagwu (2012, s. 74) reflekterar kring en ”naturlig förväntan” att, liksom i de 

flesta mänskliga aktiviteter, att sina medmänniskor är det enklaste alternativet i att söka 

information. Utöver att personen är lätt att få tag på framkommer personens lämplighet 

ifråga om att hen besitter rätt kunskap att hjälpa till. Detta gäller såväl den informella 

kontakten med personer i sin bekantskapskrets som mer formell kontakt med personer 

från t.ex. institutionen (Majid & Tee Tan, 2002, s. 322). Kontakten med lektorer har å 

ena sidan en fördel i möjligheten att personen besitter fullständig information, men å 

andra sidan en lägre tillgänglighet i jämförelse med kontakten med sina studiekamrater 

och vänner (ibid.). I en annan studie ses lektorerna som ett sätt att få hjälp i form av 

personliga anvisningar, d.v.s. en knuff i rätt riktning för att sedan självständigt gå vidare 

med sin uppgift (Kerins, Madden & Fulton, 2004).  

En annan källa till information som är mindre vanlig hos studenterna är universitets- 

och högskolebibliotekens resurser. Bibliotekens resurser omfattar såväl fysisk och 

digital information som bibliotekspersonalens expertis och informationsförmedlande 

verksamhet. Enligt Kerins, Madden & Fulton (2004) utnyttjar studenterna en rad 

resurser från biblioteket som böcker, bibliotekspersonal, biblioteksguider och -

broschyrer, bibliotekskatalogen och databaser. Studien går inte in i detalj på hur dessa 

resurser används mer än att bibliotekarien konsulteras omkring halvvägs in i projektet 

när studenterna behöver hjälp med att hitta källor. Det kan tilläggas att författarna 

understryker att biblioteket inte ses som ett förstahandsval av studenterna (ibid.). Det 

låga biblioteksanvändandet kan enligt författarna förklaras av bibliotekets öppettider 

och det fysiska avståndet till biblioteket (ibid.). Övriga studier visar heller inte på någon 

större biblioteksanvändning hos studenterna (se Korobili, Malliari & Zapounidou; 2011; 

Majid & Tee Tan, 2002; Nwagwu; 2012).  

2.2 Informationssökning och ingenjörer 

I jämförelse med ingenjörsstudenten är den yrkesverksamme ingenjören betydligt mer 

utforskad. Fältet omfattar förvisso enbart internationella studier, men kan dateras 

tillbaka ända till 1960-talet och har således en lång tradition bakom sig. Med anledning 

av att detta är en större avgränsning nödvändig och därför gör denna uppsats nedslag i 

en bestämd tidpunkt, 1996, vilken kan ses som ett fokusskifte i vetenskapligt 

angreppssätt, forskningsmetodik och -inriktning. 

1996 undersöker Gloria T. Leckie, Karen E. Pettigrew & Christian Sylvain i en artikel 

informationssökningsbeteendet hos ingenjörer, vårdpersonal och advokater. Författarna 

tar avstamp i tidigare empirisk forskning och utifrån den skapar en modell man menar är 

applicerbar på alla typer av akademiker. Studien går bortom analys av källorna för sig 
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för att istället fokusera på att fånga komplexiteten i de olika aktiviteter grupperna 

engagerar sig i sin informationssökning (Leckie, Pettigrew & Sylvain, 1996). Detta 

genom att lyfta fram kopplingen till de olika professionernas yrkeskontext. Resultatet av 

studien visar också att ingenjörer påverkas av yrkets olika arbetsroller och 

arbetsuppgifter. Denna teoretiska modell återkommer också i senare artiklar i form av 

teoretiskt ramverk i strävan att förstå ingenjörernas informationssökningsbeteende (se 

Kwasitsu, 2003; Preez & Fourie, 2009; Yitzhaki & Hammerschlag, 2004). 

Komplexitet är ett återkommande begrepp när forskare talar om ingenjörsyrket: 

Ingenjörer är en diversifierad grupp av yrkesverksamma personer som förenas i rollen 

av ämnesspecialister som i komplexa organisationer utför komplexa uppgifter vilka i sin 

tur fordrar komplexa informationsförfrågningar (Aurisicchio, Bracewell & Wallace, s. 

723; Fidel & Green, 2004, s. 579; Hertzum & Pejtersen, 2000, s. 762). Komplexiteten i 

att fånga informationssökningsbeteendet kan sedan härledas till de vetenskapliga 

angreppssätt och metodologiska val som förekommer i senare studier. Med undantag i 

två enkätundersökningar (Kwasitsu, 2003; Yitzhaki & Hammerschlag, 2004) är 

ansatsen genomgående kvalitativ där antingen intervjuer tillämpats för att nå fördjupad 

insikt i ingenjörens uppfattningar (se t.ex. Fidel & Green, 2004) eller 

observationer/fältstudier för att undersöka ingenjören i sin naturliga miljö (se t.ex. 

Hertzum, 2002; Aurisicchio, Bracewell & Wallace, 2010). 

I ett annat fall förses ingenjören med en handdator för att förse forskaren med data i 

direkt anslutning till sina arbetsuppgifter under tiden ingenjören arbetar (Robinson, 

2010). I vissa fall rör det sig även om longitudinella undersökningar när ingenjören 

studeras över tid (se Hertzum, 2002; Preez & Fourie, 2009). Även triangulering i form 

av observation i kombination med dagboksmetod förekommer (se Aurisicchio, 

Bracewell & Wallace, 2010). Sammantaget tycks alltså metoder av kvalitativ karaktär 

vara det mest adekvata och lämpliga sättet att skapa förståelse för hur ingenjörer söker 

information i och med att dessa metoder skapar möjlighet att komma nära ingenjörens 

yrkespraktik och ge tillgång till ingenjörens egna uppfattningar och reflektioner. 

2.2.1 Källval och sökstrategier 

Tidigare forskning visar att källorna i sig inte är det primära undersökningsområdet när 

det kommer till ingenjörers informationssökningsbeteende. En kortare sammanställning 

av dessa kan dock vara av fördel för att sedan gå vidare till vad som leder fram till 

källvalen. Själva källorna kan sammanfattas i Pinellis (2001, s. 148) uppdelning av 

informella och formella källor. Informella källor rymmer personliga samlingar och 

muntliga kontakter med t.ex. kolleger. Även egna erfarenheter och personlig kunskap, 

som framgår i en annan studie, kan läggas till bland de informella källorna (Preez & 

Fourie, 2009). Formella källor däremot utgörs av dokumentsamlingar som t.ex. 

bibliotek och informationsåtervinningssystem med eller utan stöd av intermediärer som 

bibliotekarier och informationsspecialister. Ingenjörer visar särskild preferens för 

informella källor och framförallt kolleger, medan formella källor med anknytning till 

bibliotekets resurser inte nyttjas i samma utsträckning (Anderson et al., 2001; Freund, 

Toms, Waterhouse, 2005; Kwasitsu, 2003; Preez & Fourie, 2009). 

En annan källa till information som aktualiseras i senare studier är Internet1 (se Allard, 

Levine & Tenopir, 2009; Kwasitsu, 2003; Preez & Fourie, 2009; Yitzhaki & 

Hammerschlag, 2004). I de studier där Internet visar sig vara en källa till information 

bland ingenjörer framgår det att Google är den föredragna sökmotorn (Allard, Levine & 

                                                 
1 Med Internet åsyftas sökmotorer och webbplatser utan anknytning till bibliotekets digitala resurser. 
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Tenopir, 2009; Preez & Fourie, 2009). Google beskrivs som ett sätt att hitta information 

som ingenjören vet finns där, men upplevs svår att navigera till (Allard, Levine & 

Tenopir, 2009, s. 450). Detta nämns som en tänkbar anledning till att vissa ingenjörer 

istället vänder sig till sina kolleger för att hitta svar på sina frågeställningar (ibid.). När 

det kommer till dessa muntliga kontakter visar det sig att ingenjörer söker efter 

dokument för att hitta personer och personer för att hitta dokument att använda sig av. 

Information erhålls även genom social interaktion mellan personer som inte handlar om 

explicita sökningar (Hertzum & Pejtersen, 2000). Detta är två korta exempel på hur 

ingenjörer använder olika källor i sitt yrke, men att sätta sig in i och förstå ingenjörers 

informationssökningsbeteende måste även hänsyn tas till ingenjörens yrkeskontext, 

vilket leder vidare till nästa delkapitel. 

2.2.2 Påverkande faktorer 

Det finns flera faktorer som styr och påverkar ingenjörer i sin informationssökning. Om 

man ser till vad som framgår av tidigare forskning under de senaste fem decennierna2 

kan faktorerna härledas till dels (1) informationskällans kontext och dels (2) ingenjörens 

kontext. Dessa bör dock inte ses som isolerade objekt, utan istället som ett intrikat 

samspel av olika faktorer som förutsätter och påverkar varandra, vilket vidareutvecklas 

senare i kapitlet. Med stöd i Carol Tenopirs & Donald W. Kings (2004) översikt, 

Communication patterns of engineers kan faktorerna sammanfattas av: 

(1) Tillgänglighet, kvalitet, kostnad, tid 

(2) Ingenjörsgren, arbetsuppgift, organisationspolicy, personlighetsdrag samt 

geografiska och kulturella skillnader. 

Det kan dock vara på sin plats att understryka det faktum att medan (2) ingår i kapitlet 

Factors affecting information seeking and use tas (1) istället upp i ett kapitel om 

ingenjörers informationssökning och -användning (Tenopir & King, 2004). Detta i sin 

tur betyder bara att det finns olika sätt att definiera faktorer på. Av artiklarna som ligger 

till grund för detta kapitel att döma framkommer dessa faktorer i varierad utsträckning 

och det är framförallt faktorer med koppling till person, geografi och demografi som 

inte berörs. Robinson (2010) undersöker förvisso skillnader mellan ingenjörer av lägre 

och högre befattning och Preez & Fourie (2009) ger belägg för påverkan av ålder, 

geografi, ingenjörsgren och personliga faktorer, men på det stora hela utgör inte dessa 

faktorer utgångspunkter i övriga studier som tas upp i kapitlet.  

Forskningen visar att ingenjörer inte upplever att de har så mycket tid att ägna åt att 

söka efter information (Allard, Levine & Tenopir, 2009, s. 452; Freund, Toms, 

Waterhouse, 2005). Att som ingenjör arbeta i ett tidspressat schema gör ingenjörer 

mindre benägna att sätta sig in i teorier, givna källor eller litteraturguider, för att istället 

få konkreta svar på specifika frågor, vilket gör att ingenjörer föredrar informella 

kommunikationskanaler, främst i form av samtal med människor inom organisationen 

(se Allen, 1977; Pinelli 1991 i Yitzhaki & Hammerschlag, 2004, s. 833). Att välja en 

källa man känner förtrogenhet till som dessutom är fysiskt nära ter sig därför logiskt i 

beaktandet av tiden som finns till förfogande. Att förklara ingenjörers 

informationssökningsbeteende genom enbart tillgänglighet blir alltså otillräckligt, 

eftersom det rör sig om ett samspel av olika faktorer. 

Tidigare forskning visar att det är vedertaget att ingenjörer följer principen för minsta 

möjliga ansträngning när de vänder sig till informella källor (främst kolleger) till 

                                                 
2 Enligt den sammanställning av tidigare forskning Carol Tenopirs & Donald W. Kings gör i 

Communication patterns of engineers (2004). 
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information av tillgänglighetsskäl (Hertzum & Pejtersen, 2000; Fidel & Green, 2004). 

Denna konsensus ifrågasätts och problematiseras i senare studier av t.ex. Fidel & Green 

(2004) som menar att de mest framträdande studierna om tillgänglighet tar hänsyn till 

ingenjörens mångfacetterade kontext. Tillgänglighetsfaktorn problematiseras av 

författarna som menar att frågan om varför kollegan ansetts vara en tillgänglig källa till 

information aldrig ställts i tidigare i forskning. I studien understryks begreppets 

tvetydighet; den fysiska tillgängligheten kontra den intellektuella tillgängligheten 

(användbarhet), skillnaden mellan accessibility och availability (tillgänglig vid ett 

speciellt tillfälle). Denna utgångspunkt leder författarna fram till att när ingenjörer väljer 

sina kolleger rör det sig om förtrogenhet snarare än den fysiska närheten till kollegan. 

Förtrogenheten bekräftas också i andra studier där bland annat tilltron till att den 

mänskliga kontakten kan förklara och argumentera utifrån sina tidigare erfarenheter om 

olika problem om ämnet som eftersöks (se Allard, Levine & Tenopir, 2009; Hertzum, 

2002; Preez & Fourie, 2009). 

Studier visar också att när ingenjörer arbetar inom projekt påverkar själva projektets 

natur ingenjörernas informationssökning. Ellis & Haugan (1997) gör skillnad på tre 

olika typer av projekt; inkrementella, radikala och fundamentala, vilka påverkar både 

informationsbehov och informationssökning på olika sätt. För att visa med ett exempel 

fordrar inkrementella projekt både en bredare och projektorienterad fördjupad kunskap 

vid problemlösning, jämförelser av alternativa lösningar och sökandet efter idéer till 

projektens experiment. Radiala projekt däremot ställer andra krav genom att dessa 

projekt går bortom den befintliga kunskapen inkrementella projekt baseras på. Detta 

medför att ingenjörerna istället för att som i inkrementella projekt förlita sig på sina 

kolleger, personlig kunskap och/eller erfarenheter vänder sig i större utsträckning till 

publicerad litteratur och personer utanför den egna organisationen (ibid.). Projektets 

natur är alltså en faktor som påverkar förutsättningarna för hur ingenjörer söker efter 

information i fallet Ellis & Haugan (1997). 

Utöver projektets natur framkommer det i litteraturen också att projektets olika stadier 

påverkar sökandet efter information. Preez & Fourie (2009) identifierar och går i detalj 

igenom sju olika projektstadier, från ett inledande rapportstadie till ett avslutande 

upphandlingsstadie, medan andra forskare håller till godo med att visa på skillnader 

mellan tidiga och senare faser utan samma distinkta uppdelning (jfr Ellis & Haugan, 

1997; Freund, Toms, Waterhouse, 2005; Yitzhaki & Hammerschlag, 2004). Projektets 

inledande skede är mer informationstungt och omfattar mer informationssökning 

eftersom det handlar om att erhålla bakgrundsförståelse, medan en senare fas däremot 

handlar om anskaffning av mer detaljerad och procedurell information för t.ex. 

problemlösning (Ellis & Haugan, 1997; Freund, Toms, Waterhouse, 2005; Yitzhaki & 

Hammerschlag, 2004). I projektets avslutande skede rör det sig istället om 

projektledning och tillhörande information eller så arbetar ingenjörerna rent av med 

information som kommit fram ur själva projektet (Freund, Toms, Waterhouse, 2005; 

Preez & Fourie, 2009). Följden blir alltså att ingenjörers användning av källor påverkas 

i vilket skede av projektet ingenjören befinner sig i. 

Vidare har även skillnader mellan ingenjörer verksamma på universitet och ingenjörer i 

industrimiljö undersökts där det framgår att den förre gruppen använder akademiska 

tidskrifter och konferenshandlingar i större utsträckning, jämfört med senare som 

föredrar branschlitteratur och produktinformation (Yitzhaki & Hammerschlag, 2004). 

Dessa skillnader kan delvis förklaras av olikheter i arbetsplats, roll och härledda mål 

(ibid.).
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3 Teori 
I detta avsnitt beskrivs uppsatsens teoretiska perspektiv som ligger till grund för att 

skapa förståelse av det empiriska materialet. I avsnittet identifieras och diskuteras olika 

modeller som är av historisk betydelse i forskningen om informationsbeteende. Detta i 

syfte att grunda uppsatsen på ett lämpligt alternativ som i förlängningen leder till att 

uppfylla uppsatsens syfte och besvarandet av frågeställningarna.  

3.1 Val av teori 

Det finns en rad olika teoretiska modeller och perspektiv att tillgå när det kommer till 

att skapa förståelse för människans informationsbeteende i olika sammanhang. Flera 

kända exempel sammanställs och diskuteras av Donald Case & Lisa Given (2016) i den 

fjärde upplagan av Looking for information: A survey of research on information 

seeking, needs and behavior. Denna forskningsöversikt ligger tillsammans med 

litteraturgenomgången i förgående kapitel till grund för valet av teori i denna uppsats.  

Ett teoretiskt perspektiv som omnämns i tidigare forskning om ingenjörer är George 

Zipf’s Princip för minsta möjliga ansträngning (Anderson et al., 2001; Hertzum, 2002). 

Med utgångspunkt i studier av det mänskliga språket menar Zipf att varje individ 

baserar sina handlingar efter det lägsta genomsnittet av sitt arbete (Zipf, 1949 se Case & 

Given, 2016, s. 191). I en informationssökningskontext innebär det att individen handlar 

enligt principen att välja källor som tar så lite tid och ansträngning som möjligt i 

anspråk. Anderson et al. (2001) såväl som Hertzum (2002) problematiserar denna 

förklaringsmodell och menar att principen begränsas till källans tillgänglighet och 

negligerar bland annat vikten av förtroende till källan hos den som söker information. 

En annan modell som förekommer i översikten av Case & Given (2016) är Carol 

Kulthaus modell, Informationssökningsprocessen som bygger på mångårig forskning av 

i huvudsak studenter. Modellen beskrivs som universellt tillämpningsbar inom vilken 

domän som helst, men framförallt i formella och/eller strukturerade lärandekontexter (s. 

ibid., 152f.). Själva modellen bygger på antagandet om att en informationssökning 

består av i sju olika faser som avlöser varandra efterhand och mynnar ut i antingen ett 

tillfredsställt eller icke-tillfredsställt informationsbehov. Signifikativt är modellens 

fokus på kognitiva och affektiva tillstånd informationssökaren upplever under sökandet 

(ibid.). Modellen är inte utan begränsning och avsaknaden av hänsyn till 

informationssökarens kontext och informationens karaktär är påtaglig. 

Den kontextuella dimensionen tas däremot fasta på av Thomas D. Wilson som utvecklat 

flera modeller, vilka tas upp och beskrivs av Case & Given (2016). 1981 studerade 

Wilson på ett generellt plan informationsbehovet som ligger till grund för ett 

informationssökningsbeteende. Wilson skiljer sig emot tidigare forskare genom att 

skifta fokus från ett systemorienterat perspektiv på informationskällor till vad som 

motiverar användaren till att söka och i vilken kontext sökandet sker inom. I modellen 

som presenteras i artikeln från 1981 utgår Wilson därför från användarens fysiologiska, 

affektiva och kognitiva behov. Dessa ställs, menar Wilson (1981), i relation till varandra 

och formar ett behov av att söka information. Behovet påverkas också av arbetsmiljö, 

sociokulturella miljö, politisk-ekonomisk miljö samt fysisk miljö, alltså den kontext 

sökandet sker inom (ibid., s. 8). 

Kuhlthaus och Wilsons teorier förenas och ingår i teoriramen för en kandidatuppsats av 

Henrik Medin (2015) som beskriver informationsbehovet hos teaterhögskolestudenter. 

Medin (2015) väljer att stödja sig på flera teoretiska modeller med motiveringen att en 
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enstaka modell inte är tillräcklig att skapa förståelse för populationens komplexa 

informationsbehov.  

Då Wilsons modell kan uppfattas som universell och tillämpningsbar inom flera 

sammanhang finns andra modeller som också berör kontexten, men avgränsar sig inom 

ett visst sammanhang. Ett exempel är modellen av Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996 se 

Case & Given 2016) som beskrevs i det föregående kapitlet. Dessa författare riktar sig 

in på professionella yrkesutövare, däribland ingenjörer och fokuserar på deras särskilda 

arbetsplatskontext. Modellen verkar som teoriram i ett flertal studier som tas upp i 

denna uppsats (Kerins, Madden & Fulton, 2004; Kwasitsu, 2003; Preez & Fourie, 2009; 

Yitzhaki & Hammerschlag, 2004). Freund, Tom & Waterhouse (2005) utvecklar en 

annan modell som kan ses som ett svar till Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996). Motivet 

bakom modellen är i stort sett detsamma med den betydande skillnaden att Freund, Tom 

& Waterhouse (2005) inriktar sig uteslutande på ingenjörer och bygger sin modell på ett 

intrikat samspel av arbetskontext, åtkomstbegränsningar, informationsegenskaper samt 

strategier för sökning & val av information som är beroende av och påverkar varandra.  

Alternativet som ligger till grund för denna uppsats är emellertid Allen Fosters Icke-

linjära modell för informationssökning. Foster & Urquhart (2012) väljer att i sin modell 

dels beskriva olika aktiviteter som förknippas med informationssökningen, dels beröra 

vilka faktorer som påverkar aktiviteterna. Författarna skriver också att modellen kan 

tillämpas för studium av studenter på såväl grundnivå som avancerad nivå, samt 

doktorander och forskare. Modellen beskriver vilka olika strategier en användare i en 

utbildnings eller forskningskontext tillämpar i strävan att få fram information för att 

lösa sin uppgift. Då jag upplever att modellen passar såväl uppsatsens syfte och vald 

population kommer uppsatsen grundas i denna teori. 

 
(Foster & Urquhart, 2012, s. 801) 

3.2 En icke-linjär modell för informationssökning 

I denna uppsats har den modifierade versionen av Alan Fosters (2004) ursprungliga 

modell En icke-linjär modell för informationssökning tillämpats. Beskrivning av 

modellen baseras därför på den senare artikeln Modelling nonlinear information 

behaviour: transferability and progression (2012) författaren skrivit tillsammans med 

en annan forskare, Christine Urquhart. Referenser till den tidigare artikeln finns dock 

med eftersom delar av modellen inte är lika utförligt beskrivna i den senare versionen. 

Modellen är uppbyggd av vad författarna kallar tre kärnprocesser (Öppning, Orientering 

och Konsolidering) som ramas in av två kontextuella element (Inre kontext och Yttre 

kontext). Kärnprocesserna består av ett antal aktiviteter eller processer rörande 

informationssökning, medan de kontextuella elementen tar upp vilka faktorer som kan 

komma att påverka själva sökandet såväl inom som utanför individen. Författarna 

understryker att kärnprocesserna överlappar och påverkar varandra på olika sätt och 
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därför bör för inte kärnprocesserna betraktas som ett kronologiskt händelseförlopp av 

aktiviteter frikopplade från varandra. I detta avsnitt presenteras och beskrivs begreppen 

endast kortfattat för att påvisa dess relevans i uppsatsen som analysverktyg. 

3.2.1 Öppning 

Öppning handlar om att gå från ett orienteringsläge till det faktiska sökandet och 

utforskandet av information i syfte att lösa informationsproblem (Foster, 2004; Foster & 

Urquhart, 2012). Processen består av följande aktiviteter: 

• Kedja som handlar om olika sätt att länka samman dokument. Aktiviteten delas 

in i bakåtkedja, framåtkedja och källkedja. Bakåtkedja handlar om att söka 

information utifrån referenser, fotnoter, bibliografier i verk som antingen är 

kända för användaren, blivit rekommenderade för användaren eller verk som 

tillhör området som undersökts. Framåtkedja handlar istället att först identifiera 

ett verk av intresse för att därefter utnyttja författarens referenslista. Källkedja i 

sin tur handlar om att söka upp flera antal källor och sedan länka samman dessa. 

• Bevakning som innebär att över tid återkomma till en akademisk tidskrift eller 

webbplats för att hålla sig ajour med ny information sedan senaste besöket. 

• Eklekticism handlar om att acceptera, samla och lagra information från ett brett 

spektrum av både passiva och aktiva källor. 

• Nyckelordssökning innebär, som namnet antyder, att söka information baserat på 

olika nyckelord och kan kopplas till flera sökverktyg som databaser, online-

kataloger, sökmotorer och online-tidskrifter. 

• Nätverkande innebär att hämta information från mänskliga kontakter. 

• Serendipitet handlar om att uppnå bredd och identifiera okända resultat på ett 

mer slumpartat sätt i jämförelse med andra aktiviteter. 

• Bläddring delas in i öppen bläddring och selektiv bläddring. Öppen bläddring 

handlar om att leta efter information utan något positivt fokus eller utan någon 

vägledande riktning. Selektiv bläddring skiljer sig genom en större säkerhet till 

vilka vägar som leder till informationen. 

• Bred utforskning handlar om ett expandera sin sökning genom att utforska varje 

given möjlighet: olika informationstyper, källor, koncept och discipliner. 

(Foster, 2004; Foster & Urquhart, 2012) 

 
3.2.2 Orientering 

Orientering beskrivs som en process att identifiera olika frågor och riktningar som 

ligger till grund för sökandet efter information. Processen består av följande aktiviteter: 

• Identifiering av nyckelord som handlar om att avgöra lämpliga nyckelord som 

representerar ämnet som eftersöks. 

• Skapa en bild handlar om att skapa en överblick över ämnet och förstå vad 

ämnet handlar om. 

• Definiera ett problem handlar om att konkretisera och rationalisera ämnet som 

eftersöks. 

• Identifiering av källor och beslut om källval handlar om att dels identifiera 

potentiellt väderfulla källor, dels besluta om källan i fråga om behov, kvalitét 

och kontextuella aspekter som källans tillgänglighet. 

(Foster, 2004; Foster & Urquhart, 2012). 

3.2.3 Konsolidering 

Konsolidering beskrivs som en process att bedöma, integrera och avgöra huruvida nya 

sökningar behöver göras. Processen består av följande aktiviteter:  
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• Att veta tillräckligt som handlar om huruvida informationsbehovet upplevs vara 

uppfyllt. 

• Sållning och förfining som bygger på att tillämpa relevanskriterier på det 

framsökta innehållet med ett avsmalnande sökfokus, d.v.s. att sätta gränser för 

sökningen. 

• Granskning som handlar om att bedöma den insamlade information i förhållande 

till aktuella informationsproblem. 

• Inkorporering, avslut och verifiering är tre processer som handlar om att först 

bearbeta och sammanställa den framsökta informationen för att sedan utföra en 

avslutande sökning för att uppdatera tidigare sökningar och därigenom försäkra 

sig om en uppnådd fullständighetsåtgärd. Detta för att slutligen kontrollera 

akribi och värdet i den erhållna informationen. 

(Foster, 2004; Foster & Urquhart, 2012). 

 
3.2.4 Inre och yttre kontext 

De kontextuella elementen som är två till antalet delas in i en inre kontext fokuserande 

på påverkan av individuella faktorer; personlighet, lärstil, kunskap, känslor och 

motivation och en yttre kontext som istället berör miljön och omständigheter runt 

omkring själva sökandet: projektet, tid, fysisk plats och tillgänglighet (Foster & 

Urquhart, 2012). 
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4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs uppsatsens metod för datainsamling, urvalsprocessen, intervju-

processen samt vilka etiska riktlinjer som ligger till grund för undersökningen. Med en 

kvalitativ ansats på denna undersökning har den semistrukturerade intervjun tillämpats 

för undersökningens datainsamling. Två handböcker, Kvale & Brinkmann (2014) och 

Wildemuth (2009) har använts för inspiration och vägledning. Dessa båda källor 

kompletterar varandra genom att Wildemuth (2009) beskriver olika metoder ur en 

biblioteks- och informationsvetenskaplig kontext, medan Kvale & Brinkmann (2014) 

fördjupar sig specifikt på intervjun som metod. 

 

4.1 Metod för datainsamling 

Forskningsintervjuer kan delas in i ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad 

form, vilka särskiljs av graden stödstrukturer hos intervjuare. I denna uppsats har 

semistrukturerade intervjuer valts och denna metod kännetecknas av en intervjuguide 

bestående av öppna och breda frågor som öppnar för ett samtal mellan intervjuperson 

och intervjuare (Wildemuth, 2009). Det har även, i enlighet med Wildemuth (2009), 

varit viktigt att intervjufrågorna formulerats på ett sätt som är anpassat för 

undersökningsobjektet. Detta för att få flyt i samtalet och försäkra sig om att intervju-

personen är införstådd i vad samtalet handlar om (ibid., s. 234). Genom att ställa öppna 

och breda frågor skapas förutsättningar för intervjupersonen att öppna sig och dela med 

sig av sin berättelse. Jag tycker också det är viktigt att, som Kvale & Brinkmann (2014, 

s. 45) uttrycker det, inte komma med ”färdiga kategorier och tolkningsschema” just för 

att lyckas med att få till ett flytande samtal mellan intervjuare och intervjuobjekt.  

Följdfrågorna är viktiga för att få samtalet att flyta och därför bör intervjuguiden ses 

som en stödstruktur, vilket betyder att frågorna inte nödvändigtvis behöver ställas i den 

ordning guiden visar. Istället är det intervjupersonernas svar som ligger till grund för 

hur intervjun framskrider och utvecklas. Hur frågorna formuleras av intervjuare kan 

därför skilja från intervju till intervju beroende på hur intervjupersonen väljer att svara 

på frågorna som ställs. Slutligen är det som intervjuare viktigt att ge sig själv bästa 

förutsättningar genom att gå in i intervjusituationen med kunskap om intervjuämnet och 

sedan tänka på att registrera och tolka inte bara som vad som sägs under intervjun utan 

också på vilket sätt det sägs, d.v.s. observera tonfall och ansiktsuttryck t.ex. (ibid., s. 

46f.). 

4.1.1 Urvalsprocessen 

Civilingenjörsutbildningar för teknisk design finns på flera håll i landet och namnet på 

inriktningen skiljer sig åt beroende på lärosäte: 

• Teknisk design (Luleå Tekniska Universitet, Mittuniversitetet) 

• Maskinteknik - Teknisk design (Lunds Tekniska Högskola) 

• Design och produktutveckling (Linköpings Tekniska Högskola) 

• Design och produktframtagning (Kungliga Tekniska Högskolan) 

Demografiska och geografiska variabler som kön, ålder och studieår respektive ort har 

inte styrt urvalet, utan kravet för att ingå i studien har helt och hållet grundats i 

tillhörighet på något av ovan beskrivna program.  

Med denna utgångspunkt har rekryterandet av intervjupersoner gått via kontaktpersoner 

på respektive lärosäte för en förfrågan om e-postutskick till studenter, vilket kan ses 
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som ett bekvämlighetsurval i Kvales & Brinkmanns (2014) mening. Denna metod 

visade sig resultatlös och därför byttes strategi till en direktkontakt med studenter. 

Kontakt initierades först med studentkårer på de aktuella lärosätena och sedan med 

intresseorganisationer för ingenjörer och ingenjörsstuderande. För att få ihop tillräckligt 

många deltagare för undersökningen tillämpades ett snöbollsurval, vilket bygger på att 

låta deltagarna i studien föreslå andra personer att ingå i undersökningen (Wildemuth, 

2009, s. 121). Med denna metod lyckades ett tillräckligt antal deltagare rekryteras. 

4.1.2 Intervjuprocessen 

Urvalsprocessen utmynnade i fem potentiella intervjuobjekt och samtliga intervjuer 

genomfördes via Skype; två videosamtal och tre ljudsamtal. Att använda sig av Skype i 

en intervju har sina för- och nackdelar i jämförelse med en traditionell intervju ansikte-

till-ansikte. För det första är intervjuer via Skype platsoberoende, vilket var till större 

fördel med hänsyn till den geografiska spridningen bland deltagarna. Platsoberoendet 

innebar också att intervjun kunde genomföras varhelst intervjuare och intervjuperson 

fann lämpligt och bekvämt för en intervjusituation. Genom att låta intervjun ta plats 

hemmavid fanns också en tidsvinst att göra då intervjuare och intervjuperson inte 

behövde avsätta tid till och från en förutbestämd plats. En intervju i virtuell miljö kan 

dock vara till nackdel när det kommer till att knyta samma personliga band till 

intervjupersonen som vid en traditionell intervju. Detta kan få konsekvensen att 

samtalet påverkas av att intervjupersonen inte är lika öppen. Å andra sidan är alla är 

olika och intervjupersonen kan rent av finna en trygghet i att få sitta hemma och 

genomföra intervjun på distans istället. Tekniskt strul i form av låg kvalitet på ljud, bild 

och uppkoppling kan orsaka problem, men så var inte fallet i dessa intervjuer.  

Varje intervju inleddes med en presentationsrunda som lät bägge parter berätta kort om 

sig själv och sin utbildning. Detta i syfte att skapa ett förtroende mellan bägge parter. 

Intervjupersonerna informerades om de forskningsetiska riktlinjerna innan varje intervju 

tog sin början. I slutet av varje intervju gav informanterna sitt samtycke till en eventuell 

kortare skriftlig uppföljning via e-post ifall något under intervjun tett sig oklart. Under 

transkribering och resultatskrivning upplevde jag intervjudatan fullt tillräcklig för att gå 

vidare med uppsatsen, men under analysprocessen insåg jag att en av intervjuerna skulle 

tjäna på en mindre uppföljning. Detta för att ge mer substans till analysen och bättre 

förutsättningar för att besvara uppsatsens frågeställningar. Därför togs beslutet att 

kontakta berörda respondenter ånyo. 

4.2 Metod för analys 

I denna uppsats har en deduktiv tematisk analys tillämpats på det empiriska materialet. 

Analysen är deduktiv sett till det faktum att temana är förutbestämda utifrån begreppen 

hämtade från den teoretiska modellen som utgör uppsatsens analysverktyg. Analysen 

har föregåtts av en noggrann genomläsning av den transkriberade intervjudatan, där 

relevanta passager markerats och sammanförts under respektive tema. Dessa passager 

som utgör uppsatsens resultatdel har sedan jämförts mellan varandra för att visa på 

likheter och skillnader i de olika intervjupersonernas utsagor. Resultatet av intervjuerna 

förklaras därefter med hjälp av analysverktyget som bidrar till att beskriva och skapa en 

förståelse av informationssökningsbeteendet på en mer abstrakt nivå. 

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Mina etiska överväganden bygger på Vetenskapsrådets forsknings etiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Dessa kan sammanfattas i 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Dessa betyder i tur och ordning att: 

• Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

• Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

• Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. 

• Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet 2002) 

 

Varje intervjuperson har informerats om intervjuns förutsättningar enligt ovan och varje 

session har med intervjupersonens godkännande spelats in och lagrats för transkribering 

utan tillgång för någon utomstående eller tredje part. Intervjupersonerna har i uppsatsen 

anonymiserats genom att tillskrivas följande fiktiva namn; Intervjuperson 1 (IP1), 

Intervjuperson 2 (IP2), Intervjuperson 3 (IP3), Intervjuperson 4 (IP4) samt 

Intervjuperson 5 (IP5). Förkortningen inom parantes används i den löpande texten för 

att ge texten bättre flyt och därigenom underlätta läsningens av uppsatsen. Vidare 

används det könsneutrala pronomenet hen genomgående i uppsatsen i såväl referat, citat 

och alla ställen i texten med koppling till respondenterna för avidentifiering och 

anonymisering. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel sammanställs och återges relevanta delar av det empiriska materialet. 

Dessa delar består av direkta och indirekta utdrag från intervjuerna, vilka analyseras 

enligt vald teoretisk modell. Bakgrundsinformation om intervjupersonerna utelämnas, 

eftersom den inte är av relevans för uppfyllandet av uppsatsens syfte och besvarandet av 

frågeställningarna. Kapitlet är indelat i fyra delavsnitt som tematiserats enligt modellens 

begrepp och sedan strukturerats enligt principen att låta en beskrivning av det empiriska 

materialet ligga till grund för att i dialog med Foster & Urquhart (2012) skapa förståelse 

för respondenternas utsagor på ett mer abstrakt plan. Jag kommer även visa med 

exempel hur modellens delar förutsätter och påverkar varandra  

5.1 Öppning 

Öppning handlar om att gå från ett orienteringsläge till det faktiska sökandet och 

utforskandet av information i syfte att lösa informationsproblemen (Foster, 2004; Foster 

& Urquhart, 2012). Respondenterna beskriver en rad aktiviteter som kan kopplas till 

denna process, men innan redovisningen av dessa är det motiverat att ge en kontext till 

informationssökningen genom att delge den bild av informationsbehovet som förmedlas 

av respondenterna. I varje samtal ges därför respondenten utrymme till att beskriva och 

exemplifiera vilken typ av information hen behöver i genomförandet ett projekt, vilket 

utmynnar i en samstämmig bild av att den information som behöver sökas fram inom ett 

projekt är av specifik art. 

IP1, IP2 och IP3 talar i termer av specifik information, medan IP4 och IP5 istället ger 

konkreta exempel på frågor av specifik karaktär. IP1 och IP3 berättar att det många 

gånger handlar om specifika frågor inom större ämnen. IP3 tar upp material som 

aluminium som ett exempel, medan IP2 väljer att tala om praktiska metoder som lean 

manufacturing. Andra exempel som tas upp i de olika samtalen är matematiska formler 

för beräkning av hållfasthet och information för att räkna ut hur mycket energi som går 

att få ut av ett vindkraftverk under en dag. Specifik information utifrån snäva 

frågeställningar utgör alltså respondenternas huvudsakliga informationsbehov. 

I strävan att hitta denna specifika information visar samtalen att respondenterna är 

öppna för och vänder sig till olika källor till information. Bland föredragna källor 

framkommer elektroniska tjänster hos samtliga respondenter: IP1, IP3, IP4 och IP5 

lyfter fram internet och sökmotorn Google, medan IP2 talar om bibliotekets 

metasöktjänst (Primo) och bibliotekets databaser. Att söka information elektroniskt 

bygger på formulerandet av passande söktermer för att generera relevant och användbar 

information. Eftersom olika söktjänster är olika uppbyggda med skillnader i 

förutsättningar för informationsåtervinning innebär det att en sökning på Google inte 

utan vidare kan överföras till en databas och vice versa. Detta betyder att en 

förutsättning för framgångsrika sökresultat handlar om en grundläggande förståelse för 

hur det valda sökverktyget fungerar, vilket samtalen med respondenterna också landar i. 

Denna förståelse och förmågan att tillämpa olika söktekniker beroende på sökverktyg 

framträder i samtalen med respondenterna. IP1 för ett jämförande resonemang med att 

söka på Google och att söka i en biblioteksdatabas och, i likhet med IP3 upplever det 

svårare att söka i förhållande till Google. Bägge föredrar att söka i Google. IP1, IP2 och 

IP3 talar alla i termer som går att härleda till en metodik som kallas boolesk sökning. 

Boolesk sökning är en metod som bygger på att sammanfoga sina söktermer med de 

logiska operatorerna; ”AND” (”och”), ”OR” (”eller”) och/eller ”NOT” (”icke”). IP1, 

IP3, IP4 och IP5 beskriver alla hur man modifierar sin sökning på olika sätt för att nå 
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fram till webbsidor med material som kan vara av intresse för projektet. Nästan 

uteslutande handlar det om att byta söktermer eller på sin höjd nyttja citationstecken i 

syfte att sammanfoga olika termer. IP4 och IP5 reflekterar kring styrkorna med Google: 

IP4 menar att Google har en förmåga att skjuta brett som tillåter en att ”söka på ett 

ungefär” och ändå leda en rätt. IP 5 däremot drar, som enda respondent, paralleller till 

Bing och menar att Google utifrån samma söktermer levererar ett bättre sökresultat, 

bättre i den mening att resultatet stämmer bättre in på vad hen vill få ut av sin sökning. 

IP4 skiljer sig från övriga genom att hen inte enbart talar om Google utan också om sina 

erfarenhet från Google Scholar och Google Patents hen finner användbara i sina projekt. 

En annan styrka som uppmärksammas av IP1 är Googles förmåga att hantera hela 

frågeställningar i sökfältet, dock med förbehållet att hen föredrar att använda konkreta 

sökord. Respondenterna söker på svenska eller engelska, men ingen av respondenterna 

ger uttryck för tillämpandet av någon av Googles valbara sökverktyg mer än möjligen 

språkinställningen i IP5:s fall då hen till viss del är öppen för information på franska, 

norska och danska. 

Att söka information elektroniskt som respondenterna beskriver det kan parafraseras 

Nyckelordssökning, eftersom det är en aktivitet omfattande söktjänster som sökmotorer, 

databaser, onlinekataloger och -tidskrifter (Foster, 2004). När respondenterna beskriver 

med olika exempel hur man söker i dessa verktyg tyder det på en medvetenhet och 

kunskap i att hantera olika sökverktyg. Det framgår framförallt i diskussionen som 

uppstår mellan att söka på Google och i databaser. Respondenterna kan därför sägas 

anpassa sin sökmetodik efter söktjänst. I linje med Foster & Urquharts (2012, s. 790) 

studie visar sig denna aktivitet också tillhöra de mest framträdande aktiviteterna bland 

respondenterna. Nyckelordssökning förutsätter Identifiering av nyckelord (se 5.2). 

I samtalen framkommer även kurslitteratur och annan studentlitteratur som källa till 

information. IP1, IP2, IP3 tar hjälp av kurslitteraturen i syfte att hitta den specifika 

informationen som behövs. IP1 understryker att den är till stor hjälp eftersom det annars 

kan vara svårt att hitta rätt typ av information. Kurslitteraturen används också om ”det 

står att den ska användas” som IP2 uttrycker det, vilket kan kopplas till IP3 som förlitar 

sig på kurslitteraturen ifall projektet är väldigt inriktat inom kursen. Med detta menar 

IP3 att vissa projekt stannar vid kurslitteraturen, medan andra projekt går bortom den: 

”om det är kurslitteratur som man ska ha i kursen för att lära sig kursen då drar man 

strecket vid kurslitteraturens information”. Hur IP4 och IP5 ställer sig till kurslitteratur 

framgår inte i samtalen, däremot lyfter IP4 fram biblioteksböcker som en viktig resurs i 

ett projekt som fordrade information om barnpsykologi, vilket blev ett nödvändigt 

komplement till webbaserade källor. 

Att söka i kurslitteratur och annan litteratur som tillhandahållits av lärare kan tolkas som 

en form av Selektiv bläddring genom att sökvägen är identifierad och målet med 

sökningen definierat. Denna typ av Bläddring bygger på att en större visshet om vägen 

till information i jämförelse med Öppen bläddring som inte har samma fokus (Foster & 

Urquhart, 2012, s. 791). Kurslitteraturen är känd av respondenten och respondenten har 

en övertygelse om att informationen som går att finna i litteraturen kan möta 

informationsbehovet. IP4:s exempel med barnpsykologi kan däremot kopplas till Öppen 

bläddring i och med att hen valde att gå till ett fysiskt bibliotek för att söka information 

hen inte är lika bekant med som andra ämnen. Även när IP5 säger sig inte läsa på så 

mycket innan om det inte är ett ämne hen inte har så bra koll på skulle kunna vara ett 

exempel på Öppen bläddring, men eftersom det inte utvecklas ytterligare går det inte att 

få klarhet ifall hen söker i bekant eller obekant litteratur i dessa fall. 
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I samtalen framkommer också hur intervjupersonerna tar in information från mänskliga 

kontakter, vilka utgörs av vänner/kurskamrater och lärare/handledare/professorer. Först 

och främst utförs ett projekt tillsammans med en grupp om två eller flera personer. Inom 

projekten, enligt respondenternas utsagor, struktureras arbetet upp deltagarna emellan, 

vilket medför att olika deltagare antingen delar eller får olika ansvarsområden. Inom 

gruppen sker en kontinuerlig dialog under hela arbetsprocessen och även om en stor del 

utgörs av självständigt sökande finns alltid möjligheten att lösa informationsproblem 

internt inom gruppen. Detta informationsutbyte kan, som IP1 berättar, yttra sig med 

hjälp av Google Docs som möjliggör för deltagarna att dela information mellan 

varandra, en plats där ”alla kan bidra till och lägga upp information som man har hittat”. 

Ett annat alternativ som IP4 lyfter fram är att ta hjälp av vänner utanför det aktuella 

projektet genom t.ex. Facebook. På civilingenjörsutbildningen är det många i ”samma 

sits” som hen uttrycker det.  

Andra sätt att hantera informationsproblem är att söka sig till lärare, professorer eller sin 

handledare. IP1, IP3, IP4 och IP5 är alla överens om att universitetspersonal kan hjälpa 

dem att lösa sina informationsproblem. IP1 nämner sin handledare, medan IP3 berättar 

att läraren kan ge svar på frågorna ”fort och specifikt”. IP4 lyfter i sin tur fram en mer 

vägledande roll där läraren kan hjälpa en genom att peka på ifall man är rätt eller fel ute. 

IP2 talar däremot inte om lärarna på samma sätt, däremot lyfter hen fram en bok som 

tillhandahölls av lärare redan första terminen och är användbar under hela utbildningen. 

Den består av texter där nära hälften av de som bidragit har koppling till universitetet. 

IP2 berättar också om sökhjälp i databaserna av bibliotekarierna. Även att ta hjälp av 

vänner utom och inom gruppen man jobbar med förekommer. IP4 reflekterar kring 

skillnaden mellan att ta hjälp av den hen jobbar med eller någon utomstående och säger: 

Om jag känner en kompis som hållit på med specialisering om det här så är det väl 

närmare till hands att höra av mig till den personen än de som är inom min grupp som 

kanske inte har helt koll på det här nödvändigtvis. Så om jag har någon som kan det där 

bra så hör jag av mig till den i så fall. 

Dessa exempel i ovanstående två stycken kan alla ses av olika former av Nätverkande 

enligt den teoretiska modellen. Nätverkande definieras som ett kommunikationsmönster 

via olika medier mellan informationssökare och olika mänskliga kontakter som bygger 

på olika grad av formalitet och struktur (Foster & Urquhart, 2012, s. 790). Det kan ske 

genom många kanaler som forskningsgrupper, kolleger, konferenser och andra sociala 

sammankomster (Foster, 2004). Internet, e-post och diskussionsgrupper online ökar 

förutsättningar för Nätverkande (ibid.), vilket också framgår i exemplen med Google 

Docs och Facebook. 

Enligt Foster (2004, s. 233) kan Nätverkande dels nyttjas för att öppna upp för nya 

koncept och områden som inte avtäcks genom traditionellt sökande, dels vara ett sätt att 

hantera informationsöverflöd, begränsad kunskap och begränsade resurser som tid och 

tillgång. När det kommer till respondenterna i den här uppsatsen är det framförallt 

begränsad kunskap och begränsad tillgång som leder respondenterna till Nätverkande i 

och med att dessa kontakter kopplas in vid svårigheter att hitta informationen. I Fosters 

& Urquharts (2012) studie betraktas Nätverkande som en värdefull aktivitet och det kan 

även sägas om respondenterna i den här studien. 

Övriga källor till information som tas upp i samtalen är vetenskapliga artiklar och 

studenters tidigare arbeten och. IP2 och IP1 reflekterar kring detta: 
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… man hjälps också ganska mycket av att se andras tidigare examensarbete... tidigare 

vetenskapliga artiklar och titta på deras referenser… när jag ser att hen också skriver om 

ungefär samma… när hen refererar till den här kanske jag också kan använda den till mitt 

arbete… 

(IP2) 

... är det en annan student som skrivit detta eller är det någon som faktiskt typ har 

doktorerat inom ämnet som skrivit detta... är det en tidigare uppsats så... vad har de för 

källor… 

(IP1) 

IP1:s och IP2:s reflektioner kan kopplas till att Kedja eftersom man utnyttjar referenser, 

fotnoter och bibliografier i sökandet efter information (Foster & Urquhart, 2012, s. 

789). Det finns tre olika sätt att Kedja och den som ligger närmast till hands utifrån 

intervjupersonernas utsagor är både Bakåtkedja och Framåtkedja eftersom det både rör 

sig om kända och inte kända verk. IP2 beskriver med ett exempel om 

tillverkningsindustrier om hur hen genom att först identifiera en artikel för att sedan dra 

nytta artikelförfattarens egna referenser: 

… de här vetenskapliga artiklarna refererar bättre till artiklar som man senare kommer 

använda för att de artiklarna har så mycket referering i sig så man får ju ändå gå in på 

deras referenslänkar… tycker jag fungerar väldigt bra och eftersom man använder skolans 

nätverk kommer man ju åt allihopa… 

Detta skapar en kedja av information och i citatet berörs också frågan om tillgänglighet 

samtidigt som värdet i att bibliotek tillhandahåller dessa artiklar uppmärksammas.  

I sökandet efter information är det inte ovanligt att stöta på icke-relevant information. 

IP1, IP2 såväl som IP5 reflekterar kring detta och verkar samtliga se en vinst i att 

komma över information som egentligen inte föregåtts av aktiv sökning:  

Då är det sån information jag känner att sådan här information är intressant och det här är 

bra att ha med i tankarna när jag går vidare i ett projekt till exempel som jag vet att det 

kan vara intressant sen. Även om jag kanske inte använder det lägger jag det ofta på 

minnet. 

(IP5) 

IP1 är inne på att det ”absolut inte är fel att hitta information som inte relevant heller 

eftersom det säger ju också någonting. Det är mer kunskap för mig.” och kan ha medfört 

att hen ”kanske fått ett bredare perspektiv”. IP2 i sin tur berättar om ett tillfälle där man 

inom gruppen letade mycket artiklar man trodde var relevant för att inse i läsandet av 

dem att informationen inte alls var relevant. De var ”kanske bra artiklar i sig” men 

eftersom de inte var användbara gav det frustration som följd. 

Ovanstående informationsintag kan tolkas som en form av Serendipitet. Serendipitet 

handlar om att ”uppnå bredd och identifiera okända resultat”, men som koncept är en 

utmaning att koda i ett intervjumaterial (Foster, 2004, s. 234, min översättning; Foster & 

Urquhart (2012, s. 791). Serendipitet kan både uppnås av ren tillfällighet och genom 

kunskap om källor, definierade problem eller en idé kring informationsluckan (Fosters 

& Urquharts, 2012). 

Respondenternas utsagor kan i varierad utsträckning sammanfattningsvis kopplas till 

Kedja, Nyckelordssökning, Nätverkande, Serendipitet, Bläddring utan någon inbördes 

ordning. Belägg för Bevakning, Eklekticism och Bred utforskning saknas, vilket är 
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intressant eftersom dessa aktiviteter handlar alla om informationssökning över tid 

och/eller anskaffning av så mycket information som möjligt utifrån så många kanaler 

som möjligt. 

5.2 Orientering 

Om Öppning beskriver det faktiska sökandet efter information kan Orientering ses som 

en process som föregår informationssökningsaktiviteterna. Detta genom att Orientering 

fokuserar på identifikation och möjliga riktningar att leta efter information på (Foster, 

2004). Jag vill dock understryka att Öppning kan leda tillbaka till såväl Orientering som 

Konsolidering beroende på utfall, således en dynamisk växelverkan som Foster (2004, s. 

234) uttrycker det. 

I föregående delkapitel stod det klart att respondenternas informationssökning kan 

kopplas till Nyckelordssökning. Att söka i en sökmotor eller databas handlar som sagt 

om att formulera passande söktermer och att välja ut dessa är en process i sig. IP1 och 

IP3 lyfter båda fram Wikipedia som en bra samlingssida för överskådlig information 

som kan hjälpa en att hitta specifika sökord. IP5 använder termer som först ”ploppar 

upp i huvudet” och IP1 använder gärna ”konkreta sökord” försöker vara ”ganska enkel” 

i sin sökväg. Detta handlar då om Google, vilket kan jämföras med IP2 som söker i 

databaser som berättar att hen kan ta hjälp av bibliotekarier för råd om hur hen ska gå 

tillväga och välja rätt sökord. 

Nyckelordssökning förutsätter identifiering av nyckelord och enligt Foster & Urquhart 

(2012, s. 793) handlar den senare aktiviteten om att hos individen överbrygga den 

intellektuella luckan mellan befintlig kunskap och det obekanta. Respondenterna ger 

olika svar på hur denna kunskapslucka kan hanteras. IP 2 som söker i bibliotekets 

databaser säger sig uppleva det klurigt att välja rätt sökord, till den grad att det kan leda 

till en frustration. IP2 anser sig emellertid ha blivit hjälpt av den information man inom 

civilingenjörsprogrammet fått av universitetsbiblioteket i hur man söker i databaserna. 

Bibliotekarierna anses vara till god hjälp gällande vilka sökord som är lämpliga att 

använda. IP2 tar också upp att nyckelord kan diskuteras fram inom projektgruppen. 

Övriga respondenter som istället söker på Google ger vissa tecken på svårigheter att 

välja sökord. När IP5 säger sig söka efter vad som först ”ploppar upp i huvudet” kan det 

tolkas som att kunskapen individen besitter i det aktuella ämnet som eftersöks, hjälper 

hen terminologiskt i formulerandet av sökord. Samma gäller när IP3 uttrycker att ”om 

man inte vet det specifika namnet på den metoden då blir det väldigt luddigt att söka på. 

Då får man använda sig av det man tror stämmer överens med det man söker.” När det 

kommer till hanterandet av detta har Wikipedia redan nämnts som en lösning. Google 

har som sagt också en förmåga, enligt intervjupersonerna att hjälpa sin användare på 

traven: ”Google:s sökalgoritm väldigt intelligent och hittar många gånger rätt även om 

din sökning inte är optimerad” som IP5 lägger fram det. 

Bland respondenterna i Foster & Urquharts (2012, s. 790) studie framgår det att även 

om resultatet av Nyckelordssökningar ger värdefull information kan sökningar ibland 

upplevas som ineffektiva när terminologin mellan olika discipliner inte är adekvat eller 

överförbar. Problematiken kring denna multidisciplinäritet framkommer i samtalet med 

IP4 som berättar om ett fall där information om barnpsykologi behövdes till projektet. I 

detta scenario nyttjades biblioteket till att låna litteratur på ämnesområdet som ett 

alternativ till annan informationssökning. 
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Att Skapa en bild är en annan aktivitet inom Orientering. Enligt Foster & Urquhart 

(2012, s. 793) handlar den om ett sätt att skapa sig en överblick om ett ämne och 

därigenom förståelse för vad ämnet handlar om. Detta genom en sammansättning av 

källor, information och frågeställningar. Ett exempel som Foster & Urquhart (2012, s. 

793) beskriver är en form av tankekarta beståendes av ord, begrepp, källor, rutor, pilar 

och linjer som länkas samman med varandra. Denna process kan påverkas och 

reduceras av större kunskap eller intervenerande faktorer som sociala nätverk eller 

tillgång till expertis (ibid.). Annorlunda uttryckt betyder det att omfattningen av 

bildskapandet kan vara av olika storlek beroende på vad ämnet handlar om eller hur 

man väljer att sig an det. 

Intervjupersoners utsagor visar en viss ambition i att försöka få ett sammanhang kring 

ämnet de söker. IP3 berättar t.ex. att hen ”ögnar igenom” kapitlen i en bok för att få ett 

sammanhang, en djupare bild. IP4 försöker också få ett sammanhang ”utan att läsa det 

stora hela” och IP2 talar om att bryta ner ämnen i mindre delar, som t.ex. ”simulering” 

och ”använda sig av ett flertal olika källor för att komma till en bra grund”. Detta kan i 

någon mån ses som att Skapa en bild i Foster & Urquharts (2012) mening. IP2 ger 

däremot en annan bild av projektplanen: 

Det första man vill göra är att tillsammans skapa om det t.ex. är med ett företag en 

projektbeskrivning: vad är målet, vad är syftet och göra en beskrivning av avgränsningar 

och vad man kan hinna med på den här tidsperioden, vad vi kan ta fram vår kunskap. 

Eftersom det t.ex. är ett helhetsprojekt med allt vi har lärt oss i hela utbildningen måste 

man ju tänka tillbaka: ”Vad har jag lärt mig under hela min utbildning?” Man får tänka att 

det där kan vi plocka... det där kan vi plocka… nyckelord… vad man ska söka på och 

diskutera fram dem inom gruppen. Men det är viktigt att man har den här 

projektbeskrivningen för att kunna diskutera fram de här nyckelorden man vill söka. 

Detta kan tolkas som ett sätt att Skapa en bild och samtidigt som något av en kontrast 

mot IP1 som säger att inledningen av projektet snarare handlar om att ”få en samlad bild 

av projektet, men kanske inte en samlad bild av projektets innehåll”. 

Intervjupersonerna söker som sagt efter specifik information och i och med att man ofta 

jobbar med snäva frågeställningar, eller som IP1 uttrycker det ”väldigt specifika frågor 

inom stora ämnen” kan detta kopplas till att aktiviteten: Definiera ett problem. Det är en 

aktivitet som i Fosters (2004) ursprungliga studie avsågs handla om en rationalisering 

av intresseområdet genom definition av fokus och gränssättning, alltså en form av 

problemformulering som föranleder sökandet (Foster, 2004; Foster & Urquhart, 2012). 

Denna definition valde Foster & Urquhart (2012, s. 794) att utvidga genom att utforska 

både själva formuleringsprocessen och resultatet av den. I jämförelse med att Skapa en 

bild handlar denna aktivitet följaktligen om ett skärpt sökfokus, vilket blir också är en 

förutsättning för att hitta den information respondenterna är i behov av. IP1 och IP5 

berättar att man ofta går in med någon form av frågeformulering eller frågeställning i 

sitt sökande, men ger inga utförliga beskrivningar på hur man tar ett stort ämne och 

bryter ner det till mindre frågeställningar. Valet av Nyckelordssökning som aktivitet 

tyder emellertid på att respondenterna definierar problem i sökandet.  

 

Identifiering av källor och beslut om källval har hittills inte berörts, men är en tvådelad 

process som, enligt Foster & Urquhart (2012, s. 795) bygger på att först identifiera 

källor av potentiellt värde för att sedan besluta om valet av dessa utifrån kriterier som 

behov, kvalitet och kontextuella faktorer som tillgänglighet. Författarna visar också med 
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ett citat från en respondent i deras studie att kriterierna även kan handla om hur 

designen på en webbplats kan kopplas till sidans pålitlighet (ibid.). 

Om vi utgår från vad som framkom i föregående kapitel använder respondenterna flera 

olika typer av källor; elektroniska som fysiska. Men ”Google är ju egentligen bara ett 

verktyg för att hitta de här källorna med information” som IP4 uttrycker det. IP4 säger 

sig vara ”lite kräsen” på rubriken och skummar av ifall den låter relevant och tillägger 

samtidigt att det inte enbart gäller sökträffarna på Google utan även när det kommer till 

Youtube-videor och böcker. IP3 klickar igenom de tre, fyra första alternativen på 

Google innan hen ändrar sökord ifall resultat inte är intressant. IP5 är inne på samma 

linje men lyfter också fram att sökningen kan leda till nya spår av besläktad information 

hen blir nyfiken på. IP4 tittar hur webbplatsen ser ut rent designmässigt, vilket kan 

återkopplas till citatet i Foster & Urquharts (2012) studie som nämndes tidigare. 

5.3 Konsolidering 

Då Orientering kan ses som en process som förutsätter valet av aktiviteter i Öppning är 

Konsolidering den process som beskriver hur informationen hanteras, alltså 

informationsanvändningen. Konsolidering måste dock inte ses som en avslutande 

process utan kan också leda tillbaka till Öppning eller Orientering beroende på 

aktiviteternas utfall. Att söka efter information handlar som bekant om att uppfylla ett 

informationsbehov och när detta behov anses vara uppfyllt är sökandet också att 

betrakta som avslutat. Ifall behovet inte anses uppfyllt fordras således nya eller 

kompletterande sökningar tills behovet är uppfyllt. I den här uppsatsen ligger inte 

huvudfokus på informationsanvändning (se kapitel 1.3), men samtalen leder ändå till i 

viss del in på hur respondenterna hanterar den framsökta informationen. 

Två processer som kan förekomma enligt den teoretiska modellen i samband med 

informationshantering är Att veta tillräckligt och Sållning och förfining. Att veta 

tillräckligt beskrivs som en iterativ process om att fråga sig huruvida materialet är 

tillräckligt för att möta informationsbehovet (Foster, 2004; Foster & Urquhart, 2012). 

Detta uttrycks inte explicit i samtalen med respondenterna i denna uppsats, men det är 

ett rimligt antagande att en sådan avvägning görs, i synnerhet eftersom som man jobbar 

med specifik information utifrån snäva frågeställningar. Sållning handlar om att bedöma 

relevans i det framsökta materialet, vilket kan kopplas till respondenterna då relevans är 

ett genomgående begrepp i samtalen. Intervjupersonerna kommer dessutom in på 

hanterandet av icke-relevant material. Intervjuerna ger också belägg för Förfining 

genom att respondenterna sätter gränser för sökningen. Att avgränsa sökområdet blir en 

nödvändighet när man som IP1 uttrycker söker information om ”väldigt specifika frågor 

inom stora ämnen”. Förfining kan kopplas till processen att respondenterna i samband 

med Identifiering av nyckelord bryter ned ett större ämne för att göra det mer greppbart 

och därigenom underlätta sökningen. 

I övrigt är trovärdighet något som tas i beaktning hos respondenterna när det kommer 

till att bedömning av den framsökta informationen. Vikten pålitlighet i källa och 

information beskrivs i allmänna ordalag, men aktualiseras kanske främst i 

intervjupersonernas redogörelser kring användandet av Wikipedia. Wikipedia visar sig 

vara en återkommande källa till information hos IP1, IP3, IP4 och IP5. Ett exempel på 

källkritiskt medvetande visar IP 4 när hen uttrycker sin åsikt såhär: 

… är det bara för att få lite hum om det då kanske jag kollar på det och tar det här för vad 

det är. Om det är till en rapport kanske jag går ner och kollar källorna där och går vidare 
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och se vad de har fått sin information ifrån. Och ser hur många röda varningsflaggor det 

är på den här sidan. 

Övriga respondenter talar också i termer om att ta Wikipedia med en nypa salt och i 

likhet med IP4 avgöra ifall informationen är trovärdig om den ska användas i ett 

projekt. IP4 lyfter även fram Google Scholar när hen talar om trovärdiga källor och 

understryker samtidigt vikten av att få ”bra fakta”. 

Aktiviteterna Granskning och Inkorporering, avslut och verifiering är däremot svårare 

att hitta belägg för eftersom min undersökning i första hand riktar sig till själva 

sökandet och inte användandet av informationen. Granskning och Inkorporering 

handlar bägge om två sätt att ta en paus i sökandet för reflektion kring den information 

som sökts fram. Granskning handlar om att koppla ihop insamlad information med 

tidigare kunskap och sina personliga samlingar, medan Inkorporering handlar om att 

tänka, skriva och diskutera informationen med sina kolleger (Foster & Urquhart, 2012, 

s. 796). Därför kan jag heller inte avgöra huruvida respondenterna uppdaterar tidigare 

sökningar för att försäkra sig om fullständighet och akribi (Avslut respektive 

Verifiering). Informationsutbytet inom gruppen respondenterna talar om kan däremot 

ses som en reflektiv process där man som IP1 uttrycker det visar ”olika källor och 

presentera de för varandra”. Det gäller även IP4 som i ett exempel berättar: 

Vi har delat upp det så att vi har läst olika böcker […] så har vi behövt presentera 

det lite för varandra och det har funkat ganska sjyst. Sen är det ju vissa grejer som 

det blir viktigt att den andre personen av oss verkligen förstår till 100 %. Då 

kanske den ska lägga lite extra krut på att här finns en viktig del i det här då får du 

läsa in på det. 

5.4 Inre och yttre kontext 

Resultatet av intervjuerna visar att det finns olika faktorer som påverkar sökandet efter 

information. Dessa faktorer är tätt sammankopplade med de olika aktiviteter som hittills 

berörts i analysens övriga delar. Faktorerna förhåller sig alltså till Öppning, Orientering 

och Konsolidering på olika sätt. Ett informationsbeteende bör, enligt Foster (2004) inte 

ses som isolerat från det sammanhang i vilken information söks fram inom och därför 

analyseras faktorerna i förhållande till respondenternas informationssökning (ibid.). 

Kapitlet handlar alltså inte enbart om att identifiera vilka faktorer respondenterna är 

medvetna om och agerar utifrån utan också att se dessa ur ett större perspektiv genom 

att visa samspelet mellan Öppning, Orientering, Konsolidering och Inre och yttre 

kontext. 

Inom ett projektarbete finns alltid en deadline att förhålla sig till, vilket betyder att 

endast en viss tid kan avsättas för informationssökning. Det är egentligen enbart i 

samtalet med IP2 denna deadline uttrycks explicit, men själva tidsaspekten och vikten 

av att vara effektiv i sitt sökande förekommer hos övriga respondenter på olika sätt. IP1 

anser att utbildningen har ett ”ganska högt tempo” och i och med att flera kurser läses 

parallellt tillåts hen inte fokusera på ett och samma projekt fullt ut. IP1 försöker därför 

vara enkel i sin sökväg, vilket kan relateras till IP4 som använder Google för att spara 

tid och tillägger: ”… ibland kan man inte bara gå till ett bibliotek och söka ’random’.”. 

IP1 talar också, i likhet med IP3, om att effektivisera arbetsprocessen när sökandet delas 

upp inom gruppen. En negativ konsekvens av detta enligt IP1 blir: 

… att man kanske missar helhetsbilden och förståelser för att man bara letar efter de 

specifika svaren. Lärarna vill väl helst att vi ska läsa fyra böcker först och sen skriva 
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någon uppsats, men det är nog väldigt sällan som vi konkret sitter och läser litteratur och 

tar ut intressanta stycken utan det är ofta att vi ska ha fram det här, vad behöver vi leta 

upp då. 

Mot bakgrund av detta är det därför inte orimligt att respondenterna inte satsar mer på 

att Skapa en bild, Eklekticism och Bred utforskning utan istället föredrar 

Nyckelordssökning och Nätverkande som inte kräver lika mycket tid och ansträngning i 

anspråk. Tid är också en faktor Foster & Urquhart (2012, s. 800) tar upp och beskriver 

att den påverkar vilka aktiviteter som väljs och vilka av beslut av källor, djup, täckning 

och tillräcklighet som tas. 

Att arbeta i olika projekt med avseende på projektets innehåll och gruppsammansättning 

är andra exempel som kan ses som påverkande faktorer. Samtliga intervjupersoner berör 

projektets innehållsmässiga del på olika sätt. IP5 uttrycker det såhär och visar samtidigt 

en koppling till en annan faktor på ett inre plan: 

… det är inte att jag sätter mig innan så mycket och läser på om det inte är just att jag fått 

ett projekt som är om ett ämne jag inte riktigt har koll på. Om jag får ett projekt som 

handlar om vindkraft t.ex. och jag inte är så insatt om det då läser jag ju på om vindkraft 

från början. 

(IP5) 

Exemplet visar att IP5 agerar olika beroende på vad projektet handlar om. IP5 kan sägas 

utgå från sin kunskap i hur hen tar sig an uppgiften och denna koppling mellan kunskap 

(som är en faktor under Inre kontext) och identifiering av nyckelord uppmärksammas 

även hos Foster & Urquhart (2012). Om IP5 redan varit tillräckligt insatt om ämnet 

hade hen tagit sig an Nyckelordssökning på ett helt annat sätt, eftersom förförståelsen 

eller kunskapen om ämnet redan funnits där. Denna koppling till personlig kunskap kan 

även spåras i samtalet med IP3: ”Om man inte vet det specifika namnet på den metoden 

då blir det väldigt luddigt att söka på. Då får man använda sig av det man tror stämmer 

överens med det man söker.”. 

IP4 respektive IP3 är inne på samma linje som IP5 om att tillvägagångssättet påverkas 

av vad det är för information man behöver till projektet: 

Källor till information är ju mycket beroende på vad jag ska ha fram. Vi var en sväng nu 

när vi skulle hitta [information om] barnpsykologi. Då var vi ju mycket på 

universitetsbiblioteket i Lund och andra bibliotek också. 

(IP4) 

Har vi ett arbete som är väldigt inriktad inom kursen använder vi mest kurslitteraturen. Är 

det så att vi har ett arbete som går utanför kursen då är det specifikt internet vi använder 

oss av för att hitta information. Så vet vi att det är inom kursen är det kurslitteraturen som 

kommer först. 

(IP3) 

Respondenterna är alltså inne på att olika projekt fordrar olika sökvägar. Likaså i IP2:s 

fall som säger att: ”kursboken blir ju ofta det vi använder om det står att vi ska ha den.”. 

Resonemanget kring olika typer av projekt vidareutvecklas av både IP3 och IP1 som 

kommer in på att det skiljer sig i vilken fas av utbildningen man är i: 

Utbildningen blir ju hela tiden mer avancerad så det är ju ändå ny information som vi ska 

ha oftast för varje läsperiod. Men i och med att det blir mer avancerat blir det också mer 
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självständigt, vilket gör att man måste söka kanske ännu mer än tidigare för då fick man 

[av lärarna] den mesta informationen. 

(IP3) 

Nu i början är det mer styrt vad vi har för ämnen och kategorier som vi jobbar med och 

det påverkar ju intresset och ambitionsnivån. Att göra samma projekt som 52 andra 

grupper är inte jättespännande. Jag tror nog det påverkar definitivt. 

(IP1) 

Citatet av IP1 visar också på en annan faktor: motivation. Motivation är även IP3 inne 

på när hen talar om hanterandet av informationen: ”Det beror ju på hur ambitiös man är 

i arbetet. Det sätter en nivå på hur djupt man vill gå med informationen”. Studenter med 

litet intresse för texten de läser antar en ytlig inlärningsmetod, medan ett större intresse 

som matchar ett personligt behov antar en metod av djupare nivå (Fransson, 1977; 

Fransson, 1984 i Foster & Urquhart, 2012, s. 799). Detta kan också kopplas till IP3 i det 

tidigare citatet, men också IP1 som säger att hen ”kanske inte kollar så mycket om man 

inte är intresserad”. IP1 återkommer också i samtalet till motivationsfaktorn i olika 

projekt: 

Min inriktning går till så att jag läser ganska mycket maskinrelevant först och sedan löper 

det mer och mer in i teknisk design så att det här är sista året som jag läser rent 

maskinrelaterade kurser så är en hel del av projekten fortfarande mycket tekniska … och 

det ska bara bli samma resultat, så det är ju inte ett jättekul projekt att göra. Nu så har vi 

ett miljöarbete och det är lite mer fritt att man kan få olika resultat. 

(IP1) 

I en av intervjuerna framgår också tankar kring gruppsammansättning. Detta tas upp av 

IP1 som beskriver utifrån egna erfarenheter att man i olika grupper haft olika 

arbetsgång, vilket påverkar informationssökningen. IP 1 uttrycker det så här: 

Jag tror att det också mycket beror på med vem man hamnar med. Det är ofta olika och 

nya grupper. Ju mer samspelt man är som grupp desto mer kan man hitta olika källor och 

presentera de för varandra och säga: ”Men den här källan innehöll de här bitarna som vi 

behöver”. 

Det kan vara ”svårt att få ihop tider” till detta, menar IP1 som berättar vidare att det kan 

leda till att hen ”jobbar lite mer själv”. Övriga respondenter berättar också hur man 

inom gruppen fördelar arbetet och diskuterar mellan varandra, men gruppdynamiken 

berörs inte på samma sätt. 

Utöver Kunskap och Motivation kan även Känslor som faktor kopplas till tre 

respondenter. När IP2 söker i databas berättar hen att det kan leda till en frustration ifall 

det uppstår problem med att hitta informationen: 

Alltså man kan ju bli lite irriterad när man inte hittar exakt det man söker på eftersom 

man kanske inte ens vet vad man söker efter. Och då är det väldigt svårt att hitta det man 

söker efter, vilket kan leda till en frustration. Jag tror vi letade väldigt mycket artiklar vi 

trodde var relevant, men när vi läste de, nej det var inte alls relevant. De var kanske bra 

artiklar i sig, men inget som vi kan använda till vårt projekt. Och då blir det ju lite 

frustration. Man jobbar ju hela tiden efter en deadline så man försöker ju allting gjort. 

IP3 är inne på samma spår när hen i sökandet på Google har problem att hitta det hen 

letar efter och säger att ”det blir frustrerande för man är så van att den är snabb och 

överskådlig”. vilket leder tillbaka till faktorn om kunskap om ämnet. Detsamma går 
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även att säga om IP4: ”… sedan sänker man lite kraven ju mer desperat man blir på att 

hitta saker som man kan backa upp med.”. 

En annan faktor som enbart berörs explicit i ett samtal är tillgänglighet. När IP5 redogör 

för sitt användande av Google lyfter hen fram att Google alltid är tillgängligt ”oavsett 

var du är eller vilken tid på dygnet det är”. IP5 belyser också en problematik i tillfällen 

av avsaknad av närhet till en annan typ av källa hen använder: 

Om man nu säger att jag är på universitetet och jag inte har närhet till någon professor 

eller lektor och jag vet att de är insatta i ämnet och jag själv inte riktigt vet vad jag är ute 

efter. Om jag liksom bara har en lös tanke så kan jag nog gå dit och prata med den 

personen, dels för att få lite klarare tankar över vad jag är inne på för jag vet att de ofta 

har haft liknande tankar eller liknande funderingar själva. 

(IP5) 

Detta kan dock kopplas till IP4 som i reflekterandet kring samarbetet inom gruppen 

nämner att om ”hen [projektdeltagaren] är nära våra handledare i Lund då får hen gå dit 

och kolla vad som finns där.”, vilket kan tolkas som att närheten till källan kan vara 

styrande i vem som åläggs uppgiften.
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6 Diskussion 
I följande avsnitt återknyts uppsatsens frågeställningar till resultatet och analysen av 

intervjuerna i en diskussion som sker i dialog med tidigare forskning på området. 

Vidare diskuteras och problematiseras uppsatsens teoretiska utgångspunkt och 

metodval. Därefter dras slutsatser om uppsatsen i sin helhet för att slutligen avrunda 

uppsatsen med förslag på vidare forskning. 

6.1 Hur går studenterna tillväga när de söker efter information? 

Resultatet visar på både gemensamma förhållningssätt och individuella skillnader i hur 

ingenjörsstudenterna går tillväga när de söker efter information. När det kommer till 

informationsbehovet som ligger till grund för informationssökningen ger studenterna en 

samstämmig bild. Studenterna talar alla om behovet av specifik information till att lösa 

sina problem och frågeställningar inom sina projekt. Detta behov av specifik 

information bekräftas av tidigare forskning både när det kommer till ingenjörsstudenter 

och yrkesverksamma ingenjörer (Kerins, Madden & Fulton, 2004; Leckie, Pettigrew & 

Sylvain, 1996; Pinelli, 2001). Dock med förbehållet att tidigare forskning om ingenjörer 

visar på olika behov i olika typer av projekt och olika projektstadier (se kapitel 2.2.2). 

Tidigare forskning visar emellertid att det föreligger olika typer av informationsbehov 

inom ett projekt beroende på vilken fas ingenjörerna befinner sig i. Ett tidigare 

projektstadium är exempelvis mer informationstungt eftersom det handlar om 

bakgrundsförståelse medan ett senare fordrar mer specifik information för 

problemlösning (Ellis & Haugan, 1997; Freund, Toms, Waterhouse, 2005; Preez & 

Fourie, 2009; Yitzhaki & Hammerschlag, 2004). Dessa faser innebär då att ingenjörerna 

tar sig an informationssökning på olika sätt, vilket hade varit intressant att jämföra med 

studenterna i denna uppsats om uppsatsen fokuserat på att identifiera olika projektfaser. 

Detta för att få en uppfattning om hur studenterna i denna uppsats förhåller sig till 

yrkesverksamma ingenjörer i olika projekt. 

 

Om vi lämnar informationsbehovet och går över till hur ingenjörsstudenterna söker fram 

informationen visar resultatet att studenterna vänder sig till flera olika typer av källor; 

elektroniska söktjänster med eller utan koppling till bibliotek, litteratur i digital eller 

fysisk form samt muntliga kontakter i form av kurskamrater, vänner och lärare. Dessa 

källor kan härledas till Pinellis (2001) uppdelning av informella och formella källor. I 

likhet med resultatet av tidigare forskning beskrivna i kapitel 2.1 och 2.2 visar sig 

studenterna i denna uppsats föredra de informella alternativen. Att studenterna beskriver 

ett informationsutbyte inom studiegruppen kan jämföras med kollegerna inom den egna 

organisationen ingenjörer vänder sig till. Likaså visar studenterna en preferens för 

internet/Google som också går att härleda både till tidigare studier om såväl studenter 

som ingenjörer (Allard, Levine & Tenopir, 2009; Kerins, Madden, Fulton, 2004; 

Korobili, Malliari & Zapounidou, 2011; Majid & Tee Tan, 2002; Preez & Fourie, 2009; 

Yitzhaki & Hammerschlag, 2004).  

Att Google, kurslitteratur och kurskamrater/vänner upptar så pass stor plats i 

studenternas informationssökningsbeteende ger intrycket av att processen att söka 

information ska vara snabb och effektiv. Det är ingen orimlig tanke sett till att Google, 

enligt IP3, ger snabba svar och är enkel att använda eller som IP5 uttrycker är 

tillgängligt ”oavsett var du är eller vilken tid på dygnet det är”. Det samma gäller när 

IP4 berättar att hen fäster står vikt vid rubriken i sökande på Google, vilket är i linje 

med en annan studie där rubriken utgjorde det första relevanskriteriet bland studenterna 

(Korobili, Malliari & Zapounidou, 2011, s. 158). Ser man till tidigare forskning om 
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ingenjörsstudenter motiveras valet av internet bland annat just av dess snabbhet, 

tillgänglighet och lättanvändlighet (Majid & Tee Tan, 2002; Kerins, Madden & Fulton, 

2004; Korobili, Malliari & Zapounidou 2011; Nwagwus, 2012). Valet kurskamrater 

förekommer också i andra studier (Kerins, Madden, Fulton, 2004). En intressant 

parallell till Preez & Fourie (2009) är att ingenjörer även använder sig av egna 

erfarenheter och personlig kunskap i sina projekt. Det framgår inte hos studenterna i 

denna uppsats och inte heller i studierna om ingenjörsstudenter. I Medins (2015) 

uppsats däremot framgår det att studenterna använder sig av minnen och erfarenheter i 

sin informationssökningsprocess. I mitt fall kan det förklaras av uppsatsens inriktning 

på aktiv informationssökning som kanske inte ger utrymmet för studenterna att tänka 

bortom att söka fram informationen aktivt. 

Konsekvensen av studenternas tillvägagångssätt kan bli att som IP1 uttrycker det att 

man ”kanske missar helhetsbilden”. Trots det tycker jag mig ändå se en ambition i att 

Skapa en bild eller förstå sammanhanget i informationen studenterna söker och 

använder. Studenternas dragning till alternativ som Nyckelordssökning och Nätverkande 

före mer krävande aktiviteter som Eleckticism och Bred utforskning kan kopplas till 

studenterna i studien av Korobili, Malliari & Zapounidou (2011, s. 162) som inte 

investerar tid och ansträngning i att använda komplexa verktyg i sina arbete. 

Avsaknaden av databasanvändning hos de flesta studenterna i uppsatsen ligger i linje 

med ingenjörsstudenterna i tidigare forskning (Korobili, Malliari & Zapounidou, 2011; 

Majid & Tee Tan, 2002; Nwagwu 2012).  

Detsamma kan sägas om aktiviteten Kedja som endast framgår av två studenter, vars 

låga prioritet även uppmärksammas av Korobili, Malliari & Zapounidou (2011, s. 162). 

Denna aktivitet bygger på att identifiera relevant information utifrån forskares 

referenslistor. Kanske ligger en förklaring i att ingenjörer använder information för att 

ta beslut som i huvudsak syftar till att producera eller utforma fysiska produkter, 

processer eller system, istället för att bidra med grundforskning till professionell 

litteratur (Yitzhaki & Hammerschlag, 2004, s. 833)? En annan studie visar också att 

ingenjörers preferens för muntliga källor framför nyttjande av dokument beror på 

ingenjörsproduktens natur som inte är text avsedd att läsas eller talas, utan snarare en 

artefakt (Allen, 1988 i Fidel & Green, 2004, s. 574). 

Studenternas informationssökningsbeteende ligger också i linje med Kerins, Madden, 

Fulton (2004) som skriver att ingenjörsstudenterna verkar föredra kanaler som kräver 

eller ser ut att kräva minsta ansträngning. Studenternas beteende förklarar också varför 

designingenjörstudenter i Pilerots (2007) magisteruppsats inte refererar till 

vetenskapliga artiklar i någon större utsträckning utan föredrar att referera till webbsidor 

med företagsinformation och produktinformation. Studenterna ger intrycket av att vara 

insatta i olika söktekniker som trunkering, boolesk sökning och närhetssökning, men 

merparten av dem visar ingen större tendens att tillämpa dessa, vilket å andra sidan har 

sin förklaring i dragningen till Google. En liknande tendens uppmärksammas av 

Korobili, Malliari & Zapounidou (2011, s. 162). En begränsad kunskap i olika 

söktekniker för informationsåtervinning är en följd av det frekventa användandet av 

internet menar samma författare.  

Denna uppsats har inget fokus på biblioteksanvändning, men det betyder inte att 

biblioteksanvändning inte har någon relevans eftersom det kan utgöra en betydande del i 

ett informationssökningsbeteende. Så är dock inte fallet vare sig bland huvuddelen av 

studenterna i denna uppsats eller när det kommer till tidigare forskning både om 

ingenjörer och ingenjörsstudenter. Även om IP1, IP3 och IP4 talar om biblioteket i korta 
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ordalag är det är främst i samtalet med IP2 det går att tala om någon större 

biblioteksanvändning. IP2 söker i bibliotekets metasöktjänst såväl som i olika 

biblioteksdatabaser, samtidigt som hen berättar vilken hjälp bibliotekarier kan vara i 

sökandet, framförallt i formulerandet av söktermer. I samtalet kommer IP2 tillsammans 

med IP1 in på det som inom biblioteksväsendet kallas användarundervisning. IP1 drar 

sig till minnes och berättar om sina erfarenheter från gymnasietiden, medan IP2 istället 

talar om användarundervisningen på högskolan och sätter fingret på ett problem: 

… när man fått en introduktion på vår lektion hur de [databaserna] ska användas … blir 

det ju väldigt enkelt att använda, men när vi först började så kanske vi inte riktigt hade 

den informationen. Den har man ju fått lära sig successivt genom att både testa sig fram 

och fått en introduktion senare. Att få den introduktionen tidigare i sin utbildning hade 

varit väldigt bra istället för att kanske få den som vi fick i trean för de är väldigt bra. 

Sedan lär man sig väldigt mycket mer och mer av alla andra: ”Hur sökte du?”, ”Hur sökte 

jag?” och så vidare. Man lär av varandra i klassen. 

 

IP2 talar alltså om vikten av få den tidigare under sin utbildning och att man dessutom 

utifrån denna kan lära av varandra, men att det samtidigt finns en problematik kring 

upplägget. Detta leder in på en intressant diskussion kring universitets- och 

högskolebibliotekens värde för studenter jag tycker är relevant att lyfta, eftersom 

tidigare forskning om ingenjörsstudenters informationssökningsbeteende både bottnar 

och utmynnar i en diskussion kring detta. 

Resultatet av denna uppsats visar att studenterna inte är främmande för att be om hjälp 

med information från lärare eller andra områdesexperter. Majid & Tee Tan (2002) och 

Kerins, Madden & Fulton (2004) menar att biblioteken kan dra nytta av detta förtroende 

och inflytande genom att utveckla samarbetet mellan biblioteket och fakulteten. Enligt 

Majid & Tee Tan (2002, s. 324) är det sannolikt att kunskapen om biblioteksresurserna 

ökar användandet av dem. Detta kan också bidra till att förbättra ingenjörers lärande och 

förbereda för det kommande yrkeslivet (Kerins, Madden & Fulton, 2004). Ingenjörer 

spenderar trots allt över halva sin arbetstid åt att engagera sig i olika 

informationsbeteenden (Robinson, 2010, s. 654). Även Korobili, Malliari & 

Zapounidou (2011) är inne på detta spår, att bibliotekarier genom etablering av ett ökat 

samarbete kan bli mer aktiva i ”informationskompetensprocessen” (s. 162).  

Enligt Tenopir & King (2004, s. 184) är anledningen till att bibliotek inte används av 

ingenjörer ibland att de inte känner till vilka viktiga tjänster som tillhandahålls eller bara 

inte fullt ut uppskattar fördelarna med användningen av dem. Ett första steg är, enligt 

Kerins, Madden, Fulton (2004), för fakulteten att kontakta bibliotek om att 

tillhandahålla utbildning till studenter, medan ett viktigare steg är att integrera 

informationssökning som en del av läroplanen. Majid & Tee Tan, 2002, s. 318) flaggar 

för mer ”aggressiva” marknadsföringskampanjer, men kanske är det talande att Kerins, 

Madden & Fulton (2004) nästan 30 år efter Höglund & Perssons (1976) fortfarande 

framhåller biblioteks roll i att undervisa sina studenter och betydelsen av 

informationskompetens i det framtida arbetslivet? 

6.2 Vilka faktorer påverkar sökandet efter information?  

Resultatet visar på både likheter och skillnader när det kommer till vilka faktorer 

studenterna påverkas av i sökandet efter information. Faktorerna kan kopplas såväl till 

studenternas inre egenskaper som yttre omständigheter. Utifrån Fosters & Urquharts 

modell (2012) kan de inre faktorerna sammanfattas i kunskap, känslor och motivation, 

medan de yttre faktorerna utgörs av projektet, tid, fysisk plats och tillgänglighet. Det 
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intressanta är emellertid inte att enbart visa på förekomst utan istället gå in på hur 

faktorerna ligger till grund för och påverkar varandra i studenternas 

informationssökning. Då ingenjörer i förhållande till ingenjörsstudenter är betydligt mer 

utforskade i denna fråga ges den forskningen mest utrymme i denna diskussion. 

Studenterna i denna uppsats har talat om sina erfarenheter av och reflektioner över att 

söka information i olika projekt under sin utbildning. Resultatet av intervjuerna visar 

också att projektet utgör en betydande roll i hur studenterna söker efter information.  

IP1 och IP3 upplever exempelvis vissa projekt mer stimulerande och motiverande än 

andra projekt, vilket inverkar på viljan hos studenterna att engagera och fördjupa sig i 

ämnet. IP1 talar också om vikten av gruppdynamik och hur det kan påverka 

informationsutbytet inom gruppen beroende på hur samspelta man är och verkligen 

engagerar sig i att presentera olika källor för varandra. 

Inom ett projekt finns också alltid en deadline att förhålla sig till och påverkan av denna 

tidsfaktor kan spåras till studenternas sökstrategier även om begränsningen inte uttrycks 

explicit av merparten av studenterna. Tid som faktor framgår dock inte i litteraturen av 

ingenjörsstudenter, inte heller verkar tid utgöra någon större begränsning hos 

studenterna i Medins (2015) uppsats. Däremot skriver Nwagwu (2012, s. 74) att 

konststudenter i kontrast till ingenjörsstudenter spenderar längre och mer kvalitetstid åt 

att tolka och applicera informationen i resursen som identifierats. 

Tidigare forskning om ingenjörer visar emellertid att de inte upplever sig ha så mycket 

tid att ägna sig åt att söka efter information (Allard, Levine & Tenopir, 2009, s. 452; 

Freund, Toms, Waterhouse, 2005). Att som ingenjör arbeta i ett tidspressat schema gör 

ingenjörer mindre benägna att sätta sig in i teorier, givna källor eller litteraturguider, för 

att istället få konkreta svar på specifika frågor (se Allen, 1977; Pinelli 1991 i Yitzhaki & 

Hammerschlag, 2004, s. 833). Preez & Fourie (2009) är inne på samma linje: 

… de har inte mycket tid att söka information eftersom den tid det krävs för att hitta 

information (oavsett om det gäller att söka informationen, tiden att vänta på att 

informationen ska levereras eller tiden att spendera på en ny informationskälla) är 

förlorad tid till att slutföra en uppgift istället. 

(s. 153, min översättning) 

Ett sätt att hantera detta kan kopplas till studenternas syn på kurslitteraturen. Detta 

gäller framförallt när IP3 berättar att hen successivt ”fyllt bokhyllan med mer och mer 

information och på så sätt blir det också lättare att hitta specifik information då vi har all 

litteratur från de här åren.”. Likaså kan det kopplas till IP2 som beskriver en bok kallad 

TD-bibeln (TD = Teknisk design) som följt med sedan utbildningens start och varit 

användbar vid flera tillfällen. Att bygga upp och dra nytta av egen samling information 

och litteratur förekommer också i tidigare forskning som en av ingenjörens mest 

användbara resurser (Anderson et al., 2001; Hertzum, 2002; Kwasitu, 2003; Preez & 

Fourie, 2009). Att vända sig till bekant litteratur blir ett snabbt och effektivt sätt att 

anskaffa information på eftersom det tar mindre tid i anspråk i jämförelse med att söka i 

mindre bekanta källor. 

Informationsteknologin har ökat tillgängligheten av information som historiskt sett varit 

en styrande faktor i ingenjörers källval (Allard, Levine & Tenopir, 2009; Hertzum & 

Pejtersen, 2000; Fidel & Green, 2004). Men trots att information idag är mer 

lättillgänglig samtidigt som sökteknologin utvecklats och gjort en sökning mindre 

tidskrävande råder utmaningar i att navigera i ett informationsöverflöd (Allard, Levine 
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& Tenopir, 2009: Kwasitu, 2003; Robinson, 2010). Detta har i sin tur aktualiserat frågor 

om vikten av kvalitet och trovärdighet i källan, vilket framgår i en rad studier (se 

Aurisicchio, Bracewell & Wallace; Allard, Levine & Tenopir, 2009; Freund, Toms, 

Waterhouse, 2005). Kvalitet och trovärdighet hänger ihop och Hertzum (2002) uttrycker 

det såhär: 

Förtroende är av central betydelse därför att kvalitet är en uppfattad egenskap och således 

är bedömningen av kvaliteten på en informationskälla i huvudsak en fråga om att avgöra i 

vilken utsträckning man är villig att lita på den. 

(s. 1, min översättning) 

Studenterna i denna uppsats använder inte kvalitetsbegreppet på samma sätt som i 

forskningen om ingenjörer, men vikten av trovärdighet är ständigt närvarande, likaså att 

använda sig av ”bra” källor, vilket kan vara en kombination av giltighet och nytta 

(Allen, 1977; Taylor, 1999, Yitzhaki & Hammerschlag, 2004, s. 838). 

Trots att sökningar blivit mindre tidskrävande är likväl många databaser och 

informationssystem fortfarande tidskrävande att lära och svåra att använda (Bruce et al., 

2003 i Robinson, 2010, s. 655). Även om studenterna egentligen inte talar om några 

större problem att hitta information de letar efter tyder resultatet på att man ändå 

upplever vissa svårigheter att få fram den specifika informationen. Då är det inte 

förvånande att studenter väljer att investera sin tid i sökningar på Google. Google har 

som IP1 förmåga att hantera hela frågeställningar och, som IP4 är inne på, en förmåga 

att skjuta brett och tillåta en att ”söka på ett ungefär” och ändå leda en rätt.  

Svårigheter att hitta rätt med sökmotorn är inte förbehållet studenterna i denna uppsats 

utan problematiken går även att finna i tidigare forskning (se Allard, Levine & Tenopir, 

2009; Freund, Toms, Waterhouse, 2005; Kerins, Madden & Fulton, 2004). Av denna 

anledning är det heller inte förvånande att ingenjörer föredrar information som är 

sammanfattad i grafik och statistik (Preez & Fourie, 2009, s. 153), vilket kan kopplas 

till studenternas användande av Wikipedia, men också Youtube i IP4:s fall. 

Ingenjörernas förstahandsval i Google kan emellertid få stora implikationer för hela 

innovationsprocessen genom att tid på projektet kan gå förlorad som kan ha relevant 

och tillämplig forskning på området inte är lika lättillgänglig på Google (Allard, Levine 

& Tenopir, 2009, s. 443 & 452). 

En annan faktor som framgick i analysen är kunskap. Kunskapen hos studenterna i 

ämnet eller ämnena som utgör projektet kan också sägas påverka sökandet efter 

information, även om det inte är något studenterna själva reflekterar över. Resultatet 

visar att studenterna till stor del utför nyckelordssökningar och kunskap inom ämnet kan 

underlätta för studenterna att välja rätt sökord. Wikipedia beskrivs som ett alternativ att 

hitta specifika sökord och det återkommer också i forskningen: ”Vissa ingenjörer 

använder också Wikipedia … för att klargöra terminologin eller att hjälpa dem att hitta 

relevanta nyckelord för att genomföra sina informationssökningar.” (Preez & Fourie, 

2009, s. 151, min översättning). Svårigheter i sökandet leder också enligt vissa studenter 

till frustration ”eftersom man kanske inte ens vet vad man söker efter” som IP2 

uttrycker det. Hur ingenjörer och andra ingenjörsstudenter reagerar känslomässigt i sin 

sökning framgår inte av tidigare forskning, däremot går frustrationen i att formulera sin 

sökning och stöta på irrelevant information att finna hos teaterhögskolestudenterna i 

Medins (2015) uppsats. 
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Begränsad kunskap leder också till att studenterna inte hittar informationen de söker 

varken elektroniskt på Google eller i databaser som fysiskt i böcker. Följden av detta 

blir att studenterna vänder sig till andra studenter eller lärare om hjälp. Nwagwu (2012, 

s. 74) reflekterar kring en ”naturlig förväntan” att, liksom i de flesta mänskliga 

aktiviteter, att sina medmänniskor är det enklaste alternativet i att söka information. En 

informell kontakt handlar om givande och tagande som ger möjlighet att absorbera ny 

information, ansluta sig till experter på deras område och lufta idéer och hypoteser (Von 

Segern, 1995, s. 97 i Anderson et al., 2001, s. 148). Begränsad kunskap är, enligt Foster 

(2004), också en faktor som leder studenter till nätverkande, alltså till att kontakta en 

annan person. Robinson (2010, s. 656) är inne på att när ingenjörer väljer mänskliga 

källor före icke-mänskliga har det att göra med att informationen är mer komplex och 

mer kognitivt krävande för ingenjören att ta in. När ingenjören då väljer att vända sig till 

en annan person blir precisionen av söktermer eller sökfrågor mindre avgörande 

(Robinson, 2010, s. 655). Detta kan kopplas till Foster & Urquhart (2012) att nätverka 

kan nyttjas i syfte att öppna upp för nya koncept och områden som inte avtäcks genom 

traditionellt sökande.  

En annan anledning till att ingenjörer föredrar att interagera med sina kolleger är att 

befintliga informationssystem eller -samlingar inte erbjuder samma stöd i att hantera 

informationsförfrågningarna (Aurisicchio, Bracewell & Wallace, s. 727). Likaså att 

människor blir en kritisk källa till information eftersom de besitter förmågan att förklara 

och argumentera för varför specifika beslut gjordes och vilka syften som tjänar enskilda 

delar av en design (Hertzum & Pejtersen, 2000, s. 761). 

Vari ligger då nyckeln till att hantera alla dessa faktorer för att underlätta för studenter i 

sin informationssökning? Många studier jag tagit del av utmynnar i en diskussion kring 

dels att förbättra befintliga eller utveckla nya informationssystem på olika sätt, dels att 

skapa förutsättningar och expandera ingenjörers sociala nätverk. Nwagwu (2012, s. 75) 

är exempelvis inne på att ”humanisera” informationssystemet som ger användaren en 

känsla av att användaren interagerar med en annan människa. I studien av Allard, 

Levine & Tenopir (2009, s. 450) uttryckte sig flera ingenjörer att de skulle föredra ifall 

deras interna informationssystem vore av samma gränssnitt som Google. Detta eftersom 

Google upplevs vara så pass mycket enklare att hantera och söka i, till den grad att en av 

de tillfrågade t.o.m. sade sig intresserad av att skapa ett eget Google till företaget hen 

jobbar på (ibid.). Andra forskare är inne på att utveckla kontaktytan mellan användare 

och artikelförfattare eller personer med specifika kvalifikationer baserat på att 

ingenjörer ofta vänder sig till andra personer för information (Hertzum & Pejtersen, 

2000; Hertzum, 2002). 

Fidel & Green (2004, s. 578) ger ett förslag till att anordna workshops i syfte att träna 

ingenjörer i att använda databaser av olika typer och göra ingenjörerna vana vid denna 

typ av källa. Detta är egentligen inget nytt påpekar författarna, men trots denna 

approach från bibliotek i decennier har det haft en väldigt liten effekt (ibid.). Samma 

författare är inne på informationssystem som ger utrymme för ingenjörer att utveckla 

sina personliga nätverk med bakgrunden, som tidigare nämnts, att ingenjörer ofta 

vänder sig till andra ingenjörer eller andra områdesexperter för informationsutbyte.  

Nwagwu (2012, s. 75) nämner diskussionsforum och Aurisicchio, Bracewell & Wallace 

(2010, s. 727) är inne på att utveckla nätgemenskaper för ingenjörer för effektiv 

informationsdelning och tekniker för att fånga och strukturera information. Studenterna 

i denna uppsats nämner exempelvis Google Docs för informationsdelning och Facebook 

för informationsförfrågningar. Dessa plattformar har alla förutsättningar att underlätta 
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för ingenjörsstudenter i sin informationssökning och med dagens utbud av alla olika 

typer av sociala medier finns onekligen en framtid för det. Det är viktigt att 

uppmärksamma olika vägar till information för det är trots allt ”… lite störigt när 

någonting är ’ogooglingsbart’” som IP4 uttrycker det. 

6.3 Teori och metod 

I mångfalden av teoretiska modeller och perspektiv som finns att tillgå när det kommer 

till studium av informationsbeteende föll valet på En icke-linjär modell för 

informationssökning av Foster & Urquhart (2012). Detta grundades i modellens 

täckningsområde av såväl informationssökningsaktiviteter som påverkande faktorer, 

men framförallt hur dessa förhåller sig till varandra. Möjligen kunde frågor kring 

informationsanvändning lagts till intervjuguiden för ett empiriskt underlag med starkare 

koppling till en av modellens kärnprocesser, Konsolidering. Men med facit i hand var 

den teoretiska modellen fullt tillämpningsbar på studenter i detta sammanhang och en 

stor hjälp i att uppfylla uppsatsens syfte och besvarandet av frågeställningarna. 

När det kommer till intervjun som forskningsmetod vill jag, som Kvale & Brinkmann 

(2014) påpekar, poängtera att metoden kan betraktas som ett hantverk. Detta hantverk 

kräver erfarenhet för att nå ett framgångsrikt resultat, vilket innebär att en begränsad 

intervjuvana (som min i detta fall) kan påverka intervjukvalitéten. Under intervjuns 

gång måste man som intervjuare hela tiden fatta beslut om vilka frågor som ska ställas 

och hur de ska ställas baserat på intervjupersonens svar (ibid., s. 182). Att bli en skicklig 

intervjuare kan i Kvales & Brinkmanns (2014) mening därför kräva ”en omfattande 

praktik” (s. 182), vilket man inom ramarna för en C-uppsats får svårt att hinna utveckla. 

En begränsad intervjuvana kan därför i högsta grad påverka både resultatet av intervjun 

och resultatet av uppsatsen i sin helhet. En annan kritik är att intervjuerna kunde 

fokuserat på att, i likhet med tidigare forskning om ingenjörer, försöka karaktärisera 

olika informationsbehov inom ett projekt, alltså från ett inledande skede till ett 

avslutande skede och kanske låtit respondenterna begränsa sig till att tala om ett och 

samma projekt. Jag valde dock bort det alternativet med hänsyn till att formatet med 

kortare semistrukturerade intervjuer i min mening passade bättre in på att låta 

studenterna mer fritt berätta och reflektera över sin informationssökning för 

projektarbetet i mer generella termer. 

Angående undersökningens reliabilitet och validitet har jag varit konsekvent till 

intervjuguiden för att ge samtliga respondenter likvärdiga förutsättningar. 

Intervjuguiden har, vilket är fallet med semistrukturerade intervjuer, bestått av breda 

och öppna frågor för att ge långa och djupa svar. Detta har gjort att samtalen tagit lite 

olika riktningar eftersom individer uppfattar frågor olika, vilket ställt krav på mig som 

intervjuare att dra i rätt trådar och följa upp svaren på ett framgångsrikt sätt. Jag har hela 

tiden strävat efter att få svar på alla frågor jag gått in med och är tillfreds med resultatet. 

Sett i efterhand var inbokning av tre intervjuer tätt inpå varandra samma dag inte 

optimalt med konsekvensen av begränsad tid för reflektion och eftertanke mellan dem. 

6.4 Slutsatser 

Inom kvalitativ forskning är urvalet för litet för att kunna dra generella slutsatser om 

populationen som undersökts. Slutsatserna i detta avsnitt begränsas därför till det urval 

som studerats och kan inte generaliseras till andra fall. Med det sagt kan utifrån 

uppsatsens två frågeställningar följande slutsatser dras:  

• Hur går studenterna tillväga när de söker efter information? 
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Civilingenjörsstudenter inom produktutveckling och design har ett behov av specifik 

information till sina projekt som söks fram elektroniskt via sökmotorer (Google) i hög 

utsträckning eller i kurslitteratur (digital som fysisk). Databaser och biblioteksbesök 

nyttjas i lägre utsträckning. Informationsutbyte inom gruppen förekommer och vid 

behov kopplas andra kontakter (som lärare) in. Trovärdighet i källa och relevans i 

information för projektet är avgörande för hur studenterna går vidare med den. Vad som 

avgör enda Studenter tillämpar olika strategier beroende på vilken information de letar 

efter. 

• Vilka faktorer påverkar sökandet efter information?  

Civilingenjörsstudenter inom produktutveckling och design påverkas i varierad 

utsträckning av inre egenskaper; kunskap, känslor, motivation och yttre omständigheter; 

projektet (innehåll och grupp), tid, källans fysiska plats och tillgänglighet. Dessa ligger 

till grund för och påverkar hur studenterna söker information. Det som leder till endera 

den ena strategin/källan eller den andra är ett samspel av dessa faktorer som i grunden 

handlar en strävan till av att vara effektiv i sin sökning. 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Det finns mycket forskning om studenter och informationssökning inom olika 

discipliner, men när det kommer till ingenjörsstudenter smalnar forskningsområdet av. 

Detta öppnar för många olika möjligheter till fortsatt forskning. Ingenjörsstudenter är 

dessutom ingen homogen grupp utan rymmer en mångfald olika inriktningar och det 

vore därför intressant med jämförande studier av olika ingenjörsinriktningar för att se 

huruvida inriktningen i sig ligger till grund för och påverkar sökandet efter information. 

Ett annat intressant område vore att undersöka övergången från ingenjörsstudent till 

ingenjör. Hur söker man information i sin nya yrkeskontext när man nyligen lämnat ett 

akademiskt sammanhang? 

En naturlig uppföljning på denna uppsats vore emellertid att studera ett större urval för 

att kunna dra generella slutsatser om ingenjörsstudenter inom denna inriktning: 

produktutveckling och design. Longitudinella studier som i fallet med Kerins, Madden 

& Fulton (2004) vore ett intressant angreppssätt, eftersom dessa ger möjlighet att 

studera populationen över tid och fördjupa sig i olika informationsbehov och förändrade 

sökstrategier under arbetsprocessens gång. Flera studier när det gäller ingenjörer (se 

kapitel 2.2) och inte studenter har redan genomförts på ett framgångsrikt sätt. Först då 

är det möjligt att dra slutsatser som kan ge mer tyngd och utgöra underlag i utvecklandet 

av befintliga och nya informationssystem anpassade för ingenjörsstudenter. Även 

bibliotekspersonal och i synnerhet kontaktbibliotekarier kan dra nytta av insikten i hur 

en av sina målgrupper väljer att söka efter information genom att använda kunskapen 

till att utveckla sin verksamhet i fråga om användarundervisning och referensarbete.
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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks informationssökningsbeteende hos civilingenjörsstudenter 

inom produktutveckling och design. Universitets- och högskolebibliotek kan dra nytta 

av insikter i sina målgruppers informationssökningsbeteende för att utveckla sin 

verksamhet i fråga om användarundervisning och referensarbete. Tidigare forskning 

visar både en lucka ur ett svenskt perspektiv, men också internationellt sett i form av 

kvalitativa studier när det kommer ingenjörsstudenter och informationssökning. Syftet 

med denna uppsats är därför att med kvalitativ ansats undersöka hur dessa studenter 

beskriver sitt informationssökningsbeteende. Utifrån syftet har följande två 

frågeställningar formulerats: 

• Hur går studenterna tillväga när de söker efter information? 

• Vilka faktorer påverkar sökandet efter information?  

Populationen utgörs av civilingenjörsstudenter på landets högskolor och universitet och 

urvalet utgörs av fem respondenter som valts ut genom ett bekvämlighetsurval och 

snöbollsmetoden. Semistrukturerade intervjuer har valts som kvalitativ metod för 

insamling av data. Intervjumaterialet har sedan analyserats utifrån den modifierade 

versionen av En icke-linjär modell för informationssökning av Foster & Urquhart 

(2012) som ramar in denna undersökning. Resultatet av intervjuarna visar att 

studenternas aktiva informationssökning till stor del handlar om sökning på Google och 

i kurslitteratur. Informationsutbyte sker inom projektgruppen och vid behov kopplas 

muntliga kontakter in i huvudsak vänner, lärare eller andra ämnesexperter. Studenternas 

tillvägagångssätt analyseras utifrån följande begrepp: 

• Öppning 

• Orientering 

• Konsolidering 

• Inre och yttre kontext 

Dessa begrepp rymmer i sin tur ett antal underbegrepp eller aktiviteter/processer vilka 

tillämpas på intervjumaterialet i syfte att skapa förståelse för respondenternas utsagor. 

Studenternas informationssökningsbeteende kan i varierad utsträckning kopplas till 

merparten av dessa, men mest framträdande är; Nyckelordssökning, Nätverkande, 

Selektiv bläddring, Identifiering av nyckelord, Definiera ett problem, Att veta 

tillräckligt, Sållning och förfining. Gällande Inre och yttre kontext kan i varierad 

utsträckning kunskap, känslor, motivation, projektet, källans fysiska plats och 

tillgänglighet utläsas som påverkande faktorer hos studenterna. 

Resultatet diskuteras sedan i förhållande till tidigare forskning om ingenjörsstudenter 

och ingenjörer. Diskussionen visar att studenternas informationssökningsbeteende till 

stora delar kan bekräftas av tidigare forskning på området. Ingenjörsstudenterna visar 

preferens för lättillgängliga källor, men inte på bekostnad av trovärdighet och kvalitet. 

Informationssökningsbeteendet kan förklaras av tiden som finns till förfogande och 

projektets inramning. Diskussionen återkopplar till UH-biblioteken och utmynnar i en 

diskussion kring hur samarbetet mellan bibliotek och fakultet kan utvecklas i syfte att ge 

bättre förutsättningar för ingenjörsstudenter att lyckas med studierna och i framtiden.
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

• Berätta lite om dig själv, din utbildning och något projekt du är involverad i! 

• Hur avgör du vilken information du behöver söka fram? 

• Hur delas sökandet upp inom gruppen? 

• Var letar du först? 

- Vilka fler ställen letar du på? 

• Hur tänker du kring val av sökverktyg? 

- Vad gör ett sökverktyg mer användbart än något annat? 

• Hur väljer du ut den information du vill använda? 

• Vad gör du om du inte hittar det du söker? 

- Vad kan det bero på? 

• Vad kan påverka ditt sökande efter information? 

 

 


