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Sammanfattning  
!
Denna magisteruppsats har ett övergripande domänanalytiskt perspektiv och bygger på empiri 
från intervjuer med fem doktorander vid SLU:s Skogsvetenskapliga fakultet i Umeå. Det 
övergripande syftet med studien har varit att studera doktorandernas användning av 
information i deras dagliga arbete. Vi har också undersökt om det förekommer hinder i 
doktorandernas informationsarbete och om de upplever behov av stöd utifrån detta.  
 
För att undersöka doktorandernas informationsarbete användes en nästintill obeprövad 
analytisk ansats, Information work analysis, som föreslås av informationsforskaren Huvila 
(2006). Arbetsroller har fungerat som ett konceptuellt instrument för att utforska och 
identifiera var informationsarbete sker inom doktorandernas arbetsprocesser. För varje 
arbetsroll har informationshorisontkartor konstruerats baserat på de informationskällor som 
doktoranderna uppger att de använder i varje enskild arbetsroll. Att testa att använda detta 
analytiska tillvägagångssätt, i en för ansatsen ny domän, har följaktligen varit ett delsyfte med 
studien. 
 
Vi har sett att fem antagna arbetsroller förekommer i vårt empiriska material: lärarroll, 
studentroll, akademisk forskarroll, fysisk/praktisk forskarroll och kommunikatörsroll. Genom 
vår analys kan vi konstatera att rollerna är differentierade från varandra och fyller olika syften 
och innehåller delvis olika arbetsprocessen och aktiviteter. Det gör att interaktionen med 
information i de olika rollerna och den primära aktiviteten vi analyserat inom varje roll skiljer 
sig åt, också informationshorisonterna ser olika ut för varje roll.  De hinder som framkommit i 
doktorandernas informationsarbete återfinns på både roll- och uppgiftsnivå. Ett antal aspekter 
av doktorandernas arbetsroller och informationsarbete föreslås vara kopplade till att 
doktoranderna verkar inom ett skogsvetenskapligt forskningsfält och att de således kan 
betraktas som domänspecifika. En sådan aspekt är arbetets tydliga koppling till skogen som 
plats och klimatets förändringar, vilka utgör fysiska förhållanden och långa tidsperspektiv 
som doktoranderna behöver förhålla sig till i sin forskning. I vår studie blir det tydligt att 
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forskning inom denna domän till stor del är årstidsbunden och sker i årscykler, vilket blir en 
viktig aspekt att beakta vid exempelvis upprättandet av stödfunktioner till denna 
doktorandgrupp.  
 
Dagens informationslandskap väckte under studiens gång frågor om hur informationsarbete 
och interaktion med information påverkas av den digitala utvecklingen. I de 
informationshorisontkartor som konstruerats utifrån studiens empiri har vi tagit hänsyn till 
detta och försökt visualisera ett komplext informationslandskap med konstant interaktion med 
digitala informationsresurser och källor. Tanken om progress i en informationshorisont blir 
problematisk och vi föreslår att denna idag snarare bör ses som iterativ i sin karaktär.  
 
En huvudsaklig slutsats av vår studie är att Information work analysis i hög grad är användbar 
för att få djupare kunskap om informationshantering och informationsbehov då den har 
möjliggjort för oss att på ett systematiskt sätt identifiera och åskådliggöra 
informationsinteraktioner och källor till information hos våra informanter. Det vill säga, vi har 
genom ansatsen synliggjort informationsarbete hos doktorander i en skogsvetenskaplig 
domän. Genom användningen av detta analytiska tillvägagångssätt har vi även fått syn på 
hinder och/eller tillgångar i interaktionen med information. Resultatet av studiens analys ger 
således värdefull information inför utveckling och förbättring av exempelvis informations- 
och stödtjänster riktat mot doktorander. 
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1. Inledning 
!

Denna magisteruppsats är en studie av fem doktorander anställda vid Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) inom den Skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå. Studiens 

övergripande syfte har varit att studera doktorandernas informationsarbete och de 

interaktioner med information som förekommer däri. För att göra detta på ett systematiskt sätt 

har vi använt en nästintill obeprövad analysmetod för detta ändamål, Information work 

analysis, konstruerad av informationsforskaren Huvila (2006, 119-170, 2008b). Huvila (2006) 

använder den analytiska ansatsen Information work analysis, som inbegriper arbetsroller, för 

att kunna diskutera informationsarbete inom arkeologin ur ett Information management 

perspektiv. Vi har inte detta uttalade informationshanteringsperspektiv i vår studie utan har 

istället valt ett övergripande domänanalytiskt perspektiv. Vi kommer genom vår studie visa 

hur den analytiska ansatsen Information work analysis, med sitt tillhörande teoretiska 

ramverk, kan användas i syfte att synliggöra, annars osynligt, informationsarbete hos 

doktorander i en skogsvetenskaplig domän. 

 

Informationsvetenskapen är ett tvärvetenskapligt forskningsfält och innehåller olika 

metateorier, modeller och perspektiv som förklarar informationsbeteende hos människor. 

Somliga forskare anser att individen utgör det viktigaste studieobjektet, medan andra betonar 

mer kollektivistiska perspektiv där grupper och deras sammanhang är av större intresse, och 

det är i det senare som det domänanalytiska perspektivet är positionerat inom 

informationsvetenskapen. 

 

Empiriska studier av användare av information kan, under vissa förutsättningar, vara en 

betydelsefull ansats inom domänanalys i biblioteks- och informationsvetenskap (Hjørland 

2002, 432). För att dessa studier ska vara värdefulla bör de, enligt Hjørland, bygga på lämplig 

teori och kombineras med andra tillvägagångssätt såsom bibliometriska studier, 

epistemologiska och kritiska studier samt studier av strukturer och institutioner i vetenskaplig 

kommunikation. Uppsatsen består av en empirisk användarundersökning och har utformats i 

enlighet med dessa av Hjørland rekommenderade domänanalytiska utgångspunkter. Vi 

kombinerar således olika tillvägagångssätt och metoder när vi studerar informationspraktiker 

hos användare av information inom en avgränsad domän. I denna studie befinner vi oss i en 
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skogsvetenskaplig forskningsmiljö som faller, till största delen, inom en naturvetenskaplig 

kunskapsdomän.  

 

SLU är ett forskningsintensivt universitet där 75 % av verksamheten består av forskning och 

70 % av deras omsättning går till forskning och forskarutbildning (Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) 2019a, 2019b). Deras vision är att vara ett universitet i världsklass 

inom livsvetenskaperna och miljövetenskapen (SLU 2018, 8) och universitetet är mitt uppe i 

att skapa en ny organisationsstrategi för åren 2021-2025.  Detta gjorde oss intresserade av 

SLU som studieobjekt med extra intresse för deras arbete gentemot forskare. SLU har ett 

utökat forskningsansvar då de arbetar med framtida mål kring hållbarhet och miljö 

(Regeringskansliet 2018, 54-56). Därför är en optimal funktion av deras stödfunktioner 

gentemot sina forskare och doktorander extra viktigt, eftersom det innebär ytterligare en 

kvalitetsaspekt till universitetets forskning. Inte minst med tanke på att deras forskning 

handlar om resurser som är ovärderliga för människor och djurs överlevnad (Ahmad 2012). 

När det i vår litteraturgenomgång framkom att skogsvetenskapliga forskare knappt studerats 

inom biblioteks- och informationsvetenskapen så blev det tydligt för oss att bristen på studier 

om forskare och information i den skogsvetenskapliga domänen tycks utgöra en 

kunskapslucka i den biblioteks- och informationsvetenskapliga litteraturen.  

 

Forskare som grupp och deras informationsbeteende har studerats ganska utförligt inom 

biblioteks- och informationsvetenskapen (Case och Given 2016). Däremot inte lika mycket 

studier om doktorander och deras informationsbeteende (Catalano 2013; Delaney och Bates 

2017). Ofta när doktorander väl studeras så inkluderas de i den större gruppen ”forskare” 

(Case och Given 2016, 279), vilket är fallet i en nyligen publicerad rapport från Vetenskap 

och Allmänhet (2019). Det kan tänkas vara en nackdel för doktoranderna att studeras inom 

samma studiepopulation som forskare, då doktorander är en särskild grupp på så sätt att de 

inte är studenter men inte heller självständiga forskare. Doktorander kan inte heller ses som 

en homogen grupp då de som ”grupp” utgörs av forskarstuderande från olika discipliner 

(Spezi 2016).  Detta gjorde att doktorander ansågs utgöra en intressant grupp för vår tilltänkta 

studie.  

 

Vi har fått möjlighet att studera doktorander inom SLU Umeå för att undersöka deras 

informationsarbete, informationsbeteende samt de eventuella behov av stöd som finns inom 

ramarna för deras arbete som forskarstuderande. Detta är kunskap som är viktigt både som ett 
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bidrag till kunskapsläget om skogsvetenskapliga forskares informationsbeteende och som ett 

underlag till SLU i deras fortsatta arbete med att utveckla service och stöd till sina forskare 

och doktorander. Vår förhoppning med denna studie är att kunna beskriva skogsvetenskapliga 

doktoranders informationsarbete ingående och domänspecifikt och att vi därigenom kan bidra 

till SLU:s arbete gentemot målgruppen. Vi vill också i och med studiens design bidra 

metodologiskt och teoretiskt till det informationsvetenskapliga forskningsfältet.  

 

Utifrån denna bakgrund anser vi att denna studie har hög relevans och det är vår uppfattning 

att den bidrar med värdefull ny och användbar kunskap till det befintliga kunskapsläget om 

skogsvetenskapliga forskare och deras informationsarbete. 

 

1.1 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 börjar uppsatsen med en genomgång av våra teoretiska utgångspunkter. Därefter i 

kapitel 3 presenterar vi studiens syfte och de forskningsfrågor som väglett vårt arbete mot att 

uppfylla detta syfte. Vi gör sedan i kapitel 4 en presentation av forskning från de bibliotek- 

och informationsvetenskapliga forskningsområdena Information and seeking studies och 

Workplace studies samt forskning som studerat doktorander.  

 

I kapitel 5 kommer vi in på studiens genomförande och metodkapitel. I detta kapitel går vi 

först igenom information om vår studiepopulation, vårt urval, metoder för datainsamling och 

databearbetning för vår intervjustudie. Därefter följer en utförlig genomgång av vårt 

analysarbete och de fyra analyssteg som genomförts -samt de metoder som används- inom vår 

Information work analysis. Efter denna genomgång presenterar vi även hur vi metodiskt gått 

tillväga för att göra den bibliometriska analys vi gjort inom studien. Slutligen innehåller 

kapitel 5 de etiska överväganden vi gjort i och med denna studie samt en avslutande 

metodreflektion. 

 

Kapitel 6 presenterar studiens resultat och för diskussioner i relation till dessa resultat och 

utifrån studiens syfte, frågeställningar, våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

Utifrån studiens resultat presenterar vi i kapitel 8 våra förslag till vidare forskning. Uppsatsen 

avslutas sedan med att redogöra för studiens slutsatser i kapitel 9. 
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2. Teoretiska utgångspunkter   

I detta avsnitt beskriver vi studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa har varit centrala i 

formuleringen av studiens design, val av metoder och identifikation av studiepopulation och 

urval. De teoretiska utgångspunkterna har skapat riktlinjer för intervjuguidens innehåll samt 

för bearbetning och analys av vår empiri.  

 

2.1 Domänanalytiskt perspektiv  

Domänanalysen är ett metateoretiskt ramverk med socio-kognitiv utgångspunkt som 

presenterades av Hjørland och Albrechtsen (1995) under tidigt 1990-tal. Metateorier i 

informationsvetenskapen ska, enligt Vakkari (1997, 452), inte ses som något som beskriver 

informationssökningsprocesser, utan snarare som generella antaganden om hur vi kan tänka 

eller tala om dessa processer. Domänanalys har inom biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning använts för att studera information inom olika 

akademiska discipliner eller yrkesroller, vilka benämns som kunskapsdomäner. 

Domänanalytiska frågeställningar syftar till att beskriva vad som konstituerar kunskap och 

information inom en domän samt hur man producerar, distribuerar och konsumerar kunskap 

och information i en given domän. Av intresse är också kunskapsstrukturer såsom praktiker 

(praxis), vokabulär och klassificeringssystem (Hjørland och Albrechtsen 1995). Det centrala i 

Hjørlands (2002) domänanalytiska ansats är: 

[…] the claim that tools, concepts, meaning, information structures, 
information needs, and relevance criteria are shaped in discourse communities, 
for example, in scientific disciplines, which are parts of society’s division of 
labor. [---] This view changes the focus of IS from individuals (or computers) 
to the social, cultural, and scientific world. [---] (Hjørland 2002, 258).  

!

2.2 Information behavior och Information practice 

Information behavior (hädanefter benämnt som informationsbeteende) och Information 

practice (hädanefter benämnt som informationspraktiker) är nära besläktade med varandra 

och centrala begrepp i denna studie. Savolainen (2007) gör en genomgång av olika diskurser 

inom Informationsbeteendeforskning där han urskiljer dessa två begrepp. 

Informationsbeteende är det vanligaste begreppet som används inom forskning om 

människors interaktion med information och som härrör ur en tydligt kognitiv tradition. Det 
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andra begreppet, informationspraktiker, härrör ur mer socio-kognitiva eller konstruktivistiska 

traditioner. I det senare begreppet fästs stor vikt vid informationsbeteende i olika sociala 

kontexter. På en övergripande nivå beskriver båda begreppen de generella sätt på vilket 

människor hanterar information, där informationsbeteende är det mer 

dominerade paraplybegreppet och informationspraktiker står som ett kritiskt alternativ.  

 

Savolainen (2007) kritiserar forskning inom BIV som alltför oreflekterat använder dessa 

begrepp i sina studier. Han uppmanar forskare att tydligare reflektera kring begreppen i sin 

forskning då de har olika utgångspunkter och skiljer sig åt. De betecknar samma fenomen: de 

båda behandlar de sätt på vilket människor ”gör saker” och de refererar till hur människor 

”hanterar information”. Den huvudsakliga skillnaden mellan begreppen ligger i deras 

diskurser. Inom diskursen för informationsbeteende så är ”hanteringen av information” 

primärt triggat av behov och motiv. Inom diskursen för informationspraktiker så accentueras 

en kontinuitet och habitualisering av aktiviteter, som i sin tur påverkas av och formas genom 

sociala och kulturella faktorer (Savolainen 2007, 126). En liknande definition av begreppen 

ges av Case och Given (2016, 371) som menar att informationspraktiker liknar 

informationsbeteende men den förra lägger en särskild betoning på sociala influenser och 

rutiner inom specifika gemenskaper.   

 

Efter att ha tagit del av Savolainens genomgång av de två begreppen och baserat på denna 

studies domänanalytiska utgångspunkt, syfte och forskningsfrågor faller vår studie under 

begreppet informationspraktiker. Därmed ansluter vi oss i denna studie till perspektivet 

informationspraktiker som:  

Compared to the information behavior approach, information practice gives a 
central role to the social and cultural factors qualifying information seeking 
and devotes attention to the processes of information sharing (Savolainen 
2007, 125).  

Vi kommer i enlighet med begreppet informationspraktiker att tillämpa ett analytiskt 

tillvägagångssätt och ansats som heter Information work analysis (Huvila 2006, 52 och 119-

179, 2008b) som inkluderar en variant av Information horizon-metoden (Sonnenwald 1999; 

Sonnenwald och Wildemuth 2001) som inte fokuserar på individuella informationsbeteenden 

utan på en kollektiv nivå och beaktar sociala och kulturella faktorer (Huvila 2006 och 2009b).  
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2.3 The framework of Work and Information work  

För vår studie är begreppen Task, Work task, Work, Work roles och Information work centrala 

och ingår i Huvilas ramverk: The framework of work and information work. Här följer en 

övergripande beskrivning av dessa begrepp och ramverket samt hur de kan förstås inom 

ramen för denna studie. Vi visar också hur vi har valt att översätta dessa begrepp från 

engelska till svenska.  

Tasks 

Att studera Tasks (hädanefter benämnt som uppgifter) är en vanlig studieansats inom 

informationsvetenskap liksom mer arbetsorienterade ansatser. En uppgift kan förstås som: 

”[…] a workable analytical unit of human activity, which brings the level of explication close 

enough to cater for individual actions and their consequences” (Huvila 20098a, 797). 

Work 

Uppgifter existerar inte i isolering utan individuella uppgifter länkas samman och formar mer 

komplexa uppgifter, arbetsflöden och processer som slutligen utgör vår mänskliga livsvärld 

(Huvila 2008a, 797; Byström, 2000; Attfield, Blandford och Dowell 2003; Byström och 

Hansen 2005). Begreppet Work (hädanefter benämnt som arbete), är ett vagt begrepp och kan 

ha flera definitioner. Huvila (2006) föreslår att begreppet arbete betecknar: ”[…] a distinct 

evolving set of inter-linked human activities with either explicitly or implicitly understood 

purpose, meaning and value” (Huvila 2006, 20-22). 

 

Arbete utgör en del av en individs livsvärld och konstitueras av individuell och kollektiv 

måluppfyllelse, koder och attityder. Arbete utgörs också av direkta aktiviteter såsom 

organisation och styrning (Huvila 2008a, 798). Uppfattningen om vad som utgör arbete delas 

ofta i en gemenskap (eng. Community), men behöver inte delas i sin helhet (Huvila 2008a, 

798; Star och Strauss 1999, 10-12). En aktivitet som av en individ anses vara arbete behöver 

inte uppfattas så av en annan individ, eller av samma individ i en annan kontext. 

Work tasks 

Inom informationsvetenskapen är begreppet arbete nära relaterat till begreppet Work tasks 

(hädanefter benämnt som arbetsuppgifter). En arbetsuppgift är en arbetsrelaterad uppgift eller 

någon annan uppgift som utgörs av en meningsfull aktivitet och som är länkad till ett bredare 

ramverk av arbetet (Huvila 2008a, 799; Byström och Hansen 2005). Arbete är en övre nivå av 
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aktivitet, som binder individuella arbetsuppgifter samman och gör dem till just arbetsuppgifter 

istället för enbart uppgifter. Dessa begrepp har oftast studeras separat som egna ansatser inom 

informationsvetenskap, antingen uppgiftsorienterad forskning eller arbetsorienterad forskning. 

Huvila (2008a) föreslår ett övergripande teoretiskt ramverk The framework of work and 

information work (Huvila 2008a, 807) som sammanför dessa två inriktningar genom att föra 

samman uppgifter och arbete i ett och samma ramverk.  

Information work 

Centralt i ramverket är begreppet Information work (hädanefter benämnt som 

informationsarbete). I Huvilas ramverk är informationsarbete ett abstrakt begrepp (Huvila 

2006, 27) nära relaterat till begreppet arbete (Huvila 2006, 28) och han använder begreppet 

för att hänvisa till: 

[…] the information component of human activity. He argues, “all work has an 
information component and presumes some degree of information processing 
whether the work is manual labour or highly abstract decision making” (Huvila 
2009 s. 697). In information!intensive contexts such as libraries, archives, and 
museums, information work can be the primary activity (Huvila 2009, 
refererad i Huvila 2013, 3). 

Begreppet informationsarbete påminner i sin abstraktion om det som benämns som Invisible 

work av Star and Strauss (1999). Likt Invisible work (hädanefter benämnt som osynligt 

arbete), är informationsarbete inbäddat och skiktat i ett system. Då informationsarbete till stor 

del utgörs av osynligt arbete, enligt Huvila (2006, 28), blir det svårt att hantera och det måste 

därför synliggöras för att bli värderat i enlighet med dess samhälleliga inverkan. Risken med 

osynligt informationsarbete är att om arbetet är ineffektivt kan det utgöra ett stort hinder i 

arbetsprocesserna. Vi har uppfattat att det är möjligt att synliggöra det informationsarbete som 

pågår i olika arbetsprocesser och vart detta arbete sker genom att utgå från Huvilas teoretiska 

ramverk och den Information work analysis som förestås däri. Detta ligger till grund för vårt 

val av denna analysmetod i vår studie. 

Work roles 

I ramverket inkluderas också begreppet Work roles (hädanefter benämnt som arbetsroller). 

Arbetsroller är ett konceptuellt instrument för att utforska och identifiera var 

informationsarbete sker inom arbetsprocesser. Arbetsroller är alltså ett analytiskt koncept, 

liksom konceptet arbete, för att studera informationsarbete på arbetsplatser och det används 

för att definiera ett avgränsat område av aktiviteter som utförs inom arbetet (Huvila 2013, 
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1377). “The concept of work role is used to refer to a distinct set of activities within a ´work´ 

similarly as the ´work´ is a distinct set of activities in a broader scope of human life-world” 

(Huvila 2006, 52). 

 
Ett landskap av information och arbete 

Huvilas teoretiska ramverk beskriver ett landskap av information och arbete (Huvila 2006, 49 

och 52) som innefattar mänskliga aktörer som antar en eller flera arbetsroller. Huvila (2006, 

7-53) sammanfogar i ramverket både en arbetsbaserad ansats (som inkluderar arbetsroller) 

med en uppgiftsbaserad ansats och menar att detta ger en bredare analytisk ansats än tidigare 

studier som använt endast ett av perspektiven. Detta eftersom mänsklig aktivitet inte består av 

enbart uppgifter, i enbart en kontext.  

 

Enligt Huvilas teoretiska ramverk har arbete en formell organisation och formella strukturer 

samtidigt som arbete utgörs av individuella aktörers beteende. Ur ett informationsperspektiv 

så innefattar allt arbete bearbetning av information (Huvila 2006, 52) och de specifika 

mönster av informationsarbete som uppstår är dels beroende av aktören och dennes personliga 

informationsbeteende, den antagna arbetsrollen och dels den information som är tillgänglig i 

dennes Information horizon (hädanefter benämnt som informationshorisont) som inkluderar 

tillgängliga informationsresurser. Informationsarbete är också beroende av aktivitetens 

sammanhang och situation samt det som Huvila kallar Work horizon (hädanefter benämnt 

som arbetshorisont) där arbetshorisonten (Huvila 2006, 46) anger ”platsen” där 

arbetsaktiviteter äger rum och består av tillgängliga källor och resurser för arbete.  

 

Genom detta synsätt blir det möjligt att se sammanhanget av uppgifter och arbete i olika 

kontexter och domäner, där uppgifter, arbete och arbetsroller är komponenter i ett gemensamt 

ramverk. Genom att tillämpa ramverket menar Huvila att vi kan utforska mänskliga 

informationsaktiviteter i ett bredare perspektiv än tidigare och på så sätt öka vår generella 

förståelse av varför och hur information används. Arbete, informationsarbete och arbetsroller 

är centrala begrepp i Huvilas ramverk och således också för denna studie. Vi använder 

begreppen och ramverket för att nå ökad förståelse för hur doktorander vid 

Skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå arbetar med information och på så sätt synliggöra deras 

informationsarbete. Denna förståelse kan sedan användas rent praktiskt i syfte att förbättra 

informationshantering och organisatoriska praktiker. 



9!
!!

2.4 Information horizon  

Informationshorisont är utöver ett begrepp inom Huvilas ramverk även en intervjumetod 

introducerad av Sonnenwald (1999; Sonnewald och Wildemuth 2001). Inom varje kontext 

eller situation har individer en informationshorisont inom vilken de kan agera och där 

informationsaktiviteter sker (Sonnenwald och Wildemuth 2001). Tre olika sätt att använda 

informationshorisonter i forskningssyfte har beskrivits av Hartel (2017). Det första sättet är 

den ursprungliga användningen av intervjumetoden som vidareutvecklats av Savolainen och 

Kari (2004) i en andra variant. Ett tredje sätt är Huvilas (Huvila 2006 och 2009b), som 

använder informationshorisonter som ett analysverktyg i kvalitativa studier i form av 

Analytical information horizon maps. Detta analysverktyg kommer användas i vår studie och 

möjliggör en visualisering av våra informanters informationskällor i form av kartor över deras 

gemensamma informationshorisonter i de antagna arbetsroller som identifierats. 

 

2.5 Ecological framework of information interactions and information infrastructures 

När Huvila (2006) studerade arkeologer med hjälp av sitt ramverk The framework of work 

and information work använde han också ett övergripande teoretiskt ramverk som han kallar 

”Ecological framework of information interactions and information infrastructures” (Huvila 

2006, 62, 2009a). Detta ramverk ger oss en lins ur vilken vi kan förstå den forskarmiljö vi 

studerar. Kunskapsorganisation och informationsarbete ses utgöra ett meta-system i Huvilas 

studie (2006, 62), som inkorporerar infrastrukturer, regler för kunskapsorganisation och 

informationsaktiviteter.  

Knowledge organization system is an instance of an information infrastructure 
and an attempt to control and to make the infrastructure explicit. The 
knowledge organization system itself is simultaneously warranted by its 
underlying information work through certain warrants, which are based on the 
functioning of the components of the knowledge organization system (Huvila 
2006, 62). 
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Figur 2. Ecology of warrants of information work and knowledge organization (Huvila 2009a, 703, 2006, 62) 

 

Vi har förstått Huvilas modell (2006, 62) ovan på följande sätt:  

Samtidigt som kunskapsorganisation berättigas (Warrant) av det informationsarbete som sker 

i systemet, där kunskapsorganisation och informationsarbete ska ses som sammankopplade, så 

formar också kunskapsorganisation själva systemet i sin helhet då systemet är ekologiskt. Ett 

enskilt system för kunskapsorganisation ger/främjar (eng. affords) vissa aspekter och 

instanser av informationsarbete och begränsar (eng. contrains) andra och formar slutligen ett 

cirkulärt system av berättigande, givande/främjande och begränsningar. Detta system 

fastställer horisonter för arbete och information för sina deltagare (Huvila 2006, 62). 

 

Utifrån det övergripande ramverket och figuren ovan föreslaget av Huvila (2006, 62, 2009a, 

703) förstår vi ett universitet som ett ekologiskt system med informationsinfrastrukturer som 

kontrolleras av kunskapsorganisation. Forskare vid universitetet (i vårt fall doktorander) 

arbetar i dessa strukturer och utför informationsarbete som bygger på och påverkar och 

påverkas av informationsinfrastrukturen samt regler för kunskapsorganisation. I vårt fall kan 

detta exempelvis vara nya regler för publicering enligt öppen tillgång, som kan sägas utgöra 

nya sätt på vilket universiteten ska organisera den kunskap de producerar. Regler för 

kunskapsorganisation kan också vara upprättade i form av klassifikationssystem som 

organiserar insamlad data inom ett forskningsprojekt eller regler hos olika tidskrifter för hur 
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en vetenskaplig artikel ska utformas. På så sätt påverkar informationsinfrastrukturer och 

kunskapsorganisation det informationsarbete som sker inom en universitetskontext.  

 

2.6 Avslutande kommentarer om studiens teoretiska utgångspunkter 

I denna studie kommer vi att använda de perspektiv och begrepp vi presenterat i rubrikerna 

ovan när vi studerar informationsarbete hos doktoranderna. När begreppet 

informationsbeteende används så ska det förstås som en informationspraktik i kontexten av 

informationsarbete (Savolainen 2007; Huvila 2013). Nära länkat till informationsarbete är 

arbetsroller vilket ska ses som en sorts analytiskt verktyg när man studerar informationsarbete 

på arbetsplatser och används för att definiera ett avgränsat område av aktiviteter som utförs 

inom arbetet (Huvila 2013).  När vi i denna uppsats använder formuleringen ”interaktion med 

information” ska detta förstås som ett samlingsbegrepp för hela spektrumet av 

informationsaktiviteter vilket inkluderar informationssökning (information seeking) och 

informationsanvändning. Formuleringen ska förstås som ett brett perspektiv på alla de olika 

informationsaktiviteter som kan förekomma i arbetet (jmf Huvila 2010). 

 

För oss är dessa teoretiska begrepp användbara när vi ska undersöka, förklara och förstå de 

informationsbeteenden och det informationsarbete som äger rum hos doktorander på 

Skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Vi kommer i nästa avsnitt presentera studiens syfte 

och frågeställningar, som till stor del vilar på de teoretiska utgångspunkter vi gått igenom. 

 

 

 

 
!  



12!
!!

3. Syfte 

Uppsatsen huvudsakliga syfte är att: 

Undersöka doktorandernas (i) antagna arbetsroller, (ii) informationsbeteende inom dessa 

roller, (iii) interaktion med och källor till information. 

 

Ett delsyfte med uppsatsen är att testa och tillämpa den analytiska ansatsen information work 

analysis i en, för ansatsen, ny domän.  

 

3.1 Forskningsfrågor  

För att uppnå syftet har vi ställt fem forskningsfrågor som väglett vårt arbete.  

 

1. Vilket informationsarbete och vilka informationsinteraktioner förekommer hos 

doktoranderna utifrån antagna arbetsroller? 

2. Förekommer det hinder i informationsarbetet i de antagna arbetsrollerna, i så fall vilka 

är dessa? 

3. Vilka behov av stöd eller ytterligare resurser upplever doktoranderna i deras 

informationsarbete? 

4. Hur kan de antagna arbetsrollerna och det informationsarbete som förekommer däri 

förstås utifrån de domäner våra doktorander verkar inom?  

5. Är den analytiska ansatsen Information work analys användbar för att identifiera och 

åskådliggöra informationsarbete, informationsinteraktioner och källor till information 

hos våra doktorander? 
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4 Tidigare forskning  

Vår studie kan, utöver domänanalys som vi presenterat i föregående avsnitt, skrivas in i några 

olika biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfält: (1) Information needs and 

seeking studies, (2) Workplace studies, (3) Forskning om doktorander samt (4) Information 

management. Samtliga dessa områden tangerar också forskning om universitets- och 

högskolebibliotek, vars verksamheter i stor utsträckning ska stötta forskare, doktorander (och 

studenter) med informationssökning, användning och hantering av information. Vi kommer 

nu att lyfta fram några studier från dessa forskningsområden. 

 

4.1 Information needs and seeking studies och Workplace studies  

Information needs and seeking studies (hädanefter benämnt som INS- forskning) och 

workplace studies (hädanefter benämnt som arbetsplatsstudier) är två olika forskningsfält 

inom BIV där man studerar information genom linsen arbetsroller, uppgifter (eng. tasks), 

grupper och organisationer, samt hur man i dessa kontexter interagerar, söker och använder 

information. INS-forskning tar framförallt fasta på grupptillhörighet och studerar hur olika 

identiteter eller roller påverkar behov och användning av information (Case och Given 2016, 

277). I arbetsplatsstudier intresserar sig forskare primärt för informationsrelaterade aktiviteter 

i arbetslivet utifrån aspekter som roller (Huvila 2006; Leckie, Pettigrew och Sylvain 1996), 

uppgifter (Byström och Järvelin 1995), kultur (Widén och Wulff, 2000) och praktiker (Pilerot 

2013). Här adresseras också frågor om hur samhällets digitalisering påverkar arbetslivets 

organisering och vad detta får för implikationer för informationsarbete (Byström, Ruthven 

och Heinström 2017). Vår studie kopplar till dessa fält då vi är intresserade av att undersöka 

hur doktorander utifrån sin yrkesmässiga grupptillhörighet arbetar med information. Vi utgår i 

denna studie från ett rollperspektiv där vi tänker oss att olika antagna roller genererar 

särskilda informationsbehov och typer av informationsinteraktioner i arbetet. 

 

En generell modell för informationssökning inom arbetslivet har föreslagits av Leckie, 

Pettigrew och Sylvain (1996). Modellen är baserad på studier av ingenjörer, 

sjukvårdspersonal och jurister (se figuren nedan).  
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Figur 3. Generell modell över informationssökning inom yrkeslivet (Leckie, Pettigrew och Sylvain 1996) 

Den grundläggande tanken i denna empiridrivna modell är att: utifrån de roller som olika 

professioner inbegriper finns relaterade arbetsuppgifter som i sin tur genererar ett 

informationsbehov och interaktioner med information. Fem olika roller framkommer som 

vanligt förekommande och Leckie, Pettigrew och Sylvain (1996) föreslår att dessa fem roller 

är generella inom yrkeslivet. Dessa är: (1) Service provider, (2) Administrator/ manager, (3) 

Researcher, (4) Educator och (5) Student. Relaterat till dessa roller finns specifika uppgifter 

exempelvis att sammanställa, ge råd, handleda, rapportera och så vidare.  

 

Den professionellas interaktion med information påverkas av de roller den agerar inom och de 

uppgifter som är länkade till rollen. Denna modell (Leckie, Pettigrew och Sylvain 1996) över 

informationssökning i arbetslivet har sedan den presenterades för snart 25 år sedan använts i 

ett flertal studier (Wellings och Casselden 2019, Savolainen 2019, m.fl.). Modellen av Leckie, 

Pettigrew och Sylvain (1996) har använts av Huvila (2006) som bygger vidare på deras idéer i 

sin forskning om nordiska arkeologer och menar i sin tur att roller är väsentliga för att förstå 

informationsarbete. I vårt avsnitt 2. Teoretiska utgångspunkter har vi beskrivit hur Huvila ser 

på arbetsroller, uppgifter och informationsarbete och hur han sammanför dem i ett gemensamt 

ramverk (Huvila 2006, 115-170). Huvila tar alltså fasta på den rollteoretiska ansatsen som 

Leckie, Pettigrew och Sylvain (1996) använder men föreslår utifrån sin empiri sju, istället för 

fem, distinkta roller som är kopplade till nordiska arkeologer och deras arbete. Dessa sju 
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roller är: (1) Field archeology, (2) Antiquarian, (3) Public dissemination, (4) Academic 

research, (5) Academic teaching, (6) Cultural Heritage administration och (7) Infrastructural 

development.  

 

Utifrån dessa sju arbetsroller framträder sju distinkta arbetshorisonter (eng. work horizon) 

med olika arbetsuppgifter och sju olika informationshorisonter (eng. information horizon) 

med olika informationsresurser och informationskällor. Vi uppfattar det som att Huvila (2006) 

gör en tydlig koppling mellan antagna arbetsroller och kunskapsdomän, till skillnad från 

Leckie, Pettigrew och Sylvain (1996) som föreslår generella arbetsroller. Huvila (2006) 

använder den analytiska ansatsen Information work analysis, som inbegriper arbetsroller, för 

att kunna diskutera informationsarbete inom arkeologin ur ett Information management 

(hädanefter benämnt informationshantering) perspektiv. Genom att identifiera och utgå från 

de hinder och tillgångar som finns gällande information i de olika arbetsrollerna, så kan 

informationshanteringen i arbetet förbättras enligt Huvila.  

 

Att studera information och människor utifrån roller har fått kritik för att beskriva 

informationsanvändning med allt för grova penseldrag medan studier av enskilda 

arbetsuppgifter fått kritik för att vara för smalt och specifikt (Huvila 2008a). Huvila 

argumenterar för att ett rollperspektiv bidrar med en bredare förståelse för den kontext där 

informationsinteraktioner sker, och att detta är en väsentlig del i att förstå informationsarbete i 

arbetslivet (Huvila 2006, 25f).  

 

Då denna studie har domänanalys som en sorts metateoretisk utgångspunkt menar vi, i likhet 

med Huvila, att genom att ta utgångspunkt i arbetsroller så får vi en relevant ingång till att 

förstå doktoranders interaktioner med information. Med detta säger vi dock inte att ett mer 

uppgiftsbaserat perspektiv inte är befogat. Tvärtom kan det i förlängningen, i ett efterföljande 

steg, vara värdefullt att undersöka informationsbehov ur ett mer uppgiftsbaserat perspektiv. 

(jmf Huvila 2008a).    

4.2 Forskning om doktorander  

Inom BIV finns en mängd forskning om forskares informationsbehov, sett både ur ett svenskt 

och ett internationellt perspektiv. Doktorander som grupp däremot är inte studerade i samma 

utsträckning som forskare. En studie som gör en metasyntes av litteraturen (Catalano 2013) 
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visar att det endast genomförts tolv studier om doktoranders informationsbeteende mellan 

1997-2012. 

 

Vi har funnit ett antal studier om doktorander och informationsbeteende som har genomförts i 

Sverige och i andra delar av Skandinavien under de senaste tjugo åren. En av dessa studier 

använder en fenomenologisk ansats för att undersöka hur doktorander rangordnar olika 

informationsresurser (Bøyum och Aabø 2015). Studien visar att doktorandernas olika 

informationsaktiviteter- och metoder för att exempelvis söka information, skiljde sig åt och 

skillnaderna kunde kopplas till den sociala kontexten de befann sig i. I studien diskuteras 

också i vilka olika sammanhang som doktoranderna använder formella eller mer 

informella/sociala informationssökningsmetoder. En del av syftet med studien var att ge 

högskolebibliotek insikt i vilken typ av stöd de studerade doktoranderna behöver i sitt dagliga 

arbete.  

 

I en annan studie vi hittat om doktorander undersöker Pilerot och Limberg (2015) 

informationskompetensen i ett nätverk av doktorander inom designstudier. Studiens resultat 

visar att doktorandernas informationskompetens utvecklas genom dialog och i interaktion 

med både kollegor och materiella objekt. Också i denna studie diskuterar forskarna hur 

doktorandernas sociokulturella kontext och hur informationspraktiker inom fältet påverkar 

doktorandernas informationsbeteende och informationskompetens.  

 

En forskningsgenomgång av publicerad forskning om doktoranders informationsbeteende 

mellan åren 2012-2015 (Spezi 2016) undersöker om doktoranders informationsbeteende har 

förändras de senaste åren utifrån den digitala utvecklingen, som inneburit ändrade 

publiceringsmönster och tillgång av vetenskaplig litteratur. Studien visar att 

naturvetenskapliga doktorander använder Google Scholar i något högre utsträckning än sina 

kollegor inom humaniora, och doktorander inom humaniora föredrar tryckta källor före 

elektroniska. Utöver detta skiljer sig doktorandernas informationsbeteende relativt lite åt 

mellan discipliner.  

 

Spezis (2016) forskningsgenomgång visar att handledaren är betydelsefull och att relationen 

till sin handledare uppges vara den viktigaste framgångsfaktorn för en doktorand. Kulturen på 

universitetet påverkar i vilken utsträckning doktoranden utvecklar en bra relation till sin 

handledare, till sina doktorandkollegor och till universitetets bibliotek. Doktoranders 
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informationsbeteende är enligt översikten (Spezi 2016) relativt stabilt över tid med ganska 

små förändringar, där de förändringar som skett främst handlar om användande av sociala 

medier.  

 

Översikten belyser också att det är svårt att studera doktorander då detta är en heterogen 

grupp från olika discipliner samt att doktorander kan sägas vara både studenter och forskare 

på samma gång (Spezi 2016). I forskningsöversikten är det tydligt att doktorander är i behov 

av bibliotekets service under hela avhandlingsprojektet och studien betonar att bibliotekarier 

måste förstå doktorandernas forskningscykel för att kunna identifiera relevanta Zones of 

intervention, det vill säga zoner där det är lämpligt och givande för doktoranderna att 

bibliotekarier riktar sina stödinsatser. Vi har en förhoppning om att vi genom denna studie ska 

kunna beskriva skogsvetenskapliga doktoranders forskningscykel mer ingående och 

domänspecifikt och att vi därigenom kan göra en praktisk koppling utifrån studiens resultat i 

vår diskussion, där vi föreslår möjliga Zones of intervention för denna grupp.  

 

Flera av de studier som vi hittills har tagit upp kan relateras till begreppet och 

forskningsområdet informationshantering. Ett område som idag blir allt viktigare i relation till 

vetenskaplig forskning (Schumaker 2015). Att förbättra informationshantering är 

ursprungligen (Huvila 2006) ett huvudsakligt syfte med att göra den Information work 

analysis som vi i denna studie utför. 

 

En studie av Bracken et al (2013) vill bidra på ett positivt sätt till forskares hantering av 

information i sin forskningsprocess genom att utveckla nya digitala verktyg för att stötta 

forskare i sitt arbete. I deras studie var forskningspraktiker hos biologiforskare 

utgångspunkten och studien inleds med att kartlägga deltagarnas forskningsprocess och de 

informationsflöden som finns i denna process. Därefter utvärderar Bracken et al (2013) 

användbarheten av en virtuell forskningsmiljö med hjälp av de biologiforskare som studeras 

och utifrån dessa forskares processer och behov i sitt arbete. Denna studie har dock inte 

studerat doktorander, men den är relevant att nämna här då studiens tillvägagångssätt har 

inspirerat oss i vår studie. 

 

Vi har nu lyft fram flera studier som studerat doktorander och deras informationsbeteende 

eller informationspraktiker på olika sätt. När det kommer till forskning om doktorander eller 

forskare inom skogsvetenskaplig forskning finns det få publicerade studier inom BIV. Vi har 
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enbart hittat ett abstract till en artikel som ingår i en avhandling som studerat 

skogsvetenskapliga forskare i Pakistan och deras informationssökningsbeteende (Ahmad 

2012). I denna studie lyfts skogsvetenskapliga forskares viktiga roll för samhället fram, 

utifrån att deras forskning rör viktiga framtidsfrågor som klimat och miljö. Studien består av 

en enkätstudie samt 12 djupintervjuer och studiens resultat visar att den huvudsakliga 

drivkraften för dessa forskare när de söker information är personlig utveckling, att bedriva 

forskning och att hålla sig á jour på området.  

 

I sin inledning understryker Ahmad (2012) bristen av forskningslitteratur som studerat 

skogsvetenskapliga forskare och lyfter fram vikten av att studera dessa forskare då deras 

forskning handlar om resurser som är ovärderliga för människor och djurs överlevnad. I och 

med denna observerade brist av studier över denna grupp och dess arbetskontext så har vi 

påträffat en påtaglig kunskapslucka där vår studie kan bidra med viktig kunskap till det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet, samt till de verksamhetsstödjande 

tjänster som har forskare inom denna kunskapsdomän som målgrupp.   

 

 

 

 

 

 

 

!  
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5. Metod 

Vi har i föregående kapitel beskrivit denna studiens teoretiska utgångspunkter, syfte med 

tillhörande frågeställningar samt tidigare forskning. I följande avsnitt redogör vi för de 

metoder vi använt och hur vi har använt dem i genomförandet av denna studie. Vi beskriver 

den studiepopulation ur vilken vi gjort ett urval för datainsamling till vår intervjustudie, följt 

av datainsamling, databearbetning och analys av intervjumaterialet. Vi har i vår studie även 

gjort en bibliometrisk analys och beskriver här det urval och den databeatarbetning som ligger 

bakom den bibliometriska karta som presenteras i början av studiens resultat och diskussions 

kapitel. Slutligen redogör vi för de etiska aspekter vi övervägt genom studiens gång och 

avslutar med en metodreflektion.  

 

5.1 Studiepopulation   

Vi har i denna studie valt att studera doktorander i skogsvetenskap vid SLU i Umeå. Detta 

kan sägas vara en heterogen grupp då den forskning som bedrivs inom den 

Skogsvetenskapliga fakultetens elva institutioner är av olika karaktär: ”SLU:s forskning 

spänner från det stora till det lilla; från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till 

funktionsgenomik och bioteknik” (Sveriges lantbruksuniversitet 2019b). Utifrån den (oss 

veterligen) brist på forskning vi sett om skogsvetenskapliga doktoranders informationsarbete 

internationellt och i Sverige kan den tilltänkta studiepopulationen i vår studie anses vara en 

s.k. ”special population” (Perryman och Wildemuth 2017, 145). Då vårt urval av informanter 

kommer bestå av doktorander vid Skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå kan vi säga att vår 

studiepopulation är en ”special population” i dubbel bemärkelse då doktorander är en mindre 

studerad grupp inom biblioteks- och informationsvetenskapen (Case och Given 2016). Lite 

kan antas i förväg av en studie som undersöker ”special populations” vilket vi har behövt ha i 

åtanke då vi skapade en urvalsram för denna studie (Perryman och Wildemuth 2017, 146-

147). Det vi vet från tidigare forskning är att informationsbeteende/praktiker skiljer sig åt 

mellan olika forskningsdiscipliner (Case och Given 2016). Det är därför troligt att 

doktorandernas informationspraktiker och stödbehov kommer att skilja sig åt. För att ta 

hänsyn till detta har vi strävat efter att vårt urval från studiepopulation ska bestå av 

doktorander från olika forskningsområden inom Skogsvetenskapliga fakulteten.    
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5.2 Urval   

Vi har inledningsvis gjort ett urval i flera steg (Ahrne och Svensson 2015, 40). Steg 1 innebar 

att vi gjorde ett urval av universitet där vi etablerade en kontakt med SLU. Vi fick därmed 

tillåtelse att utföra studien vid SLU. I steg 2 identifierade vi studiepopulationen doktorander 

vid Skogsvetenskapliga fakulteten och delade upp populationen i de 11 institutioner (steg 3) 

som finns under fakulteten. Utifrån de olika institutionerna gjorde vi sedan ett individurval 

(steg 4). Vi har haft två urvalskriterier: (1) att de doktorander vi kontaktar arbetar inom skilda 

forskningsdiscipliner/ämnen och (2) att de är stationerade i Umeå.  

 

Efter detta valde vi olika strategier för att nå ut till skogsfakultetens doktorander. 

Inledningsvis skickade vi ut en förfrågan till samtliga doktorander genom en e-post lista. Med 

hjälp av detta tillvägagångssätt fick vi svar från en doktorand. Nästa strategi var att sätta upp 

anslag vid olika anslagstavlor i SLU:s huvudbyggnad. Genom detta tillvägagångssätt fick vi 

inga intresserade. Då vi inte nådde ett tillfredställande antal informanter med hjälp av dessa 

tillvägagångssätt bytte vi strategi.  

 

Vår nästa strategi var att göra individurvalet utifrån de personal-listor som finns tillgängliga 

via SLU:s hemsida. Från personallistorna gjorde vi ett slumpmässigt urval av doktorander vi 

kontaktat med en direkt förfrågan om att delta i vår studie. Det slumpmässiga urvalet från 

listorna gjordes för att inget bias skulle förekomma i detta urvalssteg. Varje doktorand 

tilldelades således ett nummer, sedan använde vi en slumpgenerator för att slumpa fram 

doktorander för personlig kontakt via mail. Utöver de slumpmässigt valda doktoranderna vi 

kontaktat så fick vi också några namn på doktorander via biblioteket.    

 

5.3 Datainsamling 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling i vår studie.  

Denna typ av intervju bygger på förbestämda frågor som kan modifieras eller ändra ordning 

under intervjusituationen utifrån intervjuarens uppfattning om vad som är lämpligt (Luo och 

Wildemuth 2007, 248). Formuleringen av frågorna kan ändras och intervjuaren kan ge 

förklaringar till de frågor som ställs. Vidare kan frågor tas bort om intervjuaren märker att 

frågorna kan vara opassande, eller lägga till frågor om behov finns (Luo och Wildemuth 

2007). Denna metod tillåter vidare fördjupning utanför intervjuguiden på uppkomna teman 

och känna av vart det är möjligt att få informanten att förtydliga och fördjupa sina svar. 
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Intervjuformen passar vår studie då vi inte i förväg vet vilka teman som kan uppkomma under 

våra intervjuer, därmed behöver vi en flexibel intervjumetod. Samtidigt har vi förutbestämda 

områden som vi vill hinna fråga samtliga informanter om inom den givna tidsramen för 

intervjun, därför behöver vi också en given struktur som driver våra intervjuer framåt. 

 

I förarbetet med intervjuerna utgick vi från det som sociologen Widerberg (2002, 68f) kallar 

intervjuguide vilket handlar om att strukturera upp frågor i olika teman. Detta underlättade i 

arbetet att skapa en övergripande struktur för intervjuerna. Vi ville veta mer om 

informanternas arbete och arbetssituation, om deras arbetsprocesser samt vilka källor de 

använder och hur deras informationsbeteende kan sägas vara utifrån de olika arbetsroller vi 

kunde identifiera. Vår intervjuguide utgår i stort sett från den intervjuguide som används i 

Huvilas avhandling: The ecology of information work (Huvila 2006). Vi omarbetade 

frågelistan så att den skulle passa ramarna för vår studie vilket bland annat innebar att vi 

översatte intervjufrågorna från engelska till svenska (förutom en checklista över 

informationskällor) och att vi kortade ned frågelistan så att intervjuerna skulle ta cirka en 

timme istället för drygt två timmar.  

 

De intervjuer vi utfört inom denna studie är i form av djupintervjuer med en semistrukturerad 

intervjuguide som är tematiserad utifrån de aspekter och dimensioner som Huvila (2006, 100-

102) tar fasta på i sin studie. Redan under intervjun gör vi en primär tematisering av möjliga 

antagna arbetsroller genom att samla de aktiviteter doktoranderna beskriver att de utför under 

en ett-års-cykel i olika teman. Till exempel kunde aktiviteterna undervisa, hålla en kurs och 

handleda studenter ses som ett tema. Utifrån dessa teman gick vi vidare i intervjun genom att 

gå djupare in i varje tema och ställa frågor om doktorandernas interaktion med information 

och informationskällor.  

 

Vi etablerade kontakt med fem doktorander och genomförde därefter intervjuer under en 

vecka. Varje enskild intervju tog mellan 50 och 90 minuter. Innan intervjuerna inleddes 

berättade vi om vår studies utgångspunkter och syfte och gav doktoranderna möjlighet att 

ställa frågor till oss. Därefter gav doktoranderna sitt medgivande till att delta inom ramen för 

vår studie under förutsättning att vi håller dem anonyma. Vi frågade också om medgivande 

till att spela in intervjuerna och doktoranderna gav sitt medgivande till detta under 

förutsättning att det inspelade materialet raderas efter slutförd studie samt att övrigt material 

som skulle kunna knyta en individ till specifika utsagor också skulle förstöras. Intervjuerna 
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spelades in med två mobiltelefoner och telefonernas röstinspelnings-app. Därefter 

transkriberades intervjuerna för att kunna tematiseras och analyseras utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter. Under intervjuerna var vi två intervjuare och en informant. Vi 

beslutade oss för detta då vi ansåg att det kunde underlätta i vår analytiska process då vi under 

pågående intervju var tvungna att samtidigt som vi ställde förbestämda frågor också 

identifiera potentiella arbetsroller som vi frågade vidare om gällande arbetsuppgifter och 

källor. I och med att detta krävde ganska mycket koncentration av intervjuaren så underlättade 

det att vi var två personer som kunde hjälpa varandra framåt i intervjun. Detta anser vi föll väl 

ut där en av oss fick rollen som huvudsaklig intervjuare, och en av oss ställde följdfrågor och 

tog vid om den huvudsakliga intervjuaren behövde tid att tänka. Vi hade också en idé om att 

en trepartsintervju kunde skapa mer av ett samtal än en strikt utfrågande intervjusituation då 

intervjun helt enkelt skulle bli mer avslappnad. För att bidra till en avslappnad stämning bjöd 

vi på fika under intervjun och svarade själva på frågor som ibland ställdes från informanterna 

till oss. 

 

5.4 Databearbetning  

Databearbetningen av vårt intervjumaterial inleddes i och med transkribering av våra 

inspelade intervjuer. Vi transkriberade intervjuerna i sin helhet och markerade ord eller 

meningar som betonades av informanterna. Vi tog inte med olika ljudyttringar förutom när 

skratt förekom som kunde indikera osäkerhet eller tveksamhet. I de fall det var svårt att höra 

informantens svar så markerades detta som osäkert svar och har inte tagits med i analysen av 

vårt material. När citat förekommer i studiens resultat- och diskussionsavsnitt från 

intervjuerna så är de delvis bearbetade. Bearbetningen kan innebära att vi har tagit bort något 

ord, någon mening eller att vi lagt ihop stycken från en intervju som beskriver samma tema. 

Då intervjuer bygger på vardagligt talspråk har vi bearbetat citatet till en mer anpassad 

skriftlig form för att underlätta läsningen (Kvale och Brinkmann 2014, 331). Det är främst 

repetitioner och talspråk som tagits bort, såsom ”ehm”, ”typ” och liknande. För att visa på att 

citaten är bearbetade, använt oss av följande symboler: [---] vilket betyder att en mening eller 

mer är borttagna eller att olika delar av samma intervju har dragits ihop. Vi har också använt 

symbolen […] vilket betyder att enstaka ord är borttagna exempelvis ord som kunnat röja 

informantens identitet. I vårt resultat och diskussionsavsnitt har fråga/frågeställare noterats 

med ett F och informantens svar har noterats med ett I samt att svarande informant anges i 

slutat av citaten inom parentes. 
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5.5 Analysarbete 

Inom vår studie har vi gjort en Information work analysis som föreslagits av Huvila (2006, 

119-170, 2008b). Analysmetoden fokuserar explicit på information och informationsarbete 

där dessa ses som sociala och kulturella fenomen, inte enbart kognitiva. Huvila (2008b) 

beskriver att analysen syftar till att förbättra informationsarbete, och hantering av information, 

i hela sin omfattning istället för att endast titta på hur man på bästa sätt utvecklar specifika 

informationssystem, eller delar av informationssystem. Analysen ger en beskrivning av och 

en förståelse för verkliga fenomen i vardagen samtidigt som den fungerar som ett instrument 

för att förändra och utveckla en befintlig situation. I Huvilas studie (2006), som använder 

Information work analysis, analyserar Huvila sitt datamaterial genom ett grounded theory 

approach som han uppger bestod av iterativt skrivande, schema analys och 

validitetskontroller. I analysen ses arbete som ett s.k. soft system (Huvila 2006; jmf Checkland 

1981) som, enkelt beskrivet, är ett system bestående av resurser, konventioner, strukturer, 

infrastrukturer och aktörer som deltar i olika arbetsroller. Systemet, och deltagarna i det, har 

en individuell känsla av systemets gemensamma och personliga syften, betydelser och värden. 

Systemet är ekologiskt i den meningen att det utvecklas, är beläget och inramas inom, och av, 

dess omgivningar.  

 

I Information work analysis utforskas det system som studeras på två nivåer: (1) nivån av 

själva arbetet och (2) informationskomponenten, som kallas informationsarbete, inom 

systemet. De systematiska processer som sker inom systemet undersöks i fyra steg som utgörs 

av följande analyser: 

 

1. Aktör-kontext analys (Actor-context analysis) 

2. Process-uppgifts analys (Process-task analysis) 

3. Bedömning av informationsinteraktioner samt klassifikation (Information interactions 

assessment and Classification) 

4. Beskrivning av arbetsrollsspecifika informationslandskap (Description of the work-

role-specific information landscape) 

 

Analysens fyra steg möjliggör en djup granskning av arbete och informationsarbete i hela sin 

omfattning, som sträcker sig från domänanalytisk nivå till förklaringen av specifika aktiviteter 

och vad som motiverar dessa aktiviteter. I de första två stegen i analysen: aktör-kontext analys 
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och process-uppgifts analys, identifieras organisationen och de strukturer som förekommer i 

arbetet. I de påföljande två stegen: bedömning av informationsinteraktioner samt 

klassifikation och beskrivning av arbetsrollsspecifika informationslandskap, utforskas de 

praktiska informationsinteraktionerna, beteendet och källor till information inom de olika 

arbetsrollerna. Utgången av de fyra stegen i Information work analysis är en beskrivning av 

antagna arbetsroller, arbetsprocesser och aktiviteter med tillhörande arbetsuppgifter inom de 

antagna arbetsrollerna, interaktion med information i de aktiviteter som ingår i 

arbetsprocesserna och slutligen en visualisering av den informationshorisont som finns 

tillgänglig i varje arbetsroll.  

 

I sin summering av analysmetoden skriver Huvila att tillsammans ger dessa fyra utkomster av 

analysen en funktionell klassifikation av det arbete som studerats i ett system och de 

informationsaktiviteter som sker inom arbetet. Detta, säger Huvila, är direkt användbart i 

utvecklingen av olika informationssystem och/eller informationstjänster. Resultaten kan också 

fungera som värdefulla utgångspunkter för vidare diskussion kring informationsarbete och 

kunskapsorganisation i olika kontexter (Huvila 2006, 186).  

 

Huvila använder flertalet analysmetoder och teorier i de fyra stegen av sin Information work 

analysis (Huvila 2006, 120-127, 2008b). Dessa specifika metoder är inte obligatoriska enligt 

Huvila och kan anpassas inom den övergripande ramen för analysens procedur. Vi har till 

största del följt proceduren enligt Huvilas beskrivningar men med vissa förändringar under 

studiens gång. Vi har, som vi tidigare beskrivit under rubriken 5.3 Datainsamling, gjort några 

förändringar i intervjuguiden för att anpassa den till denna studies tidschema och språk. 

Huvila har använt schematisk analys i sin analys och vi använder tematisk analys, vilket är en 

vedertagen metod inom biblioteks- och informationsvetenskapen (Wildemuth 2017).   

 

Vår empiri har analyserats enligt Braun och Clarkes (2006) beskrivning av tematisk analys 

och metoden fungerade som ett verktyg för att strukturera och tematisera vårt material på ett 

systematiskt sätt. Braun och Clarke (2006) beskriver den tematiska analysen som en process i 

olika steg som i stort handlar om att bearbeta sitt material, i textform, och utifrån en iterativ 

process koda det empiriska materialet. De olika stegen i den tematiska analysen består av en 

process där forskaren först bekantar sig med materialet och därefter skapar initiala koder. 

Koderna slås sedan ihop till teman som testas och utvärderas för att slutligen definieras och 

namnges. Braun och Clarke (2006) menar att den tematiska analysen är en process där man 
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identifierar, analyserar och rapporterar mönster och teman i sitt material. I kodningsprocessen 

har kodningen av materialet vägletts av denna studies frågeställningar och utifrån de metoder 

vi använt under de fyra stegen i Information work analysis. 

 

Under analysarbetet har vi gjort flera genomläsningar av vår teoretiska litteratur och Huvilas 

(2006, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b) beskrivningar av de metoder han använt. Vi har valt att 

lägga vår analys på en annan nivå i ett system (i vårt fall organisationen dvs. universitetet) än 

vad Huvila gjort i sin studie. Vi har således gjort en Information work analysis i nivå med en 

av de sex arbetsroller som Huvila (2006, 156) identifierade i sitt studiematerial som vi i denna 

studie benämner: primär doktorandroll. Det är i denna primära doktorandroll inom vilken vi 

identifierat antagna arbetsroller (för en utökad beskrivning av denna primära roll se bilaga 

3). Vi har nu kommit fram till delen där vi ingående beskriver vår studies Information work 

analysis som utgjorts av följande fyra analyssteg och följande metoder för analys i varje steg: 

Steg 1: Identifikation av arbetsroller  
(aktör-kontext analys) 

I det inledande analyssteget gjorde vi en primär kodning av antagna arbetsroller i vårt 

empiriska material genom tematisk analys. I denna del fokuserade vi på att hitta antagna 

arbetsroller av våra doktorander i de delar där de beskriver sitt arbete och vad de gör i sitt 

arbete under en årscykel. Studiens fem djupintervjuer transkriberades och skrevs ut. Vi 

markerade i det transkriberade materialet genom färgkodade överstrykningar och 

anteckningar i marginalen. Vi kodade här parallellt med varandra och jämförde våra resultat 

som en sorts validering så att kodningen var rimlig. Våra resultat liknade varandra och efter 

ett antal genomgångar, där olika roller slagits ihop eller tagits bort, blev fem roller kvar som 

vi ansåg representerade materialet på ett bra sätt.  

Steg 2: CATWOE-analys och Root-definitions  
(process-uppgifts analys) 

Nästa steg i Information work analysis handlade om att skapa så kallade Root-definitions av 

arbetsrollerna genom CATWOE-analys (Client, Actor, Transformation, Worldview, Owner 

och Environment- analys). En Root-definition är en beskrivning av ett mänskligt 

aktivitetssystem och definitionerna utformas i enlighet med utformade CATWOE-kriterier 

(Huvila 2006, 123), vilka vi här kommer beskriva mer ingående. I en Information work 

analysis fungerar CATWOE-analysen som ett sätt att avgränsa och tydliggöra arbetsrollerna 

genom att den beskriver vad en arbetsroll konstitueras av och vilka drivkrafter, uppfattningar 
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och aktiviteter som rollen innefattar samt vilka olika intressenter som finns i det 

aktivitetssystem som rollen verkar inom. Våra Root-definitions är skrivna i jag-form men är 

egentligen en sammanslagning av de olika informanternas berättelser kring deras arbete 

kopplat till de fem roller vi tagit fram ur vårt intervjumaterial i föregående analyssteg. I detta 

steg gick vi därför igenom materialet igen för att hitta informanternas beskrivningar av de 

olika rollerna och vilka: Clients (målgrupper, de som påverkas av aktivitetssystemet), Actors 

(aktörer, rollinnehavare), Transformations (vad arbetet ska leda till, den 

transformationsprocess som sker i aktivitetssystemet), World Views (vilka bakomliggande 

uppfattningar och motiv som finns i aktivitetssystemet och som påverkar arbetet), Owners 

(vilka som äger eller kontrollerar systemet och transformationsprocessen) och Environments 

(platsen där aktiviteterna utspelar sig eller det som begränsar transformationsprocessen) som 

våra informanter beskriver (Huvila 2006, 124, Basden och Wood-Harper, 2006). Förutom att 

CATWOE-analysen har fungerat som ett sätt att tydliggöra arbetsroller och aktiviteter hos 

doktoranderna så fungerade analysmetoden också som ett sätt för oss att testa och validera om 

de roller vi kodat i analyssteg ett var rimliga och sammanhållna. 

 

CATWOE kommer ursprungligen från forskaren Checklands (1981) Soft systems 

methodology (SSM). SSM utvecklades när man insåg att mer traditionella systemteorier hade 

svårt att adressera komplexa problem eller frågor där det fanns olika uppfattningar om hur ett 

givet problem ska lösas. SSM innebär att man namnger och definierar relevanta system i en 

problematisk situation. En Root-definition ska vara en enkel och tydlig beskrivning av ett 

mänskligt aktivitetssystem vilket fångar ett särskilt perspektiv på ett givet problem. 

CATWOE-analysen fångar de olika dimensioner som behöver beskrivas för att kunna 

formulera en holistisk Root-definition (Checkland 1981, 165f). Huvila (2006,124) använder 

CATWOE i Information work analysis som ett analytiskt verktyg för att avgränsa och 

definiera de aktiviteter som sker inom det aktivitetssystem som de identifierade arbetsrollerna 

skapar eller är en del av.  

Steg 3: Analys av Interaktion med information och klassificering av 
informationsbeteende  
(Bedömning av informationsinteraktioner samt klassifikation) 

Utifrån de definierade rollerna och resultatet av CATWOE-analysen klassificerade vi i nästa 

analyssteg interaktioner med information utifrån en given klassificeringsmall kallad Facetted 

information classification (Cool och Belkin, 2002; Huvila 2006, 2010). Cool och Belkin 

föreslår ett klassifikationssystem för interaktion med information som består av fem 
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huvudfacetter med tillhörande underfacetter. Det är tänkt att de fem huvudfacetterna, genom 

att kombineras på olika sätt, ska kunna beskriva alla de olika interaktioner med information 

som människor har i olika aktiviteter. Syftet med klassifikationssystemet är att kunna beskriva 

hela den bredd av informationsinteraktioner som förekommer och inte enbart momentet när 

en person aktivt söker information med en given frågeställning. Tanken är att denna typ av 

kartläggning ska kunna ligga till grund för utvecklingen av olika informationssystem. När vi 

skriver interaktion med information så ska det därför förstås som ett brett begrepp som 

innefattar olika aspekter som informationssökning och informationsanvändning. Cool och 

Belkins (2002) klassifikationsschema ser ut på följande sätt: 

 

Figur 4. Top level facets of a classification of interactions with information (Cool och Belkin 2002)  

 

I vår studie har vi översatt de ursprungliga huvud- och under facetterna (Cool och Belkin 

2002, Huvila 2010) från engelska till svenska (för en fullständig lista över vår översättning se 

Bilaga 1). I denna studie kommer vi att använda huvudfacetterna kommunikationsbeteende, 

informationsbeteende och interaktionskriterier för att beskriva arbetsrollernas interaktion med 

information; dessa beskriver vi nu mer ingående.  

 

Första huvudfacetten: kommunikationsbeteende, handlar om vilken typ av 

kommunikationsbeteende som används i en viss aktivitet, och underfacetterna ska specificera, 

enligt vår översättning: Medium – vilket medium som kommunikation sker, exempelvis 

genom samtal; Status – på vilket sätt, exempelvis ansikte-mot-ansikte samt Spridning – hur 

det sprids, exempelvis en-till-en. 
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Andra huvudfacetten som vi kommer att använda är: informationsbeteende och de beteenden 

som ingår enligt Cool och Belkin (2002) är: Skapa, modifiera, disseminera, få tillgång, 

organisera, utvärdera, bevara, förstå och använda. Underfacetterna till 

informationsbeteendena beskriver vilken metod som används inom beteendet, eller vad som 

görs, exempelvis att söka; underfacetten status beskriver syftet med beteendet, exempelvis 

specificering. Vi har utgått från Huvilas (2010) lista på underfacetter till denna huvudfacett 

(informationsbeteende). 

 

Den sista huvudfacetten som vi använt i klassificeringen av informationsinteraktioner är: 

interaktionskriterium vilken beskriver de kriterier som finns för att interagera med olika typer 

av information i en given situation. Huvila (2010) har anpassat Cool och Belkins (2002) 

ursprungliga klassifikationssystem genom ett tillägg av underfacetterna hinder och tillgångar. 

Detta för att kunna ta fasta på olika problem och möjligheter som finns utifrån olika 

arbetsroller och de informationsinteraktioner som förekommer. Underfacetter till 

huvudfacetten Interaktionskriterier kan enligt Cool och Belkin (2002) vara: korrekthet, 

legitimitet, ämnesområde, person med mera. Hinder kan enligt Huvila (2010) vara: tid, 

informationsöversvämning med mera. Tillgångar exempelvis kan vara: erfarenhet, kännedom 

om materialet med mera. Genom vår analys tillkom några facetter för att beskriva våra 

informanters interaktion med information, dessa har i vårt resultatavsnitt markerats med en 

asterisk.  

 

I denna studie har klassificeringsmetoden fungerat som ett sätt att beskriva hur en arbetsroll 

interagerar med information i en given aktivitet. Detta ger en rikare beskrivning av 

arbetsrollen och hur de olika rollerna kan definieras i termer av aktiviteter och 

informationsinteraktioner. Då vi inte haft möjlighet att klassificera alla aktiviteter som vi 

identifierat inom en viss roll har vi utgått från vad vi bedömt som den primära aktiviteten 

inom en roll, exempelvis: I arbetsrollen lärare har vi identifierat aktiviteten förbereda 

undervisning som primär. När vi identifierat en aktivitet som primär inom en roll så är det en 

aktivitet som majoriteten eller samtliga av våra informanter har angett som en del i sitt arbete 

under en årscykel. Utifrån denna aktivitet har vi klassificerat det huvudsakliga 

kommunikationsbeteendet, de huvudsakliga informationsbeteendena samt vilka kriterier som 

finns för interaktion med information i aktiviteten. Här beskrivs också eventuella hinder och 

tillgångar hos doktoranden i interaktionen med information i aktiviteten. Klassificeringen har 

skett utifrån genomgång av de beskrivna aktiviteterna i CATWOE-analysen och ytterligare 
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riktade genomläsningar av vår empiri. Klassificeringen tydliggör vilka typer av stödbehov 

som finns i olika aktiviteter inom de olika arbetsrollerna och ligger därför till grund för de 

diskussioner vi för om detta i slutet av studiens diskussionsavsnitt.  

Steg 4. Analys av arbetsrollernas informationshorisonter  
(Beskrivning av arbetsrollsspecifika informationslandskap) 

Det fjärde och slutliga steget i Information work analysis handlar om att analysera vilka 

informationsresurser och källor till information som informanterna använder i de framtagna 

arbetsrollerna och utifrån detta skapa och visualisera de olika arbetsrollernas ”analytiska” 

informationshorisonter. En informationshorisont i Huvilas tappning är således en analytiskt 

konstruerad informationskarta som skapas av forskaren, till skillnad från en 

informationshorisont som ritas av informanten som en del av en intervju (Sonnenwald och 

Wildemuth 2001).  Informationshorisonterna ska på ett visuellt sätt summera rolltypiska 

informationsbeteenden genom att bidra med en översikt över de relevanta 

informationskällorna i en viss arbetsroll. Kartorna ger en bild av relevanta informationskällor, 

hur de relaterar till varandra och i vilka mönster de används (vägar till olika 

informationskällor/resurser). Kartornas vidd indikerar bredden på informationshorisonten 

(vilka olika typer av källor som används) och kartornas djup ska förstås som process eller 

progress i informationsanvändningen utifrån en viss roll (Huvila 2009b).  

 

När vi konstruerade informationshorisontkartorna startade vi med ytterligare en genomläsning 

av vårt empiriska material. Därefter genomförde vi en riktad kodning och tematisering av 

materialet för att identifiera alla informationskällor (eller informationsresurser) som nämns i 

relation till de identifierade arbetsrollerna. Analysen pågick tills vi identifierat samtliga 

informationskällor som nämns av informanterna i intervjuerna. Varje informationskälla som 

nämndes färgkodades i intervjutranskriberingarna och överfördes genom att den skrevs upp 

på en post-it-lapp där varje färg genomgående representerade en arbetsroll. Vi sökte alltså 

efter informationskällor i vårt intervjumaterial och bedömde sedan vilken av de fem rollerna 

informanten agerade inom när källan användes, varje roll hade således en specifik färg. På 

detta vis kopplades informationskällor till arbetsroller genom färgkodning. Nedan är en bild 

av vår kodningsprocess inför skapandet av de analytiska informationshorisonterna. Varje färg 

på post-it lapparna står för källor kopplade till de olika arbetsroller som återfunnits i vårt 

empiriska material. Varje arbetsroll har på det sättet en färg kopplad till sig. 
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Figur 5. Färgkodningsprocess inför skapandet av analytiska informationshorisontkartor  

 

När detta steg var färdigt dokumenterade vi samtliga informationskällor från post-it-lapparna 

till ett separat Word-dokument (se bilaga 2). För att kunna skapa informationshorisontkartorna 

behövde vi gå igenom alla informationskällor ytterligare en gång. Denna gång använde vi 

Word-dokumentet och listan med samtliga informationskällor och där tematiserade vi 

informationskällorna i olika klasser eller kluster av källor då många källor var olika 

benämningar på samma informationskälla (informationsresurs). Sedan indikerades relationer 

mellan olika nivåer/klasser av informationsresurser, exempelvis ”verksamhetsstöd ! 

biblioteket ! kurser/föreläsningar”. När detta steg var färdigt testade vi att visualisera de 

olika rollernas informationskällor i form av informationshorisonter med fokus på horisontens 

bredd (omfattning av antal informationskällor/resurser), djup (progress), flöde (Transmittors 

som indikeras av pilar) och ingångspunkter (Entry points) (jmf Huvila 2006, 198, 2010). 

Kartorna skissades inledningsvis upp på en whiteboard och ritades sedan avslutningsvis upp i 

programmet InDesign, utifrån de inledande skisser som konstruerades. I det slutliga 

färdigställandet av kartorna kunde vi återigen se över kartornas helhet, pilarnas riktningar och 



31!
!!

annan korrektur en gång till. Våra informationshorisontkartor presenteras i resultatavsnittet 

under respektive rollbeskrivning.  

 

Nedan är ett exempel på hur en färdig informationshorisontkarta för kommunikatörsrollen ser 

ut.  

 
 

Logiken i kartornas noteringar är samma i samtliga informationshorisontkartor. I botten har vi 

lagt de digitala ingångsvägar (empiriskt) som doktoranderna har nämnt i relation till rollen. 

Vertikalt har vi valt att visualisera ”digitala sökvägar” (teoretiskt) som följer med i hela 

informationshorisonten och som leder till olika informationsresurser. Pilarna som går från de 

digitala sökvägarna i botten och på kanten har vi markerat genom att göra dem streckade. 

Detta primärt för att vi ska kunna föra en diskussion kring hur digitalisering kan tänkas 

påverka idén om informationshorisonter. Vi menar att tanken om en progress i 

informationshorisonten kompliceras av att digital information och digitala sökvägar har en 

inbyggd snabbhet som gör att informationsinteraktionerna intensifieras. Av denna anledning 

skiljer vi mellan de raka pilarna som ska förstås som en tydlig direktion (från punkt A till 

punkt B) medan de streckade pilarna indikerar ett mer ospecificerat flöde. ”Boxarna” i 

informationshorisonten kan vara antingen med streckade eller med hela kanter. Hela kanter 

indikerar att källan är en startpunkt eller ingångsväg i informationshorisonten. Streckade 

kanter visar att källan är en Carrier vilket indikerar att den används genom de olika 

informationsinteraktionerna i horisonten. Huvila visar också Ending points i sina 
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informationshorisonter (Huvila, 2006, 198). Detta ska markera källor där 

informationsinteraktionerna oftast tar slut. Vi har valt att inte markera detta i våra kartor då vi 

inte har kunnat se i vår empiri att det finns sådana typiska källor utifrån doktorandernas 

utsagor.  

 

5.6 Bibliometrisk analys 
 
Urval 

Vi har inom vår studie också gjort ett urval av vetenskapliga publikationer till vår 

bibliometriska karta. Denna har som syfte att beskriva vilken forskning som bedrivs vid SLU 

i Umeå och på så sätt visualisera den kunskapsdomän våra informanter arbetar inom. 

Dessutom möjliggör kartan för oss att koppla våra informanters forskning till de 

forskningsområden som framkommer i kartan utan att nämna de specifika institutioner där de 

arbetar. Urvalet av publikationer har vi gjort ur Web of Science (WoS). En bibliografisk 

databas som föreslås av van Eck och Waltman (2014, 295). Vårt urval av publikationer är 

baserat på sökresultat från följande sökning i WoS Core Collection: 

 

Sökfråga: ad=(umea same sweden) AND py=(2015-2019) 

 

Sökfrågan är ställd i WoS avancerade sökfunktion och ska läsas som att vi sökt på Umeå och 

Sverige i adressfältet och avgränsat sökningen till publikationer utgivna mellan åren 2015-

2019. Utifrån sökresultatet gick vi in och analyserade våra resultat och avgränsade sökningen 

till Organizations. Detta gav oss 13 954 träffar. I nästa steg avgränsade vi detta sökresultat 

ytterligare genom att enbart välja publikationer med ”adressen”: Swedish univ agr sci; 

Swedish univ agr sci SLU; SLU samt SKOGFORSK. Efter denna avgränsning var vårt resultat 

2083 publikationer och vi exporterade följande data från dessa publikationer: Full record and 

cited references. Vi valde filformatet: Tab-delimited för Mac. 

Databearbetning och analys 

Den bibliometriska analysen utfördes i programmet VOSViewer 1.6.13. Programmet använder 

en teknik som kallas VOS technique som ger distansbaserade visualiseringar av bibliometriska 

nätverk (van Eck och Waltman 2014, 293-296). Detta innebär att noderna i nätverket är 

positionerade på ett sätt där distansen mellan två noder indikerar ett samband mellan noder. 
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Desto närmare noderna är varandra desto högre samband mellan noderna (van Eck och 

Waltman 2014, 288). Varje nod i ett nätverk placeras i kluster, som är en uppsättning nära 

relaterade noder. Färger används för att indikera till vilket kluster en nod har placerats. I vår 

bibliometriska analys ingår som tidigare nämnt publikationer från SLU Umeå mellan åren 

2015-2019 och vi har valt att göra en semantisk nätverksanalys av co-förekomst 

(samförekomst) av relationer mellan nyckelord i vårt urval av publikationer. Detta är en 

vanligt förekommande typ av analys av bibliometriska nätverk (van Eck och Waltman 2014, 

286) och en välanvänd visualiseringsmetod för att förstå den kognitiva strukturen av ett fält. 

Dokument är den vanligaste enheten för analys med syfte att visualisera kunskapsdomäner 

(Borner, Chen och Boyack 2003, 190-191).  

 

Själva analysförfarandet i VOSViewer är, som vi beskrivit, baserad på bibliografisk data från 

WoS. Till vår analys laddade vi upp filer med data från vårt urval (2083 publikationer). 

Därefter valde vi att göra en co-förekomst analys med Fractional counting 1  och 

analysenheten var All keywords som innebär att vi har valt att analysera alla nyckelord i 

nyckelords-listan till samtliga publikationer i vårt urval. Antalet samförekomster mellan två 

nyckelord är det antal publikationer där båda nyckelorden förekommer tillsammans i 

nyckelords-listorna (van Eck och Waltman 2014, 287). Vi valde ett minimum på 3 

förekomster av ett nyckelord som tröskelvärde i analysen och valde att ta med 1000 nyckelord 

i vår analys på vilket den totala styrkan i samförekommande länkar beräknades.  

 

5.7 Etiska överväganden    

Det finns flertalet etiska aspekter att ta i beaktande i vår studie. Främst gäller det att garantera 

anonymitet hos våra informanter, etiska aspekter i intervjusituationen samt transparens i 

forskningsprocessen. Här kommer vi beskriva hur vi gått tillväga för att möta upp dessa 

utmaningar. Vi har kontinuerligt reflekterat över dessa etiska aspekter i vårt arbete och i de 

olika delarna i vår uppsats.  

 

Inom vår studie studerar vi människor och deras arbetssituation på en relativt begränsad 

arbetsplats. I och med detta har vi konstant övervägt hur vi ska behålla informanternas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Att använda Fractional counting rekommenderas av skaparna av programmet VOSviewer och innebär en form 
av viktning av, i vårt fall, nyckelord (van Eck och Waltman 2014, 296), en form av balansering i analysen av 
vanligt förekommande nyckelord så att dessa inte helt dominerar kartan.  
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anonymitet genom studien. Inte enbart gällande hantering av intervjudata utan också då vi 

träffar doktoranderna för intervjuer. Doktorander är inte en särskilt utsatt grupp men det har 

varit tänkbart att information vi samlar in skulle kunna påverka deras arbetssituation. Vi har 

inte ställt känsliga frågor eller hanterat personuppgifter från doktoranderna, men då vi fått 

indikationer om att doktoranders arbetssituation och karriärmöjligheter kan påverkas av i 

vilken mån deras handledare är engagerad i deras forskarkarriär så är informanternas 

anonymitet viktig. Under studiens intervjudagar träffade vi doktoranderna för intervjuer vid 

lokaler där bibliotekarier och andra studenter/forskare kunde se informanterna möta upp oss. 

Detta skulle kunna utgöra en risk för att de kan identifieras i samband med intervjuerna och 

denna uppsats. Vi övervägde nackdelarna och fördelarna med att träffas för intervjuer vid 

SLU:s lokaler och lät informanterna själva avgöra var de föredrog att träffas för intervju. 

Samtliga informanter valde att intervjuerna skulle ske på den egna arbetsplatsen, det vill säga 

vid SLU:s lokaler. De material som samlats in från intervjuerna har varit inlåst under studiens 

gång eller i förvar hos en av oss två som genomfört studien. Samtliga inspelningar och 

anteckningar kommer förstöras vid studiens avslutande. Vi har inte behövt genomföra en 

forskningsetik prövning för vår studie då det är en uppsats på avancerad nivå 

(Vetenskapsrådet 2019).  

 

I vårt urval så har de olika doktoranderna mer eller mindre specifika forskningsområden och 

projekt de forskar inom och institutionerna de arbetar vid är närliggande varandra fysiskt. 

Detta gör att våra informanter ganska lätt skulle kunna bli identifierade inom vår uppsats. För 

att behålla anonymiteten hos våra informanter har vi bland annat valt att göra en bibliometrisk 

karta över de forskningsområden som finns inom fakulteten och dessa presenteras i 

uppsatsens resultatavsnitt. Tanken bakom detta tillvägagångssätt är att vi i resultatavsnittet 

kan använda kartan för att visa inom vilka forskningsområden (var på kartan) våra respektive 

informanter befinner sig utan att använda deras specifika forskningsprojekt som identifikator.  

 

5.8 Metodreflektion   

I detta stycke har vi samlat våra metodreflektioner vilka främst handlar om intervju som 

metod samt om Information work analysis. Vi kommer också att kortfattat diskutera validitet 

och reliabilitet i relation till kvalitativ metod.  
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Intervjuer som metod 

Inledningsvis tänker vi reflektera kring den kvalitativa forskningsintervjun som metod. I 

denna studie genomförde vi fem semistrukturerade intervjuer med doktorander vid SLU:s 

skogsvetenskapliga fakultet i Umeå. Utifrån Foleys (2012) distinktioner mellan olika 

intervjupersoner har vi valt att kalla deltagarna i studien för informanter. Informanten är, 

enligt denna distinktion, någon som väljs i en intervjukontext utifrån att denne har särskilda 

kunskaper om en miljö eller social praktik. De får ofta ställningen av experter i en intervju 

(Kvale och Brinkmann 2014) och vi har, i våra intervjuer, uppmuntrat doktoranderna att inta 

rollen som experter på sin egen arbetssituation och som förmedlare av den forskningsmiljö de 

befinner sig inom. Våra intervjuer har huvudsakligen fokuserat på att kartlägga 

doktorandernas arbete och informationsarbete, emellertid har vi också ställt frågor om mer 

känsloladdade aspekter av deras arbete, såsom drivkrafter bakom det egna arbetet för att ta ett 

exempel. Tonvikten kan dock sägas ha legat på deskriptiva aspekter av deras arbetskontext, 

snarare än emotionella.  

 

En reflektion vi har gjort under studiens gång har att göra med informantens sårbarhet i 

relation till vår intervjusituation. Inledningsvis resonerade vi som så att intervjusituationen 

inte var att betrakta som särskilt känslig då vi som intervjuare är studenter och informanten är 

doktorand, det vill säga i högre akademisk ställning än oss. Vi ansåg inte heller att ämnet som 

behandlades i intervjuerna, som primärt handlade om informationsanvändning och 

arbetsprocesser, torde vara av särskilt känslig karaktär. Dock upplever vi i efterhand att detta 

var en felbedömning av oss, då det visade sig att frågor om hur man använder och interagerar 

med information i sitt arbete som doktorand verkar vara lite känsligt, inte minst då det kan 

generera osäkerhet hos informanten (gör jag rätt, gör jag nog och så vidare) och 

prestationsångest (vilja vara oss intervjuare till lags). Informanterna gav ibland uttryck för att 

vissa frågor upplevdes som för svåra, vilket vi reflekterade över under tidens gång mellan 

intervjuerna. Vissa frågor kunde också tas emot med viss irritation och informanten valde att 

ställa motfrågor. I dessa situationer ska man enligt Kvale och Brinkmann (2014, 130) skärpa 

sin uppmärksamhet då det kan vara ett tecken på att det är något viktigt som står på spel för 

informanten.  

 

Det vi nyss beskrivit har vi tolkat som att det kan vara känsligt att diskutera frågor som 

tangerar aspekter som informationskompetens, då detta är ett område som man inte vill visa 
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sig osäker inom. Kanske särskilt som doktorand (forskare) vars källor och arbete ofta ska 

kunna redogöras för inför ett vetenskapligt samfund. Det kan givetvis också vara ett tecken på 

att vi kan ha ställt en olämpligt formulerad fråga och av den anledningen valde vi att 

omformulera vissa frågor mellan intervjuerna. Vi anpassade också frågorna utifrån varje 

informants sätt att vara och besvara våra frågor. Det kunde bland annat handla om att 

omformulera begrepp som ”bibliografisk databas” och istället kontextualisera dessa typer av 

källor så att det framgick vad vi menade i samband med att frågan ställdes.  

Informanter till studien 

Studiens empiri bygger på intervjuer med ett antal informanter; vår målsättning var att 

intervjua mellan fyra och sex personer. Ett initialt problem för oss, som också går att härleda 

till tidsramarna för studien som omfattar tio veckor, var att snabbt rekrytera informanter till 

studien. Vi hoppades på att kunna etablera kontakt med doktorander via en intern sändlista 

inom Skogsvetenskapliga fakulteten men såg oss till slut tvungna att använda andra metoder 

för kontakt då tiden började bli knapp. Detta gjorde att vi i ett nästa steg kontaktade 

potentiella informanter via riktad personlig kontakt. Det visade sig att en personlig kontakt 

var mest effektivt för att rekrytera informanter, då ett stort utskick enbart genererade ett svar 

och affischering inte gav något resultat alls. I slutändan har vi i stort sett fått den typ av 

spridning bland informanterna som vi hade tänkt oss i designen av studien, men vi har ändå 

fått göra vissa ändringar från ursprungsplanen vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Den största risken för att vårt urval av informanter på något sätt utgjort ett bias i vårt 

empiriska material har att göra med de personliga kontakter som vi använde för att nå möjliga 

informanter, vilket slutligen resulterade i två av våra fem intervjuer. Dessa två informanter 

hade en etablerad kontakt med biblioteket vilket kan göra att de var mer medvetna än de andra 

doktoranderna i urvalet om sin egen informationsanvändning. Då vi primärt är intresserade av 

arbetsroller, arbetskontext och informationsarbete ser vi inte detta som något hinder eller 

problem. Det skulle till och med kunna vara en tillgång i studien att de är vana att reflektera 

kring sin informationsanvändning och sitt arbete.  

 

Initialt hade vi planerat att dela upp intervju-processen så att vi utförde två intervjuer (30 x 2 

min) med samma informant. Tanken med detta var att i ett första skede kartlägga deras 

arbetsprocesser och därefter koda för roller inför att vi i en uppföljande intervju skulle ställa 

frågor mer ingående om informationsresurser och källanvändning utifrån dessa roller. Vi 
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insåg ganska snart att detta upplägg inte var möjligt då det både innebar en administrativ 

utmaning för oss och framför allt att det skulle vara svårt för våra informanter att avvara den 

tiden till oss. Det utgjorde dessutom en potentiell risk att en informant enbart valde att delta 

vid ett av två intervjutillfällen. Efterhand anser vi ändå att upplägget med två intervjuer per 

informant hade varit att föredra då vi hade kunnat täckta in flera delar om vår studies två 

huvudsakliga teman för intervjuerna var uppdelade på två intervjuer. Trots detta är vi ändå 

nöjda med resultatet av den längre intervju vi utfört (ca 60 min) per informant då intervjuerna 

genererade rik information vid samtliga intervjutillfällen.  

 

Det är viktigt att kommentera att denna studie bygger på intervjuer med fem informanter, 

vilket innebär att vi inte kan generalisera studiens slutsatser till hela studiepopulationen. Det 

är emellertid inte någonting denna studie ämnat att göra utan vi generaliserar studiens resultat 

till våra övergripande teorier och begrepp. Eftersom Information work analysis är ett 

analytiskt tillvägagångssätt i flera steg upplevdes fem intervjuer som lämpligt inom ramarna 

för en magisteruppsats. Vi tänker att resultatet av vår studie kan ses som en ingång till vidare 

studier av denna grupp av forskare. 

Information work analysis som analytiskt tillvägagångssätt 

Vi har i denna studie utgått från och använt oss av den analytiska ansatsen Information work 

analysis och dess tillhörande teoretiska ramverk (Huvila 2006 117-190, 2008b). Vi har alltså 

uppfattat Information work analysis som ett analytiskt tillvägagångssätt och perspektiv som 

utgörs av fyra analyssteg. Utifrån valet av Information work analysis och som analytisk ansats 

finns emellertid ett antal reflektioner som är värda att diskutera och problematisera. Vi 

kommer nu kort reflektera kring klassificering av informationsinteraktioner som en metod 

inom ansatsen och kring analysens aggregerande av individuella utsagor till en kollektiv nivå. 

 

När det gäller det tredje steget i Information work analys, som är klassificering av 

informationsinteraktioner, så har vi reflekterat en del kring användandet av 

klassificeringssystem överlag. Vi menar att det finns fördelar med denna metod, då den kan 

kartlägga informationsbeteenden och interaktionskriterier, hinder och tillgångar, vilket bidrar 

till en fylligare och tydligare bild av hur man interagerar med information i de olika 

arbetsrollerna och på så sätt synliggöra informationsarbete. Däremot är det så att de olika 

huvudfacetterna och underfacetterna är ganska generella och passar för många olika typer 

aktiviteter. Därför valde vi att enbart ta fasta på de mest framträdande aspekterna utifrån en 



38!
!!

viss aktivitet (jmf Huvila 2010). När vi klassificerar något utesluter vi också andra alternativa 

förklaringar/beskrivningar, vilket ligger i klassificeringens natur och detta kan givetvis vara 

problematiskt (jmf Bowker och Star 1999). Vi tycker ändå att klassificeringen synliggör 

varför och hur man söker information i en viss aktivitet och det blev genom vår analys tydligt 

att detta skiljer sig åt mellan de primära aktiviteterna i de olika arbetsrollerna, vilket inom 

ramarna för denna studie var mycket användbart.  

 

I det fjärde och avslutande steget i Information work analysis konstrueras 

informationshorisontkartor för varje arbetsroll. Informationshorisonter är i sin ursprungliga 

användning (Sonnenwald och Wildemuth 2001) något som informanten själv ritar under en 

intervju och i vårt fall har den utgjort den sista delen i en Information work analysis. I Huvilas 

(2006) tillämpning av metoden är det forskaren som ritar kartan utifrån ett aggregat av 

informanternas utsagor utifrån en antagen arbetsroll. Detta är något som också kan utgöra ett 

problem med vår studie, att vi enbart har fem informanter som vi gör kollektiva 

informationshorisont-kartor utifrån. Vid en sammanslagning av informanternas berättelser om 

olika arbetsroller blir det så att de individuella utsagorna från doktoranderna till viss del tonas 

ner till förmån för den gemensamma berättelsen, det vill säga där informanternas utsagor är 

samstämmiga. Det har förekommit vissa inbördes skillnader mellan doktoranderna i vårt 

empiriska material, då primärt mellan dem som arbetar i fält och de som inte gör det. För att 

väga upp för detta har vi varit tydliga under analysens gång och antecknat var skillnader är 

tydliga och inte bland informanterna, detta för att kunna presentera individuella skillnader 

mellan doktoranderna i vårt resultatavsnitt. I skapandet av de kollektiva 

informationshorisonterna har vi tagit fasta på det som vi anser vara relevant i relation till våra 

forskningsfrågor, något som också förespråkas av exempelvis Braun och Clarke (2006) 

utifrån tematisk analys. Vi anser att den kollektivistiska hållningen som vi haft fyller ett 

viktigt syfte, genom att den skapar möjligheter att beskriva en kunskapsdomän och tar fasta 

på gemensamma drag till skillnad från ett mer individorienterade perspektiv, som tar fasta på 

mer kognitiva processer hos enskilda informanter. Det ställer däremot stora krav på 

transparens i analysprocessen, något vi därför fäst stor vikt vid i författandet av denna 

magisteruppsats.  

Analytisk nivå arbetsroller istället för uppgifter 

Avslutningsvis vill vi reflektera kring valet av arbetsroller som analytisk nivå i denna studie. 

Att fokusera på antingen arbetsroller eller arbetsuppgifter har olika fördelar och nackdelar. 



39!
!!

Kritik har riktats mot informationsvetenskapliga studier med fokus på arbetsuppgifter då 

dessa riskerar att tappa den kontext inom vilken arbetsuppgiften utförs. Fokus på arbetsroller 

riskerar istället att de blir för generella och inte kunna adressera eller synliggöra specifika 

problem som kan uppstå på nivån av arbetsuppgifter (Huvila, 2007). Vi menar dock att roll-

nivån i denna studie på ett bra sätt knyter an till studiens domänanalytiska ansats, vilket fäster 

stor vikt vid kontext och vid att kunna förstå de domäner inom vilka kunskapsarbete utförs. 

Dessutom inkluderas Huvilas (2006, 7-53) Information work analysis i ett teoretiskt ramverk 

som sammanför arbetsroller och arbetsuppgifter i ett gemensamt ramverk. Vi har i vår studie 

utifrån nivån av arbetsroller också kunnat identifiera specifika arbetsuppgifter. Att fokusera 

på arbetsuppgifter i ett initialt skede hade kunnat riskera att missa de aspekter som är 

väsentliga för att förstå den kunskapsdomän som doktoranderna i vår studie befinner sig 

inom.  

Validitet och reliabilitet  

I kvalitativa studier skiljer Bryman (2012) på extern och intern reliabilitet och validitet. Den 

externa reliabiliteten innebär att vara transparent i val av metoder och dess genomförande så 

att andra forskare ska kunna ifrågasätta eller utveckla studiens resultat och slutsatser. Detta är 

något som vi försökt leva upp till genom att noggrant beskriva urval, metodval och 

tillvägagångssätt i exempelvis tematiseringen av våra roller och informationshorisontkartor.  

 

Intern reliabilitet handlar om samarbetet i ett projekt där olika personer ska vara överens om 

hur empirin ska tolkas i analysarbetet. Vi har i denna studie varit två personer som genomfört 

samtliga steg av analysen och det har därför varit viktigt att vi haft en samstämmighet kring 

hur vi ska förstå och tolka vårt material. Vi har bearbetat empirin både tillsammans och var 

för sig, där vi fortlöpande har jämfört och diskuterat våra resultat och tillvägagångssätt. Detta 

sätt att arbeta har medfört att vi kunnat ifrågasätta, ompröva och utveckla våra tolkningar och 

fynd, vilket vi menar styrker studiens reliabilitet. Båda forskarna i studien har varit delaktiga i 

samtliga intervjuer och läst samtliga intervju transkriberingar. 

 

När det gäller validitet skiljer Bryman (2012) även på extern och intern validitet. Den interna 

validiteten handlar om att de slutsatser som dras i studien ska bygga på studiens empiriska 

material. Utifrån att vi bearbetat vårt material i flera omgångar, enskilt och gemensamt, har vi 

blivit väl bekanta med studiens insamlade material. När vi exempelvis tematiserade materialet 

utifrån arbetsroller fungerade CATWOE-analysen som ett sätt att validera att de föreslagna 
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rollerna fanns representerade i våra informanters berättelser. Vi har också exemplifierat våra 

resultat med ett antal citat från vårt transkriberade intervjumaterial. Extern validitet tar fasta 

på i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras och eftersom studiens resultat 

bygger på intervjuer med fem informanter har det varit viktigt för oss att kontrastera våra 

resultat med tidigare forskning, både om arbetsroller generellt och domänspecifikt. Vi menar 

dock att vårt val av studiepopulation och metod trots det begränsade urvalet gör resultatet av 

denna studie värdefullt. Vi har genomfört långa och uttömmande intervjuer, vilket genererat 

rik data, och dessutom bearbetat vår data i flera steg.   

#  
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6. Resultat och diskussion 
!

Vi kommer nu presentera resultaten av studiens empiriska undersökning. Avsnittet är 

strukturerat utifrån studiens fem frågeställningar, i inbördes ordning, som väglett oss i arbetet 

med denna studie. Löpande presenterar vi studiens resultat och för diskussioner i relation till 

dessa resultat och utifrån studiens syfte, frågeställningar, våra teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning. Vi kommer börja med att presentera varje arbetsroll och föra en tillhörande 

diskussion kring varje arbetsroll. Sedan diskuterar vi studiens resultat utifrån studiens begrepp 

och teori. Ett delsyfte i studien har varit att testa och tillämpa den analytiska ansatsen 

Information work analysis i en skogsvetenskaplig domän och därför kommer vi även att 

diskutera detta analytiska tillvägagångssätt. 

 

Den första delen inleds med en visualisering i form av en bibliometrisk karta över den 

forskning som publicerats genom SLU Umeå mellan åren 2015-2019. Utöver att ge oss en 

bild av den skogsvetenskapliga kunskapsdomänen så ger den bibliometriska kartan oss 

möjlighet att se var studiens olika doktorander befinner sig inom SLU Umeås 

forskningsområden.  

 

Nästa del av resultatavsnittet innehåller en presentation av resultaten av vår Information work 

analysis fyra steg. Vi presenterar varje, genom analysen, framkommen arbetsroll för sig och i 

anslutning till varje presentation gör vi en sammanfattning och diskussion utifrån varje 

antagen arbetsroll. Efter detta går vi vidare med en övergripande diskussion om arbetsroller 

och informationsarbete. Därefter diskuterar vi de hinder och behov av stöd som framkommit i 

de olika arbetsrollerna (frågeställningarna 1, 2, och 3). 

 

Efter vår presentation och diskussion om de antagna arbetsrollerna går vi vidare och 

diskuterar hur dessa kan förstås ur ett domänperspektiv (frågeställning 4). Vi avslutar sedan 

resultat och diskussionsavsnittet med att adressera vår femte frågeställning som är en del av 

denna studies delsyfte, det vill säga användandet av Informations work analysis som analytisk 

ansats i en för ansatsen ny domän. 
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6.1 Visualisering av forskning vid Skogsvetenskapliga fakulteten 
!

Vid SLU i Umeå bedrivs en bredd av forskning och den Skogsvetenskapliga fakulteten har 11 

institutioner, samt Skogsmästarskolan (SLU 2019c), och av dessa är åtta institutioner 

placerade vid SLU Umeå (SLU 2019d). De åtta institutioner som finns inom den 

Skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå är: Skogens biomaterial och teknologi, Skogens ekologi 

och skötsel, Skoglig fältforskning, Skoglig genetik och växtfysiologi, Skoglig resurshållning, 

Skogsekonomi och Vilt, fisk och miljö. Vid SLU Umeå finns också institutionen för 

Norrländsk jordbruksvetenskap men denna är inte en del av den Skogsvetenskapliga 

fakulteten utan en del av fakulteten landskapsarkitektur, trädgårds- och 

växtproduktionsvetenskap (LTV) som har sin huvudsakliga organisation i södra Sverige (SLU 

2019e).  

 

Nedan i figur 5 ser vi resultatet av studiens bibliometriska analys av de nyckelord som 

förekommer i vårt urval av publicerade artiklar inom vid SLU Umeå under åren 2015-2019.  

Vår bibliometriska karta består till största delen av forskning från Skogsvetenskapliga 

fakulteten i Umeå som utgörs av kluster bestående av gröna, blå, röda, lila, turkosa och 

orangea cirklar. Kartan visualiserar på ett bra sätt den kunskapsdomän som denna studie 

utförts inom och den skogsvetenskapliga forskning som våra doktorander är verksamma 

inom. En liten del av forskningen som ses i kartan genomförs vid den ovan nämnda 

institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap vars forskning till stor del handlar om 

foderforskning (SLU 2019d). Denna forskning ses längst ned till höger och utgörs av de 

ljusgröna cirklarna och klustret i kartan. 
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Figur 5. Bibliometrisk karta författarangivna nyckelord SLU Umeå 2015-20192 

 
Vi har intervjuat fem doktorander som vardera är anställda på någon av de åtta institutioner 

som finns vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet i Umeå. Av hänsyn till informanternas 

anonymitet har vi valt att inte specificera deras institutionstillhörighet. Istället har vi gjort den 

nyckelordsbaserad visualisering vi ser i figur 5, då vi utifrån denna ”forskningskarta” kan 

ringa in doktorandernas ungefärliga forskningsområden utan att koppla dem till specifika 

organisationer eller forskargrupper.  

 

Informant A har varit doktorand i ungefär ett år och informanten har en tidigare 

utbildningsbakgrund inom biologi. Utifrån den bibliometriska visualiseringen placerar sig 

doktorandens forskning i det röda klustret i kartans nedre vänstra del. Där ser vi nyckelord 

såsom: ”Forest management”, ”Policy” och ”Conflicts”. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Tröskelvärde: 3; Co-occurance analys; All keywords; antal artiklar som mötte tröskelvärdet: 1000. 

!
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Informant B har jobbat ungefär ett år i sitt projekt och har sedan tidigare en skogsvetenskaplig 

utbildningsbakgrund. I den bibliometriska kartan kan man placera informant B både centralt i 

den grön-blå delen av kartan där vi ser nyckelordet ”Climate change”, men också i det röda 

klustret som återfinns i den vänstra delen av kartan, där vi ser nyckelorden: ”Forest 

management” och ”Policy”. 

Informant C har just påbörjat sitt femte år som doktorand och har en bred 

utbildningsbakgrund inom biologi. I visualiseringen av SLU:s forskning i Umeå kan 

informant C placeras i mitten av kartan och upp mot kartans topp, i det blå-gröna fältet bland 

nyckelorden ”Net ecosystem exchange”, ”Climate change” och ”Carbon”. 

 

Informant D har varit doktorand i ett och ett halvt år och har en skogsvetenskaplig 

utbildningsbakgrund. I visualiseringen kan man placera informant D i det gröna klustret i 

kartans övre högra hörn där vi ser nyckelorden: ”Species richness”, ”Plant diversity” och 

”Global climate change”. Forskningen kan också kopplas till det röda klustret där vi ser 

nyckelorden ”Biodiversity” och ”Forest management”.  

 

Informant E har varit doktorand i ungefär tre år och har en utbildningsbakgrund inom biologi 

och växtfysiologi. I visualiseringen kan vi placera informant E i det lila klustret i kartans 

högra del där vi ser nyckelord som: ”Plants”, ”Auxin”, ”Populus” och ”Growth”. 

  

6.2 Resultat av vår Information work analysis   

Genom analysen har vi aggregerat doktorandernas individuella utsagor till fem gemensamma  

arbetsroller. Dessa presenteras i form av fem rollbeskrivningar av de antagna arbetsrollerna. 

Beskrivningarna ska ge en förståelse för vad som skiljer dessa roller från varandra, vilka 

aktiviteter som genomförs inom rollen, hur doktoranderna interagerar med information samt 

hur de olika rollernas informationshorisonter ser ut.  

 

De antagna fem arbetsrollerna ska alltså förstås i relation till doktorandernas primära 

arbetsroll, som är doktorandrollen, det betyder att de pågår och antas av våra doktorander 

inom den primära doktorandrollen. Den primära arbetsrollen är mer direkt knuten till explicita 

arbetsbeskrivningar och den anställningsform doktoranderna har (Huvila 2006, 25) än de fem 

antagna arbetsrollerna, då dessa är genererade ur doktoranderna egna beskrivningar av sitt 
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arbete och sina arbetsprocesser. De fem roller som vi föreslår utifrån vår empiri är: (1) 

akademisk forskare, (2) fysisk/praktisk forskare, (3) student, (4) lärare och (5) kommunikatör. 

Vi kommer nu att presenteras rollerna mer ingående och varje roll diskuteras sedan i direkt 

anknytning sin presentation. 

 

Arbetsroll: Lärare 

En roll som framkommer i intervjuerna med doktoranderna är lärarrollen. Majoriteten av 

våra informanter (C, D, E) har undervisning som en del av sitt arbete under en årscykel. Ofta 

går doktoranderna in och undervisar i en redan befintlig kurs och behöver på så vis inte vara 

med i själva planeringen av kursen eller momentet. Utifrån detta finns det relativt fasta ramar 

att utgå från när det gäller mål, innehåll och litteratur med mera.  

I: Kursen är oftast förberedd redan för vi har inte ett huvudansvar som 
doktorander, vi hjälper bara till. Så vi får materialet från kursledare och de 
säger ok, du ska göra ungefär sådär och sen får man en plan för hur det ser ut, 
vad studenterna ska göra i labbet eller så. Och sen så får man se och tänka lite 
på hur man vill presenterar det för studenterna. Men man får en plan i alla fall 
(informant E).  

Några av informanterna (B, C) är också handledare till studenter på olika nivåer när de skriver 

examensarbeten.  

I: Jag kommer att handleda lite i en kurs nu och sedan har jag också ett 
examensarbete som börjat nu som jag är biträdande handledare till (informant 
B).   

För att på ett strukturerat sätt kunna beskriva lärarrollen och dess arbetsprocesser, exempelvis 

vad läraren gör, hur den gör det och varför den gör något har vi formulerat en s.k. Root-

definition av lärarrollen utifrån en CATWOE-analys. Tabell 1 nedan visar resultatet av den 

CATWOE analys med Root-definitions som ligger till grund för upprättandet och 

särskiljandet av denna arbetsroll. 
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Tabell 1. Resultat av CATWOE-analys med Root-definitions för lärarrollen. 
  

Lärarroll 
 
Client Studenter 
Actor Jag själv som lärare, kursansvarig 
Transformation Att studenterna ska utveckla sin akademiska 

förmåga och nå kursmålen(läromålen). Att 
inspirera till forskarstudier och berätta om 
vad institutionen sysslar med för forskning. 

Worldview Säkra att studenterna lär sig grunderna i 
skogsvetenskapliga ämnen och att de 
utvecklar ett eget kritiskt tänkande och 
omdöme i deras framtida profession. 

Owner Skogssektorn, universitetet, samhälle 
Environment Universitetet 
 
Vad gör man i denna roll enligt våra informanter? 
 
Jag ska i en viss procent av min tjänst jobba som lärare. Som lärare måste jag ha en god 
insikt i ämnet för att kunna undervisa och svara på studenternas frågor. Jag coachar studenter 
att hitta egen information, visar hur du arbetar i laboratorium eller utför vissa statistiska 
beräkningar. I vissa delar av mitt jobb handleder jag labb eller fältpersonal. Det är viktigt att 
hitta rätt nivå på undervisningen och det material som ingår. Du måste tänka ut hur du ska 
presentera material till studenterna utifrån en övergripande läroplan. En del i lärarrollen är att 
inspirera studenter till framtida forskning och visa vad vi forskar om på institutionen. I 
lärarrollen ingår också att handleda uppsatser på olika nivåer. 
 

 

Som vi kan se i tabellen så är de huvudsakliga intressenterna (Clients) i lärarrollen 

studenterna som doktoranden undervisar. Aktörerna (Actors) är doktoranden själv i rollen som 

lärare samt den kursansvarige läraren samt övriga kollegor som tillsammans med doktoranden 

ansvarar för eller undervisar på kursen. Den transformationsprocess (Transformation) som 

ska ske här är att studenterna som läser en kurs ska utveckla sin akademiska förmåga och nå 

de kursmål som är uppsatta. En ytterligare aspekt som framkommit är att man genom 

lärarrollen hoppas kunna inspirera studenterna till forskarstudier samt kunna förmedla vad 

heminstitutionen bedriver för typ av forskning och varför.  Utgångspunkten i lärarrollen är att 

säkra att studenterna lär sig grunderna i skogsvetenskapliga ämnen och att de utvecklar ett 

eget kritiskt tänkande i relation till de frågor som kan kopplas till ämnet de studerar. Detta är 

något man tänker sig att studenterna ska ha med sig vare sig de väljer att forska eller arbeta 

utanför akademin i sina framtida yrkesliv. Ägare (Owner) av de aktiviteter som läraren utför 

är både samhället i stort och skogssektorn som efterfrågar en skogsvetenskapligt utbildad 
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profession, men också universitetet som står som huvudman för utbildningen. Miljön 

(Environment) där läraren utför sitt arbete är vid universitetet (SLU).  

Aktiviteter/arbetsprocesser i rollen 

Flera av våra informanter uttrycker att lärarrollen är givande och utvecklande, men också en 

roll där man i stort måste utgå från de förmågor och kunskaper man har med sig sedan 

tidigare. De sociala strukturer som finns runt om, i form av exempelvis handledare, är mycket 

viktiga: 

I: Jag har läst en kurs i pedagogik som heter Teaching in Higher Education. 
[…] Men det är mest typ lärandemål och sådant. Jag ska inte säga att det var så 
mycket typ praktisk pedagogik typ ”såhär ska du tänka på för att man ska 
kunna förklara saker för olika personer så de förstår” utan det var mer de 
praktiska momenten för om man ska hålla en kurs tror jag. Men den här kursen 
Teaching in Higher Education, tipsade min handledare om eftersom jag är 
intresserad av att undervisa för den förklarar liksom om hur det fungerar med 
kurssystemet också. För den är samma på hela SLU. Men jag har ju också, jag 
har ju pratat mycket med min handledare för hon undervisar. Ja för jag tänkte 
jag skulle undervisa i somras också men […]Men då pratade vi jättemycket om 
hur man ska förklara saker och typ, läsa på saker innan (informant E). 

De primära aktiviteter som är kopplade till lärarrollen utgår från undervisningssituationen 

vilket handlar om själva undervisningen men också om inläsning och förberedelser av 

föreläsningar eller undervisning i labb. Oftast blir doktoranderna tilldelade en kurs att 

undervisa i, utifrån att detta ingår i tjänsten (A, C, E). En informant beskriver att hen ”pushar” 

för att få in undervisning i sitt arbete utifrån att hen gärna vill göra det: 

F: Är det något du valt själv eller är det procent som ingår?  

I: Alltså nej, det ingår ingen undervisning egentligen, utan det är ju liksom 
någonting som jag arbetar för att få ha med ändå (skratt). Undervisning har ju 
inte varit en del, eller tänkt vara en del av tjänsten […] jag tycker det är kul att 
diskutera saker och så (informant B). 

Doktoranderna undervisar ibland i grundkurser och ibland är undervisningen kopplad till 

doktorandens spetskompetens utifrån sitt eget forskningsområde.  Beroende på vilken typ av 

kurs doktoranden ska undervisa i är den primära källan antingen grundläggande böcker inom 

området (läroböcker) eller vetenskapliga artiklar (mer specialiserade om det är doktorandens 

specialområde). Oftast förekommer en blandning av olika informationsresurser. Inläsning på 

ämnet som man ska undervisa i beskrivs som viktigt då man ska kunna förmedla korrekt 

information som dessutom måste vara på rätt nivå för målgruppen. Man ska också kunna 



48!
!!

ämnet så pass väl att man kan svara på frågor och navigera i de diskussioner som kan 

uppkomma bland studenterna. Detta är något som doktoranderna beskriver som utmanande:  

I: Ja… så, det har ju vart en grundkurs kan man väl säga så informationen är ju 
sådan att själva kunskapen som jag undervisar om, det är sådant som jag själv 
har lärt mig ganska nyligen i alla fall, men jag har fått repetera en del och lärt 
mig exakt hur de säger i kurslitteraturen då så att man inte säger annorlunda än 
kurslitteraturen säger. Och så har jag fått läsa på lite grann bara för att fräscha 
upp [---] Man måste kunna det på en helt annan nivå särskilt om man ska vara 
beredd att ta diskussioner och frågor. Så jag har fått läsa på lite grann. Sedan är 
det lite kring att lära sig att undervisa också, men det kanske inte är direkt 
informationsinhämtning utan kanske mer kunskap (informant C). 

Ibland utgår kursen från problembaserat lärande vilket betyder att man som lärare också 

måste coacha sina studenter i informationssökning och i källkritik gällande det egna valet av 

resurser.  

F: Behöver du vara med då och ge tips på vad de kan hitta och så? (om 
problembaserat lärande) 

I: Ibland behöver man göra det, och då får man ju känna såhär att, hur mycket 
ska jag lägga mig i? För i viss mån så är de ju de själva som valt detta men 
ibland kanske de hittar ett litet kryphål och tänker att detta är bra litteratur, 
men då får man visa att det finns alternativ litteratur, och att den litteratur de 
har valt har lite brister och sådär. Utan att… man får ju inte tala om för dem att 
det är dåligt, då får man ju visa dem på ett snyggt sätt att det finns alternativa 
sätt att tänka på dessa saker (informant C).  

Några informanter uttrycker att det ingår i lärarrollen att inspirera studenter till framtida 

forskning. Här beskriver en informant hur hen förbereder inför ett undervisningsmoment: 

I: Jag hade redan läst på om själva momentet ur ett undervisningsperspektiv i 
somras så jag har lite det kvar nu då jag ska göra den här föreläsningen. Men 
också så, den här föreläsningen handlar också om mitt doktorandprojekt, så jag 
tror det är lite såhär att inspirera studenterna till att man kan hålla på med 
forskning också. Eller typ det här håller vi på med vid institutionen och så. Så 
det är ju lite både och, och då förklarar jag ju bara liksom vad jag jobbar med. 
Så det har jag inte behövt göra så mycket research för (informant E).  

Interaktion med information i aktiviteten/arbetsprocessen: förbereda undervisning 

Utifrån de arbetsuppgifter som beskrivits ovan är det en mängd information som läraren 

använder, söker och interagerar med. Den aktivitet som våra informanter beskrivit mest 

detaljrikt är att förbereda undervisning och därför är det den aktivitet som vi kommer att 

beskriva närmre genom en klassificering av informationsinteraktioner. Tabell 2 nedan visar de 
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informationsinteraktioner som äger rum inom aktiviteten att: förbereda undervisning i 

lärarrollen.   

Tabell 2. Analysresultat av facetterad klassifikation av interaktion med information i lärarrollen. 
 
Lärarrollen: aktivitet förbereda undervisning 
 
Huvudsakligt kommunikationsbeteende: Medium: tal; Status: ansikte-mot-ansikte; Spridning: 
en till en och en-till-flera.  
 
Huvudsakligt informationsbeteende: Disseminera, Organisera, Använda och Tillgång 
 
Facett Underfacett Underfacett 
Informationsbeteende Metod 

 
Status 
 

Disseminera Presentera, visa, 
diskutera, 
korrespondens 

Tala, instruera, informera, 
kontextualisera 

Organisera Sammanslagning Sammanfattning, förenkling 
Användning Applicera Anpassning 
Tillgång Söka Igenkänning 
   
Interaktionskriterium Hinder Tillgångar 
Exakthet/tillförlitlighet, 
auktoritet, ämne och 
läroämne 

Träning, lämplighet Förtrogenhet med objekt, erfarenhet 

 

I tabellen ovan kan vi se att i aktiviteten att förbereda undervisning så kommunicerar 

doktoranden inom lärarrollen med andra främst genom tal, och kommunikationen sker främst 

ansikte-mot-ansikte mot studenter och med andra kollegor. Kommunikationen sker både en-

till-en och en-till-flera då forskaren kommunicerar med andra i syfte att sprida information till 

studenterna hen undervisar, eller kommunicerar i syfte att få information för egen del om hur 

hen bäst kan lägga upp undervisningen. De huvudsakliga informationsbeteenden som en 

lärare ägnar sig åt inom denna roll är flera: disseminera, organisera, användning samt 

tillgång. Disseminera handlar om att läraren presenterar, visar och diskuterar och överför 

information för, med och till sina studenter. Läraren måste också organisera information så att 

det både passar ämnesmässigt och är anpassat för målgruppen. Att använda information 

handlar om att tillämpa och anpassa informationen och informationsbeteendet tillgång är 

kopplat till att på olika nivåer tillgängliggöra information till målgruppen, alltså både att göra 

något synligt för studenterna och få dem att förstå informationen. Det kan också vara att själv 

få tillgång till viktig information som du behöver i och för din undervisning. 
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Informationsinteraktionerna styrs av kriterierna exakthet/tillförlitlighet, auktoritet, ämne och 

läroämne. Exakthet handlar här om tillförlitlighet i källorna, auktoritet innebär att 

informationen som används och förmedlas ska ha en särskild tyngd och legitimitet, 

ämne/läroämne betyder att man fäster stor vikt vid informationens ämnesmässiga innehåll och 

tillhörighet.  

 

Hinder som uppkommer i informationsinteraktionerna har att göra med eventuell brist på 

erfarenhet; vissa doktorander uttrycker det som ett hinder att de inte har undervisat tidigare 

och inte läst någon kurs om detta. En informant uttrycker viss osäkerhet kring 

undervisningssituationen: 

I: Jo vad jag tycker ibland är svårt är att vara helt säker att det är rätt det jag 
säger. Att inte berätta något fel till studenterna eller att jag står där och vet inte 
svaret, men oftast går det bra (informant E). 

En annan informant reflekterar kring att det hade varit bra med handledning i hur man 

handleder andra och att de ämnen som de undervisar eller handleder i ofta är komplicerade så 

att litteraturen kan vara svår att förstå även för dem själva: 

I: Ja alltså, det har ju diskuterats sinsemellan vi som ska göra detta, men tycker 
också att det känns jättesvårt, alltså ja, att hade det funnits någon handledning i 
det så… (skratt). Nu är det ju vår uppskattning om… ja det är ju vissa artiklar 
som vi känner att vi inte förstår själva. Så det är ju… svårt (informant B). 

Ett annat problem som uttrycks handlar om att hitta rätt nivå på den information som ska 

användas i undervisningen. Detta är kopplat till undervisning av studenter på grundnivå där 

studenterna inte alltid är bekanta med att läsa vetenskapliga texter samtidigt som ämnet som 

undervisningen handlar om kan vara komplicerat. Informant B beskriver detta på följande 

sätt: 

I: Ja precis [---] det är ganska svårt när man ska undervisa på första året, då 
studenterna precis har börjat. Då vill vi ju inkludera vetenskaplig litteratur men 
samtidigt så är det ju väldigt komplicerat för någon som går första året att sätta 
sig in i det här. Så då handlar det om att försöka hitta artiklar som är så pass 
lättlästa att det ändå kan ta sig igenom dem men att de samtidigt säger 
någonting intressant. Det är ju en utmaning (informant B). 

En tillgång i undervisningen är när doktoranden har förkunskaper om ämnet hen ska 

undervisa i, exempelvis att den själv har läst samma kurs som student eller ska föreläsa om 
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sin egen forskning. En annan tillgång är om doktoranden i sin lärarroll har ett intresse eller 

tidigare erfarenhet av att undervisa.  

Lärarrollens informationshorisont 

Ovan har vi beskrivit lärarrollen och interaktion med information i aktiviteten att förbereda 

undervisning. Nu går vi tillbaka och tittar på hela lärarrollen och vilka informationskällor och 

informationsresurser som är viktiga och används i arbetet inom lärarrollen. Vi har kunnat se 

att flertalet informationskällor är viktiga i de olika delarna av arbetet och att forskaren 

använder olika typer av information. Figur 6 nedan visualiserar resultatet av den 

informationshorisontanalys som genomförts i denna studie och här kan vi se den 

informationshorisont som framkommer i lärarrollen.  

Figur 6. Informationshorisontkarta för lärarrollen 

I figur 6 kan vi se att informationshorisonten för lärarrollen är relativt bred men inte 

nödvändigtvis så djup.!Informationshorisonten har två ingångspunkter där den ena beskrivs 

som de riktlinjer som finns kopplat till den undervisning eller handledning som läraren ska 

utföra. Detta handlar främst om kursplaner och litteraturlistor. Via dessa dokument kommer 

man vidare till antingen vetenskapliga artiklar eller böcker. När det gäller böcker så är det ofta 

grund/kursböcker som doktoranderna läst under sin egen utbildning. Via de referenslistor som 

finns i vetenskapliga artiklar eller böcker söker man sig vidare om man upplever ett behov av 

ytterligare information för inläsning eller för exempel att ta med in i undervisningen. Denna 
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metod beskrivs tydligt i samband med avhandlingsarbetet, alltså att i en iterativ process via 

artiklar och referenslistor söka information tills ett informationsbehov anses vara tillgodosett. 

I lärarrollen är detta tillvägagångssätt inte lika intensivt, utan referenslistorna eller Google 

Scholar används mer sporadiskt. Den andra ingångspunkten i informationshorisonten är 

sociala kontakter som på olika sätt kan bidra med relevant information. Exempelvis kan 

handledare eller andra kollegor ge tips och råd om hur man lägger upp undervisningen. I 

informationen som nås via sociala kontakter tycks det överföras en hel del tyst kunskap (eng. 

tacit knowledge) (Polanyi 1958) som finns i organisationen. Kursansvariga kan berätta om 

tidigare upplägg på kursen och vad som är viktigt att tänka på inför undervisningen samt 

berätta vilken litteratur som ligger till grund för kursen och varför. Man pratar ofta 

doktorander emellan om hur man har lagt upp undervisning eller handledning och ger 

varandra tips och råd. Via handledare och kollegor får man tips om böcker eller vetenskapliga 

artiklar som kan vara relevanta.  

 

En annan viktig informationskälla är olika former av grå litteratur, alltså olika rapporter och 

serier. I denna roll har några informanter lyft fram bland annat Skogsvårdsstyrelsens material 

som en bra källa att ta in i undervisningen. Vi ser också hur doktoranderna i denna roll 

använder sig kontinuerligt av digitala sökvägar till information som åskådliggörs på höger 

sidan i informationshorisontkartan. I basen av kartan finns de digitala ingångspunkter som 

nämnts av våra informanter och dessa är Google Scholar samt Skogsstyrelsens hemsida.  

 

Sammanfattning och diskussion: lärarrollen 

Den första rollen vi föreslagit är lärarrollen. Tre av våra fem doktorander hade undervisning 

som en del av deras anställning och en av doktoranderna undervisade trots att det inte uttalat 

ingick i hennes anställning utifrån att hen gärna ville ha den erfarenheten. Oftast kommer 

doktoranden in och undervisar i redan färdiga kurser och behöver därför främst fokusera sitt 

arbete mot att lägga upp sin undervisning och att läsa in sig på de områden de ska undervisa 

inom. Det förekommer också att doktoranderna är handledare till studenter när de skriver 

examensarbeten. Lärarrollen framkommer också som en roll där man har möjlighet att 

inspirera en ny generation studenter till att forska och att man ser det som ett uppdrag att 

förmedla institutionens forskning genom undervisningen. Som doktorand verkar lärarrollen 

kunna fylla en sorts övergångsfunktion i doktorandens transfer från student till forskare. I 

denna roll ska doktoranden agera expert på de områden de undervisar inom och förmå svara 
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på frågor samt leda diskussioner med studenter. På så vis tar de ett kliv bort från studentrollen 

och testar sina vingar som lärare och som handledare.  

 

En utmaning som beskrivs i denna roll har att göra med didaktik, alltså hur de ska forma sin 

undervisning och hur de ska agera som lärare i undervisningssituationen. Detta beskrivs som 

något man lär sig med erfarenhet. Det är tydligt att det i dessa moment finns en hel del tyst 

kunskap (eng. tacit knowledge) (Polanyi 1958) som inte alltid går att läsa sig till och som 

doktoranderna kan ta del av via sitt sociala nätverk av andra doktorander och sina handledare.  

 

Informationshorisonten för lärarrollen har gemensamt med studentrollens 

informationshorisont att den inte upplevs som lika komplex, sett till antal informationskällor 

och rörelsen emellan dessa, som kommer få se (längre fram) i kommunikatörens eller 

forskarrollernas informationshorisonter. Detta kan förklaras av att läraren har ett ganska 

tydligt uppdrag och att fördjupa sig allt för mycket i specialiserad litteratur inom ramarna för 

sin undervisning är något som troligtvis inte skulle hinnas med, givet den tid som är avsatt för 

undervisning för doktoranderna. 

!  
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Arbetsroll: Student 

Arbetsrollen som vi har benämnt student avser den del av doktorandrollen som innebär aktivt 

lärande av olika slag samt de sammanhang där doktoranden fortfarande kan betraktas vara 

under utbildning. I doktorandutbildningen ingår det att läsa ett givet antal högskolepoäng över 

de år som utbildningen sträcker sig, vanligen fem år. Informanterna i denna studie ska läsa 

mellan 30-60 högskolepoäng under denna period. Vissa kurser är obligatoriska men 

studieplanen är till stor del valbar. Kurserna kan vara av en mer generell karaktär, exempelvis 

kurser om akademiskt skrivande, eller mer specifika och tydligt kopplade till doktorandens 

forskningsområde. Vi har i denna roll också valt att inbegripa de aspekter av doktorandrollen 

som innebär lärande i relation till kollegor eller lärande om ”den akademiska världen” i stort.  

Detta utifrån att informanterna uttryckt att de lär sig och är under utveckling i vissa 

sammanhang eller när de gör vissa aktiviteter. I tabell 3 nedan ser vi resultatet av Root-

definitions av studentrollen utifrån en CATWOE-analys. 

Tabell 3. Resultat av CATWOE-analys med Root-definitions för studentrollen. 
  

Studentroll 
 
Client Jag själv 
Actor Lärare, handledare 
Transformation Att kontinuerligt utvecklas från student till 

självständig forskare inom min disciplin. 
Worldview Det är en obligatorisk del av 

forskarutbildningen och en viktig del i att 
komma in i ämnesområdet och i den 
akademiska världen för att kunna utföra sitt 
jobb. 

Owner Lärare, institution, universitetet 
Environment Universitetet 
Vad gör man i denna roll enligt våra informanter? 
Rollen som student är bred och sträcker sig från det övergripande att lära sig hur den 
akademiska ”världen” fungerar, utvecklas till självständig forskare till mer specifika 
aktiviteter som att läsa en viss mängd högskolepoäng. Så i denna roll läser jag allmänna och 
specifika kurser, det kan vara kurser i akademiskt skrivande, statistik, labb, programmering 
med mera. I kurser ingår läsning, övningar, uppgifter, seminarier och så vidare. Kurser läser 
jag för att det ingår i min forskarutbildning mycket för att kunna utföra min forskning och 
utvecklas i min forskarroll. Jag åker på konferenser för att lära mig av andra forskare och 
ibland deltar jag i seminarier på institutionen. Min handledare är viktig i mina lärprocesser 
exempelvis för hur man bäst publicerar sig och hur min forskning kan kopplas till större 
sammanhang eller specifika utmaningar i forskningen. Doktorandrådet är viktigt för att lära 
sig hur saker fungerar på universitetet. Jag måste också gå vissa introduktioner och 
säkerhetsutbildningar inför laboratoriearbete och arbete med maskiner. 
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I studentrollen är den huvudsakliga intressenten (Client) doktoranden själv. Aktörerna 

(Actors) och de som är ansvariga är doktorandens lärare och handledare. 

Transformationsprocessen (Transformation) som ska äga rum är att doktoranden kontinuerligt 

ska utvecklas från forskarstudent till alltmer självständig forskare. Syftet (Worldview) som 

styr transformationen i denna roll handlar om att få djupare kunskap inom olika relevanta 

ämnesområden men också om den akademiska världen i stort. Ägare (Owner) av 

transformationsprocessen är lärarna, institutionen och universitetet som är 

utbildningsanordnare eller företrädare för utbildningsanordnaren. Miljön (Environment) där 

processen äger rum är universitetet.  

Aktiviteter/arbetsprocesser i rollen 

De aktiviteter som blir aktuella i studentrollen är framför allt kopplade till deltagandet i kurser 

och handlar då exempelvis om inläsning, övningar, seminarier, uppgifter och olika former av 

examinationer. Här beskriver en doktorand hur hen planerar upp sitt arbete sett ur ett 

årsperspektiv: 

F: Då tänkte vi om du skulle kunna beskriva hur ditt arbete är organiserat 
under ett år. Utifrån var de olika delarna i ditt arbete som doktorand kommer in 
så. 

I: Jag jobbar på kontoret ska jag säga från januari till mars. Jag har jobbat 
mycket med statistik så jag läste en kurs i början av året. Och nu så ska jag 
precis börja läsa en annan kurs, så i år kanske jag läser 10-15 poäng utspritt 
under året [---] Sen så börjar min fältsäsong då jag jobbar med fältarbetet [---] 
Jag har haft mycket med datainsamling och då är det mycket statistik. Så jag 
läste många statistikkurser. Alltså programmering för att göra figurer och 
program och sådant. (informant D). 

En annan doktorand beskriver hur det akademiska skrivandet kan vara en utmaning och att 

detta är något som doktoranden lär sig fortlöpande, både informellt och formellt, utifrån att 

betrakta hur andra gör eller med hjälp av kurser i akademiskt skrivande: 

F: När det gäller själva artikelskrivandet så. Tror du att du kommer behöva 
någon hjälp kring det eller hur går du tillväga för att veta hur du ska skriva en 
artikel? 

I: Jag har ju en artikel som jag startat och har skrivit klart. Men det var ganska 
krångligt, alltså (skratt)… mycket handlar om att titta på andra artiklar hur de 
har formulerat sig och strukturerat. Hittar man någon som man tycker är bra så 
kan man kolla och använda den som mall på något vis. Men jag ska också gå 
en skrivarkurs, en doktorandkurs. Som också kommer hjälpa då (informant B). 
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Andra aktiviteter kopplade till studentrollen kan också vara att åka på konferenser och att ta 

del av andras forskning eller att gå på öppna föreläsningar. Flera av informanterna beskriver 

att konferenser är en möjlighet att lära av andra forskare och att öva sig i att presentera sin 

forskning i ett akademiskt sammanhang. En informant beskriver att konferenser är en del av 

forskarutbildningen och att det ger möjlighet att sätta sin forskning i ett större sammanhang: 

F: Vad skulle du säga, ja vad är liksom syftet med de här konferenserna för 
dig? Eller vad känner du att du får av att åka på dem? 

I: Alltså i den här, vi har ju såhär individuell studieplan och då är ju det liksom 
ja, alltså någon typ att man förväntas göra i tjänsten så. Men det är väl klart att 
man, det är ju intressant att få större perspektiv eller kunna sätta in det man gör 
i ett större sammanhang liksom. Och sen är det väl också liksom att man får 
väl liksom lite mer förståelse för, hela den här världen […] (informant A) 

En annan informant ser konferenser som ett tillfälle att öva på att presentera sin forskning: 

I: Ja jag skulle säga att det mest är övning på att presentera min forskning. 
Men det är ju först nu som jag börjar ha någon slags resultat, så jag har ju 
liksom bara presenterat preliminära grejer tidigare eftersom jag inte fått något 
publicerat än. Jag håller på och jobbar med det. Så det är i princip bara för att 
lära mig hur jag ska presentera min forskning. Det är viktigt att kunna svara på 
frågor om det jag jobbar med. Och det är bra att träffa andra som jobbar, andra 
doktorander, som kanske jobbar på andra ställen men med liknande saker som 
en själv. Men också att se vad andra presenterar inom ens ämne. Man kanske 
upptäcker någon som typ jobbar med något liknande eller så (informant D). 

I relation till handledaren och andra kollegor lär sig doktoranden om olika aspekter kring 

akademisk publicering och om specifika utmaningar i relation till den egna forskningen. Det 

kan handla om hur hen ska komma vidare med en artikel eller tackla ett särskilt problem i sin 

forskning, eller hur den egna forskningen kan sättas i ett större sammanhang. Doktorandrådet 

och andra ”stödfunktioner” fyller också en viktig funktion för att lära sig hur saker fungerar 

på universitetet.  

F: Vi hade tänkt bara att avsluta med om det var något som vi, vi inte har 
pratat om som du tänker kan vara viktigt att ta upp i det här sammanhanget? 

I: Ja, vad jag tycker att Doktorandrådet är väldigt bra för information, för ja, 
man lär sig jättemycket hur SLU fungerar [---] Det har inte så mycket att göra 
med min forskning men mer organisatoriskt. Det är en bra grej tycker jag 
(informant E). 
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Det finns många rutiner och tillvägagångssätt som doktoranden måste lära sig initialt för att 

kunna utföra sitt arbete. Innan man påbörjar arbete i labb eller med vissa maskiner krävs 

introduktioner eller säkerhetsutbildningar av olika slag.  

I: Ja man får en introduktion och så innan man börjar jobba. Man får inte jobba 
i labb innan man fick introduktion. Man frågar och så, och innan man får 
introduktionen måste man läsa igenom vissa saker så man förstår det. Sen så 
skriver man under. Och allt man gör på labbet är bara med introduktion. Och 
om man inte har använt den maskinen innan så måste man också fråga om 
någon annan kan förklara det först. Så man får inte bara använda vissa saker 
(informant E). 

Interaktion med information i aktiviteten/arbetsprocessen läsa en kurs 

Som vi kunnat se utför våra doktorander en mängd aktiviteter i studentrollen där de 

interagerar med information, ett exempel kan vara när de ska förbereda en presentation inför 

ett konferensdeltagande. Den primära aktiviteten i denna roll är, utifrån våra informanters 

utsagor, att man läser en kurs och det är den aktivitet vi nu kommer att beskriva närmare. 

Tabell 4 nedan visar de informationsinteraktioner som sker i aktiviteten läsa en kurs inom 

studentrollen. 

Tabell 4. Analysresultat av facetterad klassifikation av interaktion med information i studentrollen i aktiviteten 
läsa en kurs. 
!
Studentrollen: aktivitet läsa kurs  
 
Huvudsakligt kommunikationsbeteende: Medium: tal, text, video; Status: medierad, ansikte-
mot-ansikte; Spridning: en-till-en, flera-till-en, en-till-flera 
 
Huvudsakligt informationsbeteende: Förstå, Använda och Skapa 
 
Facett Underfacett Underfacett 
Informationsbeteende Metod Status 
Förstå Läsning, lyssna Kontextualisera 
Använda Applicera Construction 
Skapa Skriva, argumentera, uppfatta 

(bli medveten om) 
Registrera, tolka 

   
Interaktionskriterium Hinder Tillgångar 
Intresse, Obligatorisk*, 
dragningskraft, läroämne, 
tillämpbarhet 

Tid, tillgänglighet* Kontext 

* ny facett 

I tabellen ovan kan vi se att när aktiviteten läsa en kurs analyseras med hjälp av Cool och 

Belkins (2002) klassifikationssystem över informationsinteraktioner kan vi se att studenten 
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kommunicerar genom text (skriver), tal (diskuterar, samtalar) och video (om kursen är på 

distans). Kommunikationen är medierad eller ansikte-mot-ansikte. Kommunikationen sker en-

till-en, flera-till-en och en-till-flera då man kommunicerar både med lärare och med andra 

studenter i olika konstellationer.  De huvudsakliga informationsbeteenden som doktoranden 

ägnar sig åt inom denna roll är flera: förstå, använda och skapa. Skapa handlar exempelvis 

om att man skriver inlämningsuppgifter eller övar sig i att förstå och argumentera för en viss 

sak. Förstå innebär att doktoranden läser och lyssnar för att kunna tillgodogöra sig 

informationen och kontextualisera den i sin egen forskning. Inom rollen använder också 

studenten information på olika sätt i sina studier. 

 

Kriterier för informationsinteraktionerna i aktiveten läsa en kurs, är intresse, alltså vad 

doktoranderna är intresserade av vilket ofta sätts i relation till eget forskningsområde samt hur 

kursens innehåll kan omsättas till nyttig kunskap i avhandlingsprojektet. Det primära syftet 

med informationsinteraktionerna är att förstå och sätta sig in i ämnet samt uppfylla de läromål 

som finns för kursen. Det är också viktigt att kunna införliva, tillämpa, de nya kunskaperna i 

det egna forskningsprojektet. Hinder som beskrivs av informanterna har främst att göra med 

tid, alltså att studierna är en av flera aktiviteter som utförs parallellt för doktoranderna och att 

man därför kan uppleva viss tidspress. Vissa väljer att läsa kurser tidigt i 

doktorandutbildningen som ett sätt att komma in i sin doktorandroll medan andra av primärt 

tidsskäl har en del poäng att läsa in i slutet av sin doktorandutbildning. Aspekter som kan 

underlätta och fungera som tillgångar i studentrollen är om doktoranden har förkunskaper om 

ämnet och att läroämnet är relevant för sitt forskningsprojekt, detta ger motivation till 

studierna det vill säga studierna har en kontext som uppfattas som viktig om det finns en 

tydlig koppling mellan kursens innehåll och avhandlingsprojektet.  

Studentrollens informationshorisont 

Ovan har vi beskrivit studentrollen och interaktion med information i aktiviteten att läsa en 

kurs. Nu går vi tillbaka och tittar på hela studentrollen och vilka informationskällor och 

resurser som är viktiga och som används i arbetet inom rollen. Figur 7 nedan visualiserar 

resultatet av studentrollens informationshorisont. 
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Figur 7. Informationshorisontkarta för studentrollen 

Det vanligaste är att doktoranden själv väljer en kurs att läsa som på ett relevant sätt passar in 

i deras fas i doktorandprojektet (akademiskt skrivande eller akademisk undervisning) utifrån 

deras forskningsområde eller kurser som går under de tider på året då de inte är ute i fält. 

Sociala kontakter är en vanlig startpunkt då det inte ovanligt att man får tips om relevanta 

kurser av handledare eller kollegor. För att få information om vad man ska läsa under kursen 

vänder man sig till kurshemsidan eller liknande guider. Beroende på vilken typ av kurs 

doktoranden läser är den primära källan antingen grundläggande böcker inom området 

(läroböcker) eller vetenskapliga artiklar (specialiserade). Oftast förekommer en blandning av 

olika informationsresurser:  

I: Jo nu, på kursen jag ska läsa snart, Ethics and Philosophy of Nature Science 
är typ den enda obligatoriska kursen för alla doktorander på SLU. Och då är 
det ju studentlitteratur alltså böcker som är knutna till kursen… där man ska 
läsa i och göra uppgifter och sådant som är väldigt traditionellt, eller vad man 
ska säga, eftersom det är en bok. Och på Teaching in Higher Education var det 
också två böcker […] Men annars på Ecofysiology, en kurs jag läst om hur 
träden växer och med näring och allt sådant. Då var det mest artiklar. Artiklar 
från de som varit och föreläst, de har lagt upp artiklar på kurshemsidan. Det 
har varit artiklar om de studierna som deras föreläsningar baseras på, och så 
har det varit sådant man kan läsa vidare på om ämnet de pratar om. De vill att 
man ska läsa in sig på ämnet till kursen så man ska kunna ställa relevanta 
frågor och typ kunna sätta sig in i ämnet. Så det är som två väldigt olika 
upplägg. Jag skulle säga att på de allmänna kunskaps-kurserna då har det varit 
mer läroböcker och på de andra mer nischade så som var mer i mitt 
doktorandämne så är det i princip bara varit artiklar (informant D). 
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Den informationshorisont som figur 7 visar för en student är relativt bred då det är en mängd 

aktiviteter som ingår i rollen. Ingångskällor är alltså ofta sociala kontakter, exempelvis en 

handledare som tipsar om en kurs eller vidarebefordrar information om en relevant konferens. 

Konferenser är en informationskälla i sig där man får ta del av andras forskning samt får 

möjlighet att kontextualisera och presentera sin egen forskning. En annan typisk ingångskälla 

är de riktlinjer som följer med en kurs, alltså en kurshemsida och/eller tillhörande studieguide 

eller litteraturlista. Typiskt verkar vara att de mer generella kurserna innehåller grundläggande 

litteratur/ kursböcker och de mer specialiserade kurserna tenderar att utgå från vetenskapliga 

artiklar som är mer nischade. Informationshorisonten påverkas av doktorandens egen 

bakgrund och förförståelse för de ämnen den studerar. I stort verkar man utgå från den 

litteratur som anges i litteraturlistan till den givna kursen och de uppgifter som ingår i kursen 

styr sedan eventuell övrig informationssökning i ämnet. De digitala ingångsvägarna i basen 

som nämns i relation till rollen är Kurshemsida och Google Scholar. 

Sammanfattning och diskussion studentrollen 

Som vi beskrivit tidigare befinner sig doktoranderna i en process där de utvecklas från 

studenter till självständiga forskare. Därför är studentrollen en ganska uttalad roll i 

doktorandernas arbete där de dels läser kurser inom ramarna för sin doktorandutbildning och 

dels lär sig att ”bli forskare”. En informant uttrycker det som att man: ”lär sig om den här 

världen” (informant A). Detta lärande sker till stor del genom att studera andra forskare, 

exempelvis sin handledare eller andra kollegor, exempelvis vid konferenser. Studentrollen är 

en tydligt antagen roll hos våra informanter och vår CATWOE-analys med Root-definitions 

visar tydligt transformationsprocessen att gå från student till självständig forskare (jmf Spezi 

2016). 

 

I relation till handledaren och andra kollegor lär sig doktoranden om aspekter kring 

akademisk publicering och om specifika utmaningar i relation till den egna forskningen. Det 

kan handla om hur hen ska komma vidare med en artikel, hur hen ska tackla ett särskilt 

problem i sin forskning, eller hur den egna forskningen kan sättas i ett större sammanhang. 

Detta kan relateras till den forskningsgenomgång som Spezi (2016) gjort över forskning om 

doktorander där relationen till handledaren uppges vara den viktigaste framgångsfaktorn för 

en doktorand. Spezi (2016) lyfter att kulturen på universitetet påverkar i vilken utsträckning 

doktoranderna utvecklar en bra relation till sin handledare, men också till doktorandkollegor. 

Att också doktorandrådet och andra ”stödfunktioner” uppges fylla en viktig funktion för att 
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lära sig hur saker fungerar på universitetet kan indikera att det finns en bra kultur omkring 

doktoranderna i vår studie och som stöttar upp i olika aspekter av arbetet, vilket kan främja 

goda kollegiala relationer. 

 

Studentrollen beskrivs som relativt oproblematisk när det kommer till aktiviteter och 

interaktion med information, vilket kan härledas till att detta är en roll som doktoranderna är 

väl bekanta med sedan sin tid som studenter. Informationshorisonten för studenten är relativt 

bred då det är en mängd aktiviteter som ingår i rollen, den är lite bredare än lärarrollens 

informationshorisont men den har inte samma djup som informationshorisonten i exempelvis 

den akademiska forskarrollen, som vi presenterar längre fram. Om man ser till rörelsen 

mellan olika resurser och total mängd resurser så är horisonten inte heller lika komplex som 

för den akademiska forskarrollen, kommunikatörsrollen eller den fysisk/praktiska 

forskarrollen (kommande roller).  

!  
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Arbetsroll: Fysisk/praktisk forskare 

Den sammantagna forskarrollen utgör en stor och viktig del av doktorandernas arbete och 

rollen är väldigt informationsintensiv. Vi har i denna studie därför valt att dela forskarrollen i 

två separata roller, en som vi kallar akademisk forskarroll (se nästa rubrik Arbetsroll: 

Akademisk forskare) och en som vi valt att kalla fysisk/praktisk forskarroll. Utifrån empirin i 

denna studie är den fysiska/praktiska forskarrollen tydligt kopplad till avhandlingsprojektet 

men då gällande de delar som avser planering av och arbete i fält. Tre av fem informanter i 

denna studie (B, C, E) arbetar i fält i skogen på olika sätt och en informant arbetar primärt i 

labbmiljö (D). Ytterligare en informant kan komma att arbeta i fält men hade inte gjort det vid 

tidpunkten för intervjun (A). Vi kommer nu beskriva vad som utifrån vår empiri utgör den 

fysiska/praktiska rollen utifrån de informanter som arbetar i fält. Tabell 7 nedan visar 

resultatet av den CATWOE analys med Root-definitions som ligger till grund för upprättandet 

och särskiljandet av denna arbetsroll. 
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Tabell 7. Resultat av CATWOE-analys med Root-definitioner för den fysisk/praktiska forskarrollen. 
!
Forskarroll ”fysisk/praktisk” från forskarens perspektiv 
 
Client Projektet/experimentet/fältförsöket, jag själv, 

kollegor 
Actor Jag, fält-team 
Transformation Genom val av rätt metoder samt genom 

andra förberedelser samla in och 
dokumentera pålitlig data, vilket är en 
förutsättning för avhandlingsprojektets 
fullbordan. 

Worldview Säkerställa att alla i projektet vet och förstår 
vad de ska göra. Säkerställa att (utifrån 
metodologiska genomgångar), rätt utrustning 
och rätt genomförande valts.  

Owner Jag själv, handledare, institutionen 
Environment Tid, pengar, ursprungsbefolkning, 

myndigheter, markägare, fysisk miljö (skog, 
väder, labb) 

 
Vad gör man i denna roll enligt våra informanter? 
 
Jag måste ha en viss utrustning och förstå hur en viss maskin fungerar eller hur en viss 
mätning görs i fält. Det krävs praktiskt och administrativt arbete att se till att allt är på plats 
inför fältsäsongen, experimentet eller den kvalitativa datainsamlingen. Det vill säga hur mina 
försök rent praktiskt ska gå tillväga. Det kan handla om att jag måste kontakta deltagare, ha 
rätt personal, fungerande maskiner eller en plan för hur jag ska lägga upp mätningar på en 
plats. Det blir en del administrativt arbete, exempelvis anställa personal, hyra bilar och 
hantera kvitton med mera. Leta fram hur och var du får tag i maskiner och verktyg. Ibland 
måste utrustning helt enkelt byggas för att det jag behöver inte finns. Jag behöver ha 
personlig kontakt med flertalet olika aktörer: exempelvis markägare, myndigheter och 
bolagsföreträdare, ibland också med civilsamhället. Ibland är jag med på möten. I det 
praktiska arbetet behöver jag ofta följa manualer eller protokoll, ett slags recept för hur jag 
ska gå tillväga. Under arbetet måste jag föra dagbok, det är viktigt för att andra ska kunna 
förstå och upprepa det jag gjort. Jag processerar prover på olika sätt. Ibland måste jag göra 
om mina försök/experiment efter reviewers kommentarer.  
 

 

Som vi ser i tabell 7 är de huvudsakliga intressenterna (Clients) i den fysisk/praktiska 

forskarrollen avhandlingsprojektet, forskaren själv och de kollegor som är inblandade i 

projektet. Ansvariga aktörer (Actors) är också forskaren själv samt till viss del dennes fält-

team. Den transformationsprocess (Transformation) som sker detta system är att man genom 

väl valda metoder, samt genom noggranna förberedelser, samlar in den empiri/data som 

avhandlingsprojektet bygger på.  Det är viktigt att du som forskare i alla delar av projektet vet 

och förstår vad det är du ska göra och doktoranden måste säkerställa att alla delar i projektet, 
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från utrustning till fältpersonal, funderar och gör det de ska göra. Ägare (Owner) av detta 

system är doktoranden själv, men kan också sägas vara handledaren i projektet, och 

heminstitutionen. Miljön (Environment) där aktiviteterna äger rum är universitetet och 

skogen, och påverkande faktorer omkring projektet som också kan inkluderas i miljön 

omkring (Environment) är tid, pengar, markägare, lokalbefolkning, företag och myndigheter.  

Aktiviteter/arbetsprocesser inom fysisk/praktiska forskarrollen 

Ett vanligt scenario utifrån våra informanters berättelser är att de anställts som doktorander i 

ett redan finansierat och delvis planerat forskningsprojekt. Det framgår av våra informanter 

att man inom projektets ramar haft viss valfrihet att utforma delar av sitt avhandlingsprojekt 

på egen hand. Avhandlingsprojektet kan vara del av ett större projekt eller av mer fristående 

karaktär. Ibland tar man över data från ett tidigare projekt eller bygger sitt projekt vidare på 

tidigare forskning, exempelvis data insamlad genom långtidsförsök. För de doktorander som 

jobbar i fält börjar fältsäsongen på våren där försöken påbörjas och sedan underhålls under 

sommarmånaderna. På hösten inventeras eller skördas data och därefter består hösten av 

databearbetning. Sen höst och vinter handlar därför ofta om att planera och förbereda för 

fältsäsongen (utöver att du också genomför arbete inom de övriga arbetsrollerna som antas 

under ett år). Det förberedande arbetet inom den fysisk/praktiska forskarrollen kan handla om 

att bestämma hur studien ska läggas upp, vilka metoder som ska användas, om personal måste 

anställas, vilka maskiner som behövs, om någon maskin eller ett verktyg behöver konstrueras. 

När fältsäsongen drar igång ska alla praktiska aspekter vara lösta så att arbetet kan sätta igång.  

 

När våra informanter som arbetar i fält ska beskriva sitt arbete sett under ett år kopplas 

arbetets upplägg till årstidernas växlingar: 

I: Mitt arbete handlar mycket om hur saker fungerar i fält så, [---] så fort tjälen 
går ur backen, det är liksom det som är det viktiga, det är då året börjar kan 
man säga. Så har det varit under hela mitt doktorandprojekt [---] Under året så 
är det helt klart säsongsbetonat (informant C). 

För de informanter som inte arbetar i fält är avhandlingsprojektet inte kopplat till 

årstidsväxlingarna på detta tydliga sätt. De aktiviteter som är kopplade till den 

fysiska/praktiska forskarrollen handlar alltså primärt om att planera upp och genomföra 

experiment/fältförsök och på så vis generera data i fält eller labb. Vi kommer nu belysa detta 

mer i detalj.  
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Oftast finns som vi tidigare nämnt en finansierad forskningsplan i grunden när doktoranden 

anställs i ett projekt. Det varierar hur självständiga informanterna upplever sig vara men likväl 

får ofta doktoranden själv bestämmer vilka metoder som ska användas och vilka delstudier 

som ska genomföras. Doktoranderna beskriver sin grad av självständighet på lite olika sätt. 

En informant menar att handledaren står för den övergripande planeringen: 

I: Ja alltså själva grunden, ja. Det är jag tillsammans med min handledare. Det 
är väl ganska mycket de som har den övergripande strukturplaneringen kan 
man säga. Vilka artiklar som är tänkta och sådär. Men jag ja, jag kan ju vara 
med och planera (informant A). 

En annan informant beskriver sig som självständig i det dagliga arbetet:  

I: På ett mindre sätt kan jag dagligen bestämma vad jag gör, typ bestämma hur 
jag vill göra vissa experiment men på ett större sätt är det fortfarande planen 
och min handledare som styr mig, lite mer omedvetet kanske men (informant 
E). 

Ytterligare en informant upplever sig vara väldigt självständig i sitt arbete, men att detta inte 

är en självklarhet för alla: 

I: Jag upplever att jag fått välja själv vad jag ska fokusera på. För när jag sökte 
tjänsten så var det som ungefärligt utstakat så [---] Då fanns det som förslag [--
-] jag skulle säga att mina handledare har varit väldigt generösa i att låta mig 
göra det som jag varit intresserad av. För jag skulle inte säga att det är en 
självklarhet att man kan typ, ”det där vill jag ju välja bort, jag vill göra det här 
istället”, det är inte självklart för alla. Men jag skulle säga att jag fått göra det 
som jag varit mest intresserad av, hittills i alla fall. [---] Men jag har ändå 
pratat med mina handledare om hur jag ska utforma saker och sådant, eftersom 
jag inte har så mycket erfarenhet av fältexperiment sedan tidigare (informant 
D).  

Mycket av den kunskap som krävs för att planera upp både arbete i fält och arbete i labb 

bygger på kunskap som är svår att läsa sig till vilket gör att doktoranden ofta blir hänvisad att 

fråga runt i sitt sociala kontaktnät och utanför akademin. Här är handledaren viktig men också 

andra doktorander eller helt andra sociala kontakter kan vara avgörande för att komma framåt. 

En informant beskriver att hens förmåga att be om hjälp ofta tar hen framåt i sin forskning: 

I: När det varit så tekniska grejer alltså… jag har ganska lätt för att be om 
tjänster och fråga folk om saker. Och jag har frågat om ganska ovanliga saker. 
Någon har till exempel svetsat en grej åt mig som jag använder i fält för jag 
har behövt hjälp med saker som inte finns och som jag var tvungen att bygga 
för att få tag på[…] Alltså sådana grejer (informant D). 
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Informanten fortsätter med att beskriva den tysta kunskapen som finns i organisationen och 

att den ibland kan vara svår att komma åt: 

I: Eftersom att mycket sådant praktiskt arbete inte står någonstans, så måste 
man fråga någon eller någon måste visa hur man gör. Det är nog den 
information som jag tycker är svårast att få tag på. Alltså på universitetet 
överlag. Det är också något som det känns som att alla har samma uppfattning 
om: det lättaste sättet att få tag i den informationen är att fråga en annan 
doktorand. Och om man är här på sommaren då alla är på semester eller ute på 
fältarbete, eller om man är ny så man inte känner någon, då vet man inte vem 
man kan fråga. För man vet inte vem som jobbar här och alla är borta så det, 
det kan ju vara väldigt omständligt (informant D). 

För att veta vilken typ av metoder som ska användas krävs ofta en intensiv genomgång av 

metodval i tidigare forskning, detta för att doktoranden ska veta vad tidigare 

forskningsresultat bygger på för typ av forskningsdesign. Detta är inte alltid helt lätt att reda 

ut då vetenskapliga artiklar tenderar att vara sparsamma med information om vilka exakta 

metoder som använts för att komma till en viss slutsats. För de informanter som arbetar i labb 

pågår ett liknande arbete där man kan behöva gå igenom andras protokoll noggrant för att 

förstå hur andra forskare har gjort tidigare. Såhär beskriver en av våra informanter detta: 

I: Man måste ju använda en metod som är standard på något sätt. Det handlar 
mycket om att mätningen ska vara repeterbar, det är en utav kärngrejerna inom 
forskningen att vi gör samma sak som andra har gjort fast på ett lite annat sätt 
eller i en ny ”context”, så att man verkligen kan säga att ja men vi mätte 
samma sak som ni gjorde men vi gjorde i detta system och då fick vi detta 
resultat så då kan man säga jamen det är inte metoden som skiljde utan framför 
allt kontexten som skiljde sig. Då kan vi verkligen säga att de är detta som 
skiljde vår studie, så då handlar det mycket om att kopiera så mycket metod 
som möjligt från andra arbeten och verkligen hitta välbeskrivna metoder [---] 
Så det har faktiskt varit en begränsning i mitt arbete kan man säga att det har 
varit svårt att hitta hur andra verkligen har gjort sina mätningar, man vet att de 
har tagit fram ett mätvärde [---] men det finns massor av olika sätt att mäta det 
och alla olika sätt kan påverka slutresultatet [---] ja men vi fick ett högre värde 
än de andra men de använde då kanske en liten annan metodapparat för att 
mäta flödet. Ja då blir det väldigt svårt att jämföra, så det gäller att liksom dels 
hitta vad de har gjort och dels att själv beskriva det så bra som möjligt så att 
andra ser att vi har gjort på ett motsvarande sätt (informant C).  

När val av metod fastslagits så påbörjas planeringen av vad som ska göras i fält eller labb och 

doktoranden kan behöva anställa personal, välja vilka maskiner som ska användas och även 

eventuellt bygga verktyg och maskiner som inte finns.   

I: Så fram tills våren så är det att planera och se till att jag har rätt personal, se 
till så maskinerna funkar så vi har en tydlig plan för exakt hur vi ska lägga upp 
mätningarna och sedan under sommaren så är det skördesäsong kan man säga. 
Då gäller det att ta vara på tiden och få in så mycket mätvärden som möjligt då 
och hålla igång mätningarna. Sedan allt eftersom hösten närmar sig så blir det 
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allt mer att man måste datahantera, och se till att lagringen fungerar och allt 
sådant. Och sedan blir det dataanalys, så det kan man väl säga att det är väl det 
flödet under året (informant C). 

Att forskningen har en tydlig koppling till naturen och skogen påverkar forskningsprocessen 

genom att man behöver förhålla sig till årstidsväxlingarna, men skogen som plats för 

datainsamling påverkar hur man måste planera även på andra sätt: 

I: Och sedan när jag väl började ha en idé vad vi ville göra, då fick vi ju gå 
tillbaka och läsa igen (skratt), till exempel när vi kände att vi ska genomföra en 
exkursion, hur samlar vi in data i fält på ett bra sätt? Alltså, det är ju väder och 
vind om man ska spela in ljud så påverkar ju väder och vind och också […] 
Det handlar väldigt mycket om vad som är praktiskt möjligt att göra 
[…](informant B). 

Det kan också krävas kontakt med markägare, myndigheter och bolagsföreträdare, ibland 

också med civilsamhället. 

I: Där jag har försöket [---] Det är ju på olika företags mark så jag har ju varit 
tvungen att prata med dem om äganderätt och bland annat när det skulle vara 
ett evenemang bredvid mitt ena försök då var jag ju tvungen att ringa till 
företaget och säga ”hej vad har ni för policy, vad kan ni göra?” ”kan ni se till 
så att de inte går och trampar på mina plantor?” (informant D). 

Interaktion med information i aktiviteten genomföra ett fältförsök/experiment 

Utifrån de aktiviteter som beskrivits ovan är det en mängd information som den 

fysiska/praktiska forskarrollen behöver, använder, söker och interagerar med. Den aktivitet 

som framkommer tydligast utifrån denna roll är att genomföra ett fältförsök/experiment och 

därför är det den aktivitet som vi kommer att beskriva närmre. Tabell 8 nedan visar resultatet 

av klassifikationen av informationsinteraktioner utifrån aktiviteten att genomföra ett 

fältförsök/experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
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Tabell 8. Analysresultat av facetterad klassifikation av interaktion med information i den fysisk/praktiska 
forskarrollen i aktiviteten genomföra ett fältförsök/experiment. 
 

”Fysisk/praktiska” forskarrollen: aktivitet genomföra ett fältförsök/experiment 
 
Huvudsakligt kommunikationsbeteende: Medium: tal, text; Status: ansikte-mot-ansikte, 
medierad; Spridning: en-till-en, en-till-flera 
 
Huvudsakligt informationsbeteende: Organisera, Utvärdera och Bevara 
 
Facett Underfacett Underfacett 
Informationsbeteende Metod Status 
Organisera Strukturera, jämföra Bifoga/medsända, 

kontextualisera, 
sammanfattning 

Utvärdera Dubbelkolla, kolla efter 
referenser 

Jämföra 

Bevara Hantering  Underhåll, konstruera*, 
protokollföring* 

   
Interaktionskriterier Hinder Tillgångar 
Exakthet/tillförlitlig, datum, 
tid, funktion, tillämpbarhet, 
person 

Resurser, tid, träning, brist på 
information (hur andra forskare 
gått tillväga), tillgång 
(information i personer), inte 
förtrogen med objekt* 

Befintlig ordning, 
tvärvetenskaplighet* 

* ny facett 

 

Våra resultat visar att i aktiviteten genomföra ett fältexperiment/försök så kommunicerar 

forskaren främst genom text och tal och att detta sker både ansikte-mot-ansikte och medierat. 

Text och tal medieras främst genom telefon och mejl. Det har inte framkommit att någon 

annan social digital plattform används här förutom mejl. Kommunikationen sker en-till-en 

och en-till-flera då doktoranden kommunicerar både enskild med exempelvis handledare och 

eventuell personal och med hela fält-teamet. De huvudsakliga informationsbeteende som 

doktoranden ägnar sig åt inom denna roll är: Organisera, utvärdera och bevara. Organisera 

handlar här om att strukturera information så att man kan jämföra och ta beslut, exempelvis 

om metodval och val av maskiner, material etcetera. Det kan också handla om att organisera, 

strukturera och summera information till andra deltagare i projektet så att de vet och förstår 

vad de ska göra. Att utvärdera handlar om att utvärdera metoder och tillvägagångssätt i 

fältförsöket, att jämföra och hitta referenspunkter i andra liknande projekt.  Utvärdera är 

också kopplat till att man hela tiden stämmer av hur projektet fortlöper och att man ibland kan 

tvingas göra om vissa försök om det inte fortskrider som man önskat. Bevara handlar om 
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dokumentation och om att hantera den information och data som fältexperimentet genererar, 

exempelvis genom att läsa av olika mätningar eller att föra dagbok eller protokoll.  

 

Utifrån doktorandernas berättelser kan man se att informationsinteraktionerna styrs av 

kriterierna Exakthet/tillförlitlighet, datum, tid, funktion, person och användbarhet. Det 

betyder exempelvis att det är viktigt att information är korrekt och tydligt beskriven så att 

doktoranden kan avgöra hur tidigare forskare gått tillväga och utifrån detta bygga sin egen 

studie. I koppling till detta så kan en specifik person vara ett interaktionskriterium, på basis av 

att en specifik person kan vara en viktig informationskälla till en specifik metods 

tillvägagångssätt. Datum och tid handlar om kopplingen till årshjulet där fältexperimentet står 

i tydligt beroende till årstid. Tillämpbarhet och användbarhet handlar om att hitta information 

som är möjlig att omsätta i projektet, exempelvis att hitta information om vilken typ av 

maskin som kan användas i projektet och hur den fungerar. Eller att man kan behöva bygga 

en egen maskin.  

 

De hinder som nämns av informanterna i deras informationsinteraktioner har att göra med tid 

och resurser det vill säga de gränser som finns för projektet. Det kanske inte är möjligt att 

göra en viss typ av fältförsök då avhandlingsprojektets tidsramar inte tillåter detta. 

I: På min institution bland alla doktorander är det många som håller på med 
mycket fältarbete och det tar ju som väldigt mycket tid [---] för mig om 
någonting går sönder och man måste gräva massa hål i marken så tar det lång 
tid. Så det är väl därför också som man måste anpassa sitt projekt till vad som 
är möjligt inom de tidsramar man har. Om man vill utvidga eller kolla lite mer 
intensivt på en del av ett projekt då kommer de förmodligen resultera i att man 
måste göra mer fältarbete så då beror det på hur mycket tid man har om det är 
möjligt (informant D). 

Ett annat problem som uttrycks är brist på information när det gäller information om hur 

andra gått till väga som kan vara svårt att hitta och att förstå, exempelvis läsa andras 

protokollföring eller att i vetenskaplig referenslitteratur förstå exakt vilka metoder och 

tillvägagångssätt som använts. Detta kan ge upphov till ytterligare problem och hinder då man 

ofta behöver gå långt bakåt i tiden till dokument som inte är digitaliserade och/eller sökbara.  

I: Man kan, och särskilt om det är sådana grundläggande mätningar… vi pratar 
om mätningar som gjorts sedan 70-talet i princip, då blir det rätt ofta att man 
hamnar i arbeten som är publicerade på 70-80-talet och då hamnar man i 
sådana PDF-filer som inte är sökbara till exempel vilket gör att man får sitta 
och lusläsa hela dokumentet[…](informant C) 
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Något som ses som en tillgång i informationsinteraktionerna i denna aktivitet är befintlig 

ordning, vilket har att göra med omkringliggande strukturer kring studien och fältarbetet 

såsom studiens syfte och upplägg. Detta gör att doktoranden tydligt förstår varför 

forskningsprojektet ska genomföras och det är motiverande att se att det arbete som utförs är 

en viktig pusselbit i den ackumulerade skogsvetenskapliga forskningen. Många av 

informanterna har en koppling till hållbar utveckling och klimatfrågor, vilket tycks skapa en 

känsla av betydelse i forskningsprojektet. Detta illustreras väl med ett citat från en intervju 

som svar på en fråga vi ställt om drivkrafter bakom allt jobb hen som doktorand lägger ned i 

sitt arbete: 

I: Ja man vill ju [skratt], kanske inte riktigt rädda världen men, det är ju så om 
man ska dra det till sin spets, men man vill ju ändå kunna göra den bättre på 
något sätt (informant D). 

!

En annan tillgång i informationsinteraktionerna i denna roll har vi klassificerat som 

tvärvetenskaplighet. I detta fall syftar det till förekomsten av tvärvetenskaplig kompetens i 

projektet, då denna för vissa av våra doktorander kan underlätta i många av projektets delar, 

exempelvis vid val av metoder som annars i mindre utsträckning används inom 

naturvetenskapliga discipliner. 

I: I forskningen om skogen så det har ju liksom skapats nya forskningsfält där 
naturvetare försöker bedriva samhällsvetenskaplig forskning och kallar det för 
”human dimensions of…” Och det blir ganska… naturvetenskapliga metoder 
kan säga som man applicerar på människor istället [---] ett sätt att försöka 
bryta sig fri från det är att faktiskt involvera de som är samhällsvetare och 
humanister i skogsfrågorna eller vad man ska säga (informant B). 

 

Informationshorisont för den fysisk/praktiska forskarrollen 

Ovan har vi beskrivit den fysisk/praktiska forskarrollen och interaktion med information i 

aktiviteten att genomföra ett fältförsök/experiment. Nu går vi tillbaka och tittar på hela den 

fysisk/praktiska forskarrollen och vilka informationskällor och resurser som är viktiga och 

används i arbetet inom rollen. Figur 8 nedan visualiserar resultatet av den 

informationshorisontanalys som genomförts i denna studie och här kan vi se den 

informationshorisont som framkommer i den fysisk/praktiska forskarrollen utifrån vår empiri.  
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Figur 8. Informationshorisont för den fysisk/praktiska forskarrollen 

Vi ser i informationshorisonten att olika former av vetenskaplig litteratur, exempelvis 

avhandlingar och artiklar är ingångspunkter i denna roll och används för att förstå vilka 

metoder som tidigare forskning bygger på. Detta lägger sedan grunden till hur 

fältexperimentet ska läggas upp. En annan ingångspunkt är det sociala nätverket där 

doktoranden är beroende av den kunskap och erfarenhet som finns hos kollegor men också 

sociala kontakter utanför akademin. Via det sociala nätverket får doktoranden muntliga 

instruktioner av olika slag, exempelvis gällande hur man ska göra något i labbet eller hur man 

genomför en viss rutin, man kan också få information som har att göra med teknisk utrustning 

av olika slag. Detta leder ofta vidare till manualer, protokoll eller myndighetsinformation. Det 

sociala nätverket kan också leda vidare till kontakter med experter av olika slag, som kan 

något om ett specifikt problem, vilket kan vara information om en viss metod eller om hur 

man bygger en maskin. Här överförs mycket av den tysta kunskap som finns inom 

institutionen och i andra nätverk, kunskap som det är svårt att läsa sig till.  

 

En annan tydlig ingångspunkt som framkommer i den fysisk/praktiska forskarens 

informationshorisont, även om det inte gäller samtliga informanter, är skogen. Skogen är en 

viktig informationskälla då aspekter som mark, fukt, växtlighet, väder, årstid, geografisk 

plats, ägandeförhållanden och liknande påverkar planeringen av fältförsöket. Detta gör att 

informationshorisonten vidgas till att omfatta väderinformation (SMHI), kartor (både via 

lantmäteriet och privata) och foton (från omgivningar eller flygfoton). Utifrån kopplingen till 
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den fysiska platsen, skogen i detta fall, är ibland skogsföretag eller enskilda skogsägare en 

viktig informationsresurs. Även civilsamhället/allmänheten kan vara en viktig 

informationsresurs här lite beroende på vilket perspektiv den aktuella studien har i relation till 

skogen. I basen av kartan kan vi se de digitala ingångspunkter som nämns i relation till denna 

roll och dessa är YouTube och Google Scholar. YouTube används för att hitta 

instruktionsfilmer kopplat till hur exempelvis en maskin fungerar och Google Scholar 

används för att hitta vetenskaplig litteratur.  

Sammanfattning och diskussion fysisk/praktisk forskarroll 
!
Som vi inledningsvis angav har vi valt att dela upp den övergripande forskarrollen i två roller: 

en akademisk forskarroll (se kommande rubrik Arbetsroll: Akademisk forskare) och den nyss 

beskrivna fysisk/praktiska forskarrollen. Detta har vi valt att göra då vi menar att 

doktoranderna i vår studie har beskrivit delvis olika aktiviteter och informationsinteraktioner 

utifrån dessa två roller. Den akademiska forskarrollen kopplar tydligt till den akademiska 

forskningscykeln medan den roll vi benämnt och beskrivit den fysisk/praktiska forskarrollen 

till stor del utgår från naturens årstidsväxlingar. I arbetet som forskare var det också relevant 

att skilja på den typ av informationsarbete som tydligt kunde kopplas till produktionen, 

slutförandet och publiceringen av den vetenskapliga artikeln, och det informationsarbete som 

var mer knutet till fysiska och praktiska aspekter av doktorandprojektet, ofta i form av ett 

fält/experimentarbete. Dessa två roller är inte helt enkla att hålla isär och till viss mån 

överlappar de varandra. Vi menar ändå att det ur ett informationsperspektiv är analytiskt 

värdefullt att hålla isär dem då informationskällor och informationsanvändning skiljer sig åt i 

de olika forskarrollerna. Detta är synligt i vår CATWOE-analys med Root-definitions, 

analysen av interaktion med information och informationshorisontanalysen i de olika rollerna. 

Vi ser exempelvis att informationshorisonten för den fysisk/praktiska forskarrollen, i relation 

till den akademiska forskarrollen (nästa roll presentation), inte handlar lika mycket 

vetenskaplig litteratur även om vetenskaplig litteratur är väsentligt även här. Gemensamt 

mellan dessa roller är att interaktionen med information är intensiv och komplex, dock har 

interaktionen olika funktioner och karaktär. 

Initialt hade vi flera namn på den fysisk/praktiska forskarrollen exempelvis ”projektledare” 

eller ”administratör”, men då arbetet i denna roll till stor del utgjordes av val av och utförande 

av olika vetenskapligt belagda metoder så var arbetet i denna roll så tydligt kopplat till 

forskarrollen, därmed fick den benämningen fysisk/praktisk forskarroll. Den akademiska 
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forskarrollen, som vi snart beskriver, kopplar tydligt till den akademiska forskningslivscykeln 

och är av mer ”teoretisk” karaktär medan den fysisk/praktiska forskarrollen står i mer tydlig 

relation till naturens årstidsväxlingar och är mer ”praktisk” i sin karaktär. Det är möjligt att 

denna roll kan vara generell och inkludera flertalet andra forskare i olika discipliner, då 

forskare inom olika vetenskapliga områden på något sätt måste planera, administrera och 

utföra forskning i fält eller av liknande karaktär. Rollen har i vissa avseenden tydliga likheter 

med den generella roll som Leckie, Pettigrew och Sylvain (1997, 181) benämner 

Administrator/manager. Det finns emellertid aspekter av den fysisk/praktiska forskarrollens 

informationshorisontkarta som kan betraktas som domäntypiska då 

informationsinteraktionerna och informationskällorna relaterar tydligt till skogen som fysisk 

plats. Det skulle därför vara möjligt att inom denna domän ge rollen namnet 

Fält/experimentell forskarroll då den starkt kopplar till fältarbete och arbete i labb. 

 

En tydlig och viktig aspekt i denna roll gällande interaktion med information är att denna 

rollens informationshorisont bygger mycket på information som man inte kan läsa sig till utan 

som finns hos handledare, kollegor och experter. Därför krävs det att doktoranden lär sig hur 

detta fungerar i organisationen (vem man kan fråga och vem vet vad) och att man faktiskt har 

ett socialt kontaktnät att ställa frågor till. Via det sociala nätverket får man exempelvis 

muntliga instruktioner och information om hur arbetet i labb fungerar eller med olika 

maskiner. Brist på denna information kan göra att projektet drar ut på tiden vilket är olyckligt 

då tiden alltid är en viktig aspekt i forskningsprojekten. Den skogliga miljön är en 

informationsresurs i sig men den skogliga kontexten skapar också ett behov av information 

om aktuellt väder, jordmån, kartor, äganderätt etcetera. Sammanfattningsvis är detta en 

informationsintensiv roll där doktoranden inte enbart verkar som forskare i sitt eget projekt 

utan också ofta fungerar som en nod i projektet för ett större forskar-team, vilket innebär att 

forskaren även måste kommunicera löpande med sin fältpersonal. 

!  
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Arbetsroll: Akademisk forskare 

Arbetsrollen som vi har benämnt akademisk forskare avser den del av doktorandrollen som 

innebär att designa, starta upp, planera genomförande, sammanställa och avrapportera 

forskningsprojektet i form av en vetenskaplig artikel. Den akademiska forskarrollen har 

förutom forskarsamfundet och andra intressenter till projektet också allmänheten som 

intressent då de resultat som framkommer ur denna rolls arbete ska komma hela samhället till 

gagn. Tabell 5 nedan visar resultatet av den CATWOE analys med Root-definitions som 

ligger till grund för upprättandet och särskiljandet av denna arbetsroll.  

Tabell 5. Resultat av CATWOE-analys med Root-definitions för den akademiska forskarrollen. 
 

Forskarroll ”akademisk” från forskarens perspektiv 
 
Client Forskarsamfundet, projektet, finansiärer, 

allmänhet 
Actor Jag, handledare, universitet, institution 
Transformation Skapa en forskningsdesign utifrån det 

befintliga forskningsläget som är 
genomförbar och genom den kunskap som 
genereras bidra till den ackumulerade 
forskningen inom mitt område.  

Worldview Bygga vidare på tidigare forskning 
(ackumulering). Det är viktigt att bidra till ny 
kunskap inom miljö, klimat och ekosystem 
med mera.  

Owner Samhället, forskningssamfund, stat, globala 
aktörer. 

Environment Universitetet, etiska principer, teknik, 
infrastrukturer (resa, kunskapsorganisation)  

Vad gör man i denna roll enligt våra informanter? 
 
Designa, starta upp, planera genomförande, sammanställa och avrapportera 
forskningsprojektet. Jag måste hitta en väg utifrån projektplanen och tidigare forskning: 
ungefär vad det är vi vill veta och varför. Då behöver jag förstå vilken typ av data som jag 
behöver och hur jag kan göra något nytt utifrån det forskningsfält jag befinner mig i. För att 
göra det så läsa in mig på området. Det kan vara vetenskaplig litteratur eller litteratur som är 
min data. Ofta måste jag gå tillbaka i historiskt material för att förstå vad andra har gjort före 
mig. Eller för att förstå aspekter som kan påverka mitt projekts resultat. Ibland får jag 
material från andra som jag måste skapa mig en uppfattning om. När min datainsamling och 
processering av data är färdig så tolkar jag våra resultat och börjar sammanställa och skriva 
vår artikel. Ibland måste jag också skriva ansökningar för stipendier eller om pengar till 
delprojekt. Jag är ibland delaktig i beslutet om var vi ska publicera våra resultat men oftast 
bestämmer min handledare det. Jag åker ibland på konferenser för att få ta del av ny 
forskning i mitt område som ännu inte är publicerat.  
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Tabellen ovan beskriver de intressenter (Customer) och de aktörer (Actor) som finns i 

anknytning till arbetsrollen. Denna roll har flertalet intressenter: forskarsamfundet, projektet, 

finansiärer och allmänheten. De aktörer som deltar i transformationsprocessen 

(Transformation) är doktoranden själv, handledare, universitet och den egna institutionen. 

Tabell 5 visar också den transformationsprocess som sker genom arbetet som genomförs i 

denna roll och vilket syfte/åskådning (Worldview) som är drivkrafter bakom 

transformationsprocessen. Den övergripande transformationsprocessen i denna roll är att 

skapa en forskningsdesign utifrån det befintliga forskningsläget som är genomförbar och 

genom den kunskap som genereras bidra till den ackumulerade forskningen inom det aktuella 

området. De grundläggande drivkrafterna är att bygga vidare på tidigare forskning 

(ackumulering) och utifrån våra informanters utsagor så är det viktigt att bidra till ny kunskap 

om miljö, klimat och ekosystem. Det arbete som bedrivs i denna roll har flertalet ägare 

(Owner) som har möjlighet att påverka och ändra det arbete som sker inom denna roll och 

flertalet faktorer i omgivningen och miljön omkring (Environment) som begränsar 

transformationsprocessen såsom universitetet, etiska principer, teknik, infrastrukturer i form 

av exempelvis kunskapsorganisation. 

Aktiviteter/arbetsprocesser i rollen  

I den akademiska forskarrollen ingår flertalet aktiviteter och uppgifter där den övergripande 

processen är att designa ett forskningsprojekt, planera för dess genomförande, tolka och 

sammanställa resultat, samt sammanfatta detta i ett artikelformat som sedan publiceras i en 

vetenskaplig tidskrift. Såhär har denna process sammanfattats av en av studiens doktorander: 

F: Skulle du kunna beskriva den senaste delstudien som du nu kanske till och 
med har skrivit klart en artikel som har gått från någon typ av idé till studie till 
ett liksom forskningsgenomförande till en artikel. [---] Hur skulle den 
processen se ut, hur skulle du beskriva den? 

I: Det första, om du är nyfiken på den första studien, den har jag precis avslutat 
då, det har varit ett ganska långt projekt för jag hade en idé som jag tyckte var 
tydlig som jag har utvecklat och sedan har vi sött och blött den en hel del inom 
gruppen innan vi blev nöjda med den och nu har den varit ute på peer review i 
ett par olika tidskrifter och den har bollats fram och tillbaka i ett år men nu 
håller vi på att avsluta den för sista gången hoppas jag så men, den har 
verkligen utvecklats väldigt mycket och man har fått ändra metoder och ändra 
idéer och ja… det är, ingenting är i princip kvar från originalet till slutet så 
(informant C).  

En annan doktorand ger oss en liknande bild av processen: 
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I: [---] Ja idén kom från min chef från början, där jag fick material som någon 
annan jobbade med före mig, men hen kom inte vidare med det. Det var ett 
sidoprojekt först sedan blev det ett huvudprojekt för det blev ganska intressant. 
[…] Och då har vi bestämt att vi ska fortsätta jobba med det som lite större 
projekt. Sen gör man fler och fler experiment tills det var mening i det jag såg 
och tills vi kunde förklara det. Och sen var vi tvungna att repetera vissa saker 
för att vara helt säker att det är sant. Sen är det att skriva ihop allt och vi tänker 
att nu kan vi publicera, nu räcker det. Och då började vi långsamt skriva upp 
saker. Introduktion och material och metoder. Och sen resultaten men det är en 
ganska lång process alltså vi började med det på slutet av sommaren. Men det 
är alltid något experiment man kan göra till. Men ja man börjar tvivla på saker, 
var det sant? Ska jag inte göra det igen? Skriva om saker och så skickar man 
bort manuskriptet till massa folk som skulle läsa den och se om det är ok. Och 
sen, ja, nu är den nästan klart. Jag tror nu att det är sista gången vi skickar bort 
den till någon som ska läsa den sen får vi förhoppningsvis om någon vecka 
eller två kan vi skicka in den till att publiceras förhoppningsvis. Sen får vi 
säkert svar att: ”ni måste göra det här experimentet igen”. Man får alltid 
förslag vad man ska göra om eller förbättra. Så det kommer väl ta en stund tills 
det verkligen publiceras gissar jag (informant E). 

Det är efter datainsamlingen skett som doktoranden i denna roll ska bearbeta och 

sammanställa den genomförda studien och gå igenom processen att få resultaten publicerade i 

en vetenskaplig tidskrift. I denna uppgift så ska doktoranden kontextualisera sin forskning i 

relation till tidigare forskning och till sin omvärld. På så sätt bygger den akademiska 

forskarrollens arbete på tidigare ackumulerad kunskap genererad genom tidigare 

forskarinsatser och datainsamling och det arbete som genomförs syftar till att bidra till vidare 

kunskapsackumulering till forskningsfältet. Den första inledande och kunskapsinhämtande 

delen i processen har beskrivits på följande sett av en informant: 

I: Ja, jag har ju utgått från projektförslaget då, som vi fått pengar från i första 
början. Så jag har haft mina utgångspunkter och i det har det ingått en 20-30 
kärnarbeten då som vi arbetar emot och de är ju en naturlig utgångspunkt och 
se vad det är som ligger bakom deras idéer och vad är styrkor och svagheter så 
i princip så kan man väl säga att jag har gått igenom dem och sedan gått 
igenom deras referenslistor för att se vad deras idéer kommer ifrån och vad 
dem, vad är det för idéer de försöker slå hål på egentligen då. Och sedan, då 
växer det genast, jag brukar använda Web of Science väldigt mycket och då får 
man ju en referens då får man ju 50 nya namn och sedan, det växer ju väldigt 
fort liksom. Det är väl den vägen vi har gått och sedan fått väldigt mycket att 
läsa (informant C). 

När det gäller att publicera sin forskning så är det flertalet olika faktorer som spelar in i val av 

tidskrift. Handledaren är delaktig i valet av publiceringsväg, Impact factor spelar roll och ofta 

finns ett tiotal tidskrifter som doktoranden har koll på inom sitt ämne. En av våra doktorander 

beskriver det på detta sätt: 

F: När det kommer till den här publiceringsdelen så brukar ju det kunna vara 
ganska informationsrikt när det gäller vilka journals som finns och så. Har ni 
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något sätt ni alltid gör, eller får du söka mycket information kring vad du ska 
skicka till för journal? 

I: Nja, vi har ungefär alltså nog några journals som jag vet vad vi kan publicera 
där vi brukar publicera men hela processen gör min handledare. Det gör aldrig 
en doktorand student vad jag vet, men när det handlar om hur man ska skriva 
artikeln så måste ha en viss form så man kan skicka till en viss journal. Så då 
måste man kolla på hemsidan vad de vill ha, vilken storlek, vilken layout och 
sådär så det är ganska mycket letande på hemsidan. 

F: Har man det med sig, alltså tidigt i skrivandet eller är det mer när man har 
en artikel att man anpassar den? 

I: Både och för ibland vet man inte vart man ska skicka, alltså ibland under 
skrivande då bestämmer man sig för att kanske ska vi skicka den dit, nej vi ska 
skicka dit, ja men det blev så bra så nu kan vi skicka till nått ännu bättre. Men 
att, i mitt fall var det lite så att i början kanske ska vi skicka den till den 
journalen och sen har vi försökt att hålla oss i den, vad heter det, ramen lite. 
Och sen så sa min handledare att nej kanske skickar vi till någon annanstans 
och så har jag inte kolla så mycket på layout längre för jag tror det spelar ingen 
roll just nu, vi kan göra det på slutet men sen sa han vi skickar den till den 
journalen så, nu är det så att när vi skriver skulle vi anpassa den för att skicka 
den till exakt den journalen. Så mm, ja det är lite både och, jag tror det beror 
på hur säker man är på vart man vill skicka den (informant E).  

 

En annan informant beskriver val av publiceringsväg på följande sätt: 

F: Vänder du dig någonstans för att hitta information om vilka journals du ska 
välja så. Var hittar du information om det? Vilka som finns och Impact factor? 

I: Ja, ja alltså nej jag har alltså dålig koll på det där.  

F: Frågar du om råd? Av din handledare då eller? 

I: Ja, ja, alltså precis. Och sen är det ju också litegrann att man såhär ser ju de 
artiklar som man söker ut vilka tidskrifter de liksom är publicerade i. Man ser 
liksom vilka som är vanliga och då tänker jag att det kanske börjar kollar på 
om och jämföra dem och sådär (informant D). 

En tredje informant beskriver att Impact factor är viktig: 

F: När det sedan kommer till publicering så är det ju det med tidskrifter, hur 
pass mycket skulle du säga att ni har skrivit mot någon tidskrift riktat, eller är 
det liksom, hur väljer ni vilken tidsskift… 

I: Vi väljer efter hur, baserat på våra resultat och hur häpnadsväckande och 
starka våra resultat är så, liksom, kollar vi på impact factor och sedan försöker 
vi där liksom, och sedan håller vi tummarna liksom. Men vi får ju ofta nej på 
första försöket har det visat sig nu, men det är impact-factor som styr helt och 
hållet, givetvis så måste det ju vara en tidskrift som publicerar rätt typ utav 
material då, men ja (informant C). 
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En av studiens doktorander beskriver att det finns trender i forskning som påverkar hur man 

tänker kring publicering. Hen beskriver också att hur mycket handledaren kan hjälpa till beror 

på vad handledaren är bra på: 

I: Det har jag dålig koll på eftersom jag inte kommit så långt än. Jag har 
kommit en bit men, jag pratat lite med en kollega som har samma handledare 
som mig. Och det är som att man, man vill väl få den i en så, vad heter det, 
high ranking, som möjligt. Men det beror ju på vad man skriver om för ämne. 
Till exempel om du skriver om klimatförändringarna då, det är ju väldigt 
trendigt [skrattar till], det finns ju trender i forskning också. Alltså vad som 
många vill läsa om. Så kan man ju säga. Att mina […]studier är väldigt smala. 
Så jag har inte så höga förhoppningar [skratt]. Det är ju som, det är jätte olika 
vad man jobbar med för ämne. Jag och mina kollegor pratar en del om att om 
man skriver om ett ämne som är väldigt intressant, eller som många är 
intresserade av, då kan man ju lättare få sin studie publicerad kanske. Och om 
man får resultat som är positiva, gentemot om man får inga resultat alls. Att 
det inte blev någon effekt till exempel, det är ju svårare att få sådana resultat 
publicerade. Det är också en sådan diskussion: men det kanske inte betyder att 
den intressantare studien är en bättre forskningsstudie, utan det kan ju vara 
tvärt om. Det är mycket sådant jag diskuterat hittills men jag har inte tänkt på 
vilka specifika journaler eller tidskrifter så som jag är ute efter att publicera i. 

F: När det blir aktuellt så. Tänker du att du vet vart du kan vända dig för att få 
information och råd om det? 

I: Ja då tänker jag att jag pratar med min handledare [skratt]. Men jag tror att 
det är jätte olika. Alltså det har jag fått uppfattningen om att, jo alltså det är väl 
samma som att man kan olika mycket själv om olika mycket grejor. Att olika 
handledare har olika områden som de är bra på. Och vissa, ja vissa handledare 
undervisar mycket så då är de bra på att ge tips på att undervisa och vissa 
publicerar mycket och är kanske bättre på att korrekturläsa till exempel. Ja 
men det skulle jag göra i alla fall (informant D). 

I den akademiska forskarrollen förekommer också aktiviteten att åka på och delta i 

konferenser. Syftet med detta deltagande är i denna roll främst att hålla koll på och bevaka 

vad som händer inom sitt eget forskningsområde samt att det är ett sätt att få tillgång till 

opublicerade forskningsresultat. Såhär beskriver en informant det sätt på vilket konferenser 

kan vara värdefulla i denna roll: 

Ja men dels lite, alltså allmän information om vad det är för forskning som 
bedrivs inom mitt område, eller vilka studier som är – för då är det ofta att folk 
pratar om material som inte är publicerat till exempel. Som jag inte hade 
kunnat få tag på, eller få veta något om, om jag inte hade varit just där. Som 
kommer ut i framtiden (informant C). 

Interaktion med information i aktiviteten: författa en artikel 

I den akademiska forskarrollen är samtliga aktiviteter informationsintensiva och interaktion 

med information sker i varje del av arbetet. Informationsarbetet handlar om att få tillgång till 
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information primärt i form av vetenskaplig litteratur. Denna litteratur ska organiseras, 

utvärderas, modifieras, användas och tolkas tillsammans med egna insamlade forskningsdata. 

Målet är att konstruera en artikel som på ett korrekt sätt och enligt vetenskapliga riktlinjer 

beskriver och kontextualiserar det forskningsprojekt som genomförts. Denna artikel ska sedan 

publiceras (dissemineras) i en vetenskaplig tidskrift. Den akademiska forskarrollen innehåller 

arbete med att skapa i form av skrivande där du ska sammanställa din forskning och tolka den 

på ett vedertaget sätt och som gör att andra forskare förstår vad du har gjort inom ditt 

forskningsprojekt. Att författa en artikel är en primär aktivitet i den akademiska forskarrollen 

och tabell 6 nedan visar resultaten av denna studies analys av och klassifikation av 

informationsinteraktioner som äger rum inom aktiviteten att: författa en artikel.  

Tabell 6. Analysresultat av facetterad klassifikation av interaktion med information i den akademiska 
forskarrollen. 
!
Akademisk forskarroll: aktivitet författa en artikel 
 
Huvudsakligt kommunikationsbeteende: Medium: text Status: mediering; Spridning: en-till-
flera 
 
Huvudsakligt informationsbeteende: Tillgång, Organisera, Använda, Utvärdera, Modifiera, 
Skapa och Disseminera 
 
Facett Under-facett Under-facett 
Informationsbeteende Metod Status 
Tillgång Söka, historisk genomgång* Specificera, igenkänning 
Organisera Strukturera, skriva om Sammanställa 
Använda Tolka Konstruera 
Utvärdera Dubbelkolla, kolla efter 

referenser 
Igenkänning, Jämföra 

Modifiera Skriva, rita, reproducera Klargöra, uppdatera, ersätta 
Skapa Skriva Sammanställa, tolka 
Disseminera Diskutera, publicera, 

korrespondens 
Kontextualisera, instruera, 
tillgängliggöra 

   
Interaktionskriterium Hinder Tillgångar 
Auktoritet, 
exakthet/tillförlitlig, kvalitet, 
kunskapspotential, ämne 

Informationsöversvämning, 
träning, resurser, brist på 
information, inte förtrogen 
med objekt* 

Erfarenhet, förtrogenhet med 
objekt 

* ny facett 

 

Våra resultat visar att i aktiviteten att författa en artikel så kommunicerar forskaren främst 

genom text och texten medieras genom en vetenskaplig artikel. Kommunikationen är en-till-
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flera då forskaren kommunicerar genom sin artikel till flertalet läsare. De huvudsakliga 

informationsbeteende som en forskare ägnar sig åt inom denna roll är flera: tillgång, 

organisera, använda, utvärdera, modifiera, skapa och disseminera information. Att få 

tillgång till litteratur eller annan information som behövs är centralt i denna roll. Doktoranden 

får ofta tillgång till information genom riktade sökningar efter material och i denna roll 

används en hel del vetenskapligt material från 30-40 år bakåt i tiden. Det äldre vetenskapliga 

materialet är mycket viktigt i denna roll och till stor del knutet till metoderna inom 

forskningen. Doktoranden behöver följa referenser och beskrivningar av metoder och 

tillvägagångssätt långt bakåt i tiden för att vara säker på att de metoder och tillvägagångssätt 

som används är korrekta/tillförlitliga. Brist på tillgång till dessa material blir besvärligt och 

kan förlänga hela forskningsprojektet. Flera av studiens doktorander berör vikten av äldre 

vetenskapligt material under processen att författa en artikel. Ibland kan det vara svårt att få 

tag i detta material och det beskrivs på följande sätt av en doktorand: 

I: […] om några grejor typ den här kan du hämta själv, och den här måste du 
beställa, den här är typ ligger på SLU men på ett annat universitet eller så. Men 
oftast finns typ allt här nere i magasinet eller någonting. Sen så. Ja sen läser jag 
dem då de kommer. De här gamla rapporterna. Ja, men sen så ja oftast, är det 
typ gamla avhandlingar och så. Då är det mest för att se vilka metoder de 
använt och så. Vad har de refererat till. Men då blir det oftast så att, det är 
mest, för oftast är det typ att man vill hitta den, original referenserna, att alla, 
någon refererar vidare i någon artikel och så säger de, och så skriver de om det 
lite så ibland kanske det försvinner själva resultatet i studierna egentligen. Det 
kanske inte hade så stor betydelse men folk har refererat till den på olika sätt 
och så får man tolka själv vad det egentligen stod. Så det är mest det. Det är 
inte som att, jag ska inte säga att jag kollar så mycket på referenserna i 
avhandlingen i sig utan då är det mest resultaten från en jättegammal rapport 
eller någonting. Sen så skriver jag min artikel (informant D). 

I denna roll handlar informationssökning (se tabell 6) om specificering och igenkänning. 

Vidare så ägnar sig forskaren inom denna roll sig åt att organisera information, att använda 

information för att tolka resultat och utifrån sin tolkning konstruera sin text. Forskaren 

utvärderar kontinuerligt information i denna roll och informationen modifieras i processen 

mot att författa en artikel. En doktorand beskriver detta arbete såhär: 

I: [---] Men då är det som att jag mest läst på kanske om metoder till exempel 
om hur man mäter markfukt, då har jag kanske läst en avhandling som har 
testat hur man, vad heter det, hur man, inte typ validerar utan hur man [letar 
ord], ja det finns ett ord för det där. Hur man kollar så att de mätvärdena man 
får av den här markfuktssensorn som jag använder, hur man ska kunna 
korrigera det efter vad det är för jordtyp till exempel för om jag använder 
samma slags sensor på sex olika lokaler och så typ några i […] och några nere 
utanför […] så är det ju, jag jämför ju de markfuktvärdena, men så på en lokal 
är det kanske jättemycket organiskt material i jorden och på ett ställe är det 
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bara sand och på ett ställe är det superfinkornigt, då kan de hålla fukten, alltså 
man kan få samma markvärden men det är olika blött för att det är olika liksom 
material i jorden. Och då finns det någon sådan här metod man kan använda 
för att anpassa det här. Så jag har liksom läst en massa sådan som blivit teknisk 
litteratur, men det är ju ändå så litteratur i mitt område för att säga, för att jag 
ska kunna hävda typ att den metoden jag använt går att använda eller att den är 
rimlig typ. [---] (informant D). 

I processen skapar forskaren slutligen en text som hen sedan publicerar i form av en artikel 

som har i syfte att tillgängliggöra forskningsresultaten. I denna roll finns flertalet viktiga 

interaktionskriterier när det gäller vilken information som forskaren interagerar med. I tabell 6 

ser vi att det är viktigt att informationen är från en auktoritär källa eller person(er), den ska 

vara exakt/tillförlitlig och vara av en viss kvalitet. Den ska ha kunskapspotential och ämnet är 

ett viktigt och återkommande urvalskriterium. 

 

Den akademiska forskarrollen är en informationsintensiv roll och här förekommer flertalet 

hinder i interaktionen med information. Det övergripande hindret är 

informationsöversvämning som tydligt gestaltas i ett uttalade av en av studiens informanter: 

F: Vi har ju pratat ganska mycket om information hit och dit men upplever du 
att du liksom att du kan hantera den information som du behöver i ditt arbete, 
upplever du att du hinner med, eller att du har förmågan… 

I: Nej, det är ju, om man ska säga, flaskhalsen, det är ju flaskhalsen, om man 
hade kunnat hantera den information som finns så hade man ju, då hade man ju 
löst alla problem liksom, i hela världen i princip. I princip så är det inte brist på 
information, det är brist på informationshantering som gör, är mycket det som 
forskningen handlar om tycker jag.  

F: Alltså att kunna välja ut vad som är relevant? 

I: Jamen dels det och dels tolka den information man får, det är också en form 
av informationshantering. Men egentligen tror jag inte man skulle behöva 
hämta så mycket information i fält utan man skulle nog kunna komma, man 
skulle kunna bygga upp, jag skulle kunna bygga upp hela min karriär bara 
genom att gräva runt i Web of Science och hitta vad andra har gjort och göra 
review-artiklar och metaanalyser, det finns jättemycket publicerat men man 
har inte tid att gräva i det. Sedan tycker man själv att det är roligare att göra 
egna mätningar och producera primärforskning… men jag tror man skulle 
kunna göra jättemycket fantastisk forskning bara genom att tolka andras 
information på nya sätt (informant C).  

Det är tydligt att tillgång till och åtkomst till vetenskaplig litteratur, särskilt i form av 

vetenskapliga artiklar, inte är ett problem i denna roll utan problem uppstår i hanteringen av 

den mängd information som finns tillgänglig och i att prioritera vilken information som är 

viktigast och mest relevant. När det gäller tillgång till och användningen av historiskt material 
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så finns en brist på resurser som uppges vara ett hinder (se tabell 6), till exempel saknas 

digitaliserat historiskt material som gör att tillgången blir svårt samt att det historiska material 

som finns digitaliserat inte är sökbara PDF: er. Detta är tidskrävande och försvårar hela 

forskningsprocessen och därigenom arbetet i denna roll och den specifika aktiviteten att 

författa en artikel. Tillgångar i detta arbete uppges vara tidigare erfarenheter från tidigare 

studier samt att forskarna är förtrogna med de objekt de studerar och det ämne de forskar 

inom. 

Akademiska forskarrollens informationshorisont 

Ovan har vi beskrivit den akademiska forskarrollen och interaktion med information i 

aktiviteten att skriva en artikel. Nu går vi tillbaka och tittar på hela den akademiska 

forskarrollen och vilka informationskällor som är viktiga och används i arbetet inom rollen. 

Vi har kunnat se att flertalet informationskällor är viktiga i de olika delarna av arbetet och att 

forskaren använder olika typer av information. Figur 9 nedan visualiserar resultatet av den 

informationshorisontanalys som genomförts i denna studie och här kan vi se den 

informationshorisont som framkommer i den akademiska forskarrollen.  

Figur 9. Informationshorisont för den akademiska forskarrollen 
 

Som vi ser i figuren ovan så börjar oftast arbetet i denna roll med informationsinhämtning 

genom sociala kontakter, vetenskaplig litteratur och utifrån riktlinjer och guider. Den 

vetenskapliga litteraturen uppges vara den primära källan till information i denna roll. 
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Riktlinjer och guider kommer ofta från verksamhetsstödet som kan inkludera: institutionen 

eller biblioteket m.fl. Ofta har doktoranderna ett antal artiklar de utgår från och som är 

relevanta för deras forskning. Från dessa följer de ofta referenslistorna för att hitta ytterligare 

ny användbar litteratur. Ibland genomför de riktade sökningar och då ofta på smala och 

specifika sökord snarare än på ämnesnivå. Även studiens forskningsdata är central 

information och den kan då vara både egen (insamlad av forskaren själv) eller andras 

(insamlad genom långtidsförsök). Forskaren använder sig också av grå litteratur som kan vara 

rapporter från olika myndigheter såsom Skogsstyrelsen och SMHI.  

 

Forskaren använder en del visuell information i form av kartor eller bilder och inhämtar 

ibland också värdefull information från kurser och föreläsningar. Figuren försöker genom 

pilarna visualisera vanliga vägar till information som forskaren tar och olika 

informationskällor eller informationsresurser som de får åtkomst till via olika 

informationskällor. Källorna i kartan kan vara i form av informationsbärande objekt eller 

informationsöverförande objekt. Ofta interagerar forskaren med olika databaser eller 

hemsidor som leder vidare till ytterligare information och informationskällor där så gott som 

samtliga informationskällor och resurser i regel nås på digital väg. Detta är en förutsättning 

för doktorandernas arbete. Den primära digitala söktjänsten som används av forskaren i denna 

roll är Google Scholar. Andra digitala ingångsvägar till information är Google, Web of 

Science, bibliotekets söktjänst samt olika hemsidor. I denna roll har forskarna också nämnt 

SLU-biblioteket och då som en resurs för att lokalisera resurser som forskaren inte kan få tag i 

digitalt. Några doktorander säger explicit att biblioteket används primärt som en väg till 

fysiska informationsresurser som inte är digitaliserade.  

 

Informationshorisonten i denna roll är bred vilket visar att forskaren inkluderar flertalet 

informationskällor av olika karaktär. Vetenskaplig litteratur är en grundläggande 

informationskälla i denna roll samtidigt som det sociala nätverket kan spela en minst lika 

viktig roll. Detta illustreras av en informant: 

F: Informella sociala sammanhang, typ mellan kollegor eller… 

I: Jo, haha, om man säger rent i proportion så är det ju litteraturen som är 
viktig och den är alltid där och man kan hämta information från så lång tid till 
tillbaka men det är klart att när det gäller vissa specifika frågor så kan inte 
literturen besvara det alls, men bara genom att gå till en kollega 5 minuter så 
kan få väldigt viktiga informationsbitar, men om man väger dem mot varandra 
så är det ju väldigt svårt liksom (informant C) 
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Mer konkret kan en viktig social informationsöverföring beskrivas såhär: 

I: Jag måste då läsa in mig på ämnet samtidigt som jag skrev mitt 
examensarbete, men då hjälpte ju mina handledare mig jättemycket. Så jag fick 
ju som, det var ju först när det kom till de praktiska sakerna så läste jag ju in 
mig på det. Men nu, den artikeln jag som jag håller på att skriva nu till 
exempel det försöket är ju ett långtidsförsök så det anlade någon annan. Så då, 
har jag ju pratat dels med dem, vad de har gjort för något och vad de gjort för 
mätningar. Sen så har jag pratat med dem som varit och mätt försöket eftersom 
det är såhär kontinuerligt på försöksparken […]. Och typ så har jag läst 
inventerings, ja de har någon typ av guide eller instruktion för hur de 
inventerar varje år, så man vet vad de kollat på och vad de inte har kollat på. 

Horisonten är djup i denna roll, vilket indikerar att forskaren använder flertalet 

informationskällor efter varandra och får ta flera steg för att hitta den information denne 

behöver för att utföra sitt arbete.  

Sammanfattning och diskussion akademisk forskarroll 

Den akademiska forskarrollen skiljer sig från den forskarroll som vi benämnt som den 

fysisk/praktiska forskarrollen, vilket vi tidigare diskuterat. I den akademiska forskarrollen är 

det en bredare grupp intressenter som ska ta del av det som kommer ut av arbetet i denna roll 

än i den fysiska/praktiska forskarrollen, samt att de aktiviteter som genomförs och av vilket 

syfte de genomförs också skiljer sig åt. Båda dessa forskarroller har breda, djupa och 

komplexa informationshorisonter dock har den akademiska forskarrollen inte riktigt samma 

tyngd vid informationstillgång genom sociala kontakter, vilket i den fysisk/praktiska 

forskarrollen är avgörande. Mycket information om hur du bör genomföra de olika 

aktiviteterna i den akademiska forskarrollen finns tydligt tillgängliga, genom kurser, guider 

och riktlinjer samt genom att du kan jämföra ditt skrivande med andra artiklar och så vidare. 

Handledaren stöttar ofta till stor del, eller helt, när det gäller val av tidskrifter att publicera sig 

inom. Vi drar paralleller från detta till att arbetsprocesserna inom denna roll är väl studerade 

(Case och Given 2006) exempelvis genom Kuhltaus (1991) omfattande studier av 

sökprocessen. 

 

Den akademiska forskarrollen utgör en stor del av våra informanters arbete och 

informationsarbete vilket går att uttyda i informationshorisontkartan till denna roll som är 

omfattande och komplex. I horisonten kan man se att flertalet informationskällor är viktiga i 

de olika delarna av arbetet och att forskaren använder olika typer av information. Den 

akademiska litteraturen uppges vara den primära källan till information i denna roll. En metod 

som beskrivs återkommande i denna roll är att doktoranderna utgår från ett antal artiklar som 
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är relevanta för deras forskning. Från dessa följer de referenslistorna för att hitta ytterligare ny 

användbar litteratur. Detta går att relatera till Bates (2002; Talja 2005, 124-125) som ur ett 

domänanalytiskt perspektiv hypotetiserat att akademikers metoder för att söka information är 

direkt relaterat till en domän eller ett fält. Inom de forskningsområden som har ett relativt litet 

antal relevanta objekt så är den bästa metoden för att söka dokument att söka genom länkning 

från Seed documents. Detta har i vår empiri beskrivits som en viktig metod för 

informationssökning i den akademiska forskarrollen. Doktoranderna beskriver vidare att det 

är viktigt att hitta studier som liknar sin egen, exempelvis genom val av metod eller kontext. 

Detta kan indikera att det är ett mindre antal dokument som är relevanta och att tekniker som 

Browsing och riktad sökning på ämne inte är de bästa metoderna för att hitta relevant 

material. När riktade sökningar sker inom naturvetenskapliga ämnen så är de ofta fokuserade 

på specifika fenomen eller på de substanser som studeras (Talja och Maula 2003; Talja 2005, 

s 125), vilket vi återfinner också i denna studies empiriska material.  

 

Ett återkommande problem som lyfts fram inom denna roll har att göra med Information 

overload, eller vad som i vår studie kallas ”informationsöversvämning”. Alltså att 

doktoranderna i denna roll upplever att de har tillgång till för mycket information. Flera av 

våra informanter uttrycker också att de har problem med att sortera och hantera sin 

information på ett strukturerat sätt. Detta är intressant i jämförelse med Byström, Ruthven och 

Heinströms (2017) studie där författarna gör paralleller till hur Allen (1969) beskriver 

informationsbehov och användning och individen som en Information processor. Byström, 

Ruthven och Heinström (2017) menar att detta kan vara ett perspektiv att återaktualisera då 

större delen av informationsarbetet idag går åt till att processa information snarare än att 

reflektera och resonera kring information, vilket de tillskriver dagens digitala 

informationslandskap kopplat till informationsarbete på arbetsplatser. 

 

Det är tydligt att de tvärvetenskapliga perspektiven som återfinns i några av våra informanters 

forskning bidrar till problem när det kommer till interaktion med information – det är ofta 

svårt att bedöma vilka sökord som är relevanta och hur man ska värdera olika typer av källor. 

Flera studier visar att doktorander behöver stöd och utbildning kopplat till 

informationskompetens under hela avhandlingsprojektet och att det därför är viktigt att de 

som erbjuder utbildning har kännedom om doktorandernas forskningsprocess för att kunna 

exempelvis lokalisera Zones of intervention (Spezi 2016; jmf Kuhlthau 1991; Delaney och 

Bates 2017).  
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Vi har inom vår intervju frågat doktoranderna om de känner till begreppet Open access och 

hur de tänker kring att publicera sina artiklar så de är öppet tillgängliga. Våra informanter har 

samtliga ”hört om” och ”känner till” begreppet Open Access och de flesta är positivt inställda 

till detta (utifrån sitt befintliga kunskapsläge), men att de inte har vidare kännedom om det 

praktiska omkring detta. Liknande resultat presenteras i den rapport som gjorts av Vetenskap 

och Allmänhet (2019) där sex av tio forskare säger att de känner till öppen vetenskap och att 

de då främst förknippar det med Open access, men när det gäller de mer praktiska delarna 

kring genomförandet så är meningarna delade hos forskarna om fördelar och nackdelar med 

öppen vetenskap. Då våra informanter uppgett att handledaren är den som mestadels styr 

publiceringsprocessen så tänker vi att detta, i vår studie, är en huvudsaklig anledning till att 

Open access begreppet inte är så välkänt och aktuellt. 

 

!  
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Arbetsroll: Kommunikatör 

Arbetsrollen som vi har benämnt kommunikatör avser den del av doktorandrollen som innebär 

att kommunicera sin forskning till andra. Det kan vara gentemot forskarsamfundet, bransch, 

sektor, forskningsfinansiärer, policymakare eller mot allmänheten. I denna roll ingår också att 

kommunicera med olika intressenter under forskningsprojektets gång, det kan vara 

myndigheter, kollegor eller markägare. Att kommunicera sin forskning är ett krav i 

doktorandutbildningen och som forskare ska du kunna översätta, presentera och förklara din 

forskning på olika nivåer, gentemot de olika målgrupper samt då du söker pengar relaterat till 

dina forskningsprojekt. I kommunikatörsrollen har vi också inkluderat den del av arbetet som 

innebär att följa den allmänna samhällsdebatten inom sitt område och de bidrag forskaren gör 

till denna debatt. I denna roll ingår en hel del omvärldsbevakning och du ska kunna bedöma 

vart och när det är relevant och passande att närvara för att kommunicera din forskning. 

Tabell 9 nedan visar resultatet av studiens CATWOE analys med Root-definitions som ligger 

till grund för upprättandet och särskiljandet av denna arbetsroll.  

 
#  
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Tabell 9. Resultat av CATWOE-analys med Root-definitions för kommunikatörsrollen. 
 

Kommunikatörsroll 
 
Client Allmänhet, sektor, forskningssamfundet, 

forskningsfinansiärer, policymakare 
Actor Jag själv, min grupp (projekt/labb) 
Transformation Att skapa legitimitet för min/vår forskning. 

Förmedla forskning så att den kan komma till 
nytta i samhället (allmänhet, näringsliv osv). 
Bidra till biodiversitet & klimatsmart 
utveckling/omställning. 

Worldview Människor har rätt att veta och dra nytta av 
forskningsresultat som kan vara avgörande 
för vår framtid. Det är viktigt att presentera 
tillgänglig information på ett meningsfullt 
sätt till olika målgrupper.  

Owner Forskningsfinansiärer (privat, nationellt, 
internationellt, EU, bransch), allmänhet, 
forskningssamfundet. 

Environment Samhället, näringslivet, civil sektor, 
akademin, medier, infrastruktur 

 
Vad gör man i denna roll enligt våra informanter? 
 
Jag måste kunna presentera och förklara min forskning på olika nivåer. Bland annat åker jag 
på konferenser för att presentera min forskning. Konferenser är ett bra sätt att öva sig på att 
presentera och ibland håller jag också presentationer på plats på mitt universitet. Konferenser 
ger också ett socialt utbyte som är värdefullt åt båda håll. Jag måste kunna anpassa och 
översätta min forskning så att den blir användbar för kollegor, myndigheter, markägare, 
allmänhet och sektor. När jag skriver ansökningar om medel så måste jag kunna övertyga de 
som inte är experter på ämnet att vi är experter på något som är värt att finansiera. Att 
kommunicera sin forskning utåt utanför akademien är en viktig del och något jag skulle vilja 
syssla med men jag är osäker på hur. Tiden är också en aspekt och det kanske uppmuntras i 
ord på institutionen, men kanske inte resursmässigt ännu. Jag följer också den allmänna 
debatten inom mitt område och bidrar till den genom att vara närvarande i olika 
branschsammanhang, genom populärvetenskapliga texter, intervjuer eller videoklipp riktat 
mot en intresserad allmänhet. 
 

 

Tabellen beskriver de intressenter (Client) de aktörer (Actor) som finns i anknytning till 

arbetsrollen. I denna roll finns som vi kan se flertalet intressenter som har rätt att ta del av den 

forskning som produceras under doktorandutbildningen och som våra doktorander på olika 

sätt ska kommunicera. Tabellen visar också den transformationsprocess (Transformation) som 

sker genom arbetet som genomförs i denna roll och vilket syfte/åskådning (Worldview) som 

är drivkrafter bakom transformationsprocessen.  Kommunikatörsrollens 



89!
!!

transformationsprocess utgörs av att skapa legitimitet för den egna forskningen. Du ska 

förmedla din forskning så att den kan komma till nytta i samhället (allmänhet, näringsliv osv). 

Våra doktorander har också beskrivit att detta är viktigt för att bidra till ökad biodiversitet i 

naturen och en klimatsmart utveckling/omställning. Människor har rätt att veta och dra nytta 

av forskningsresultat som kan vara avgörande för vår gemensamma framtid.  Det arbete som 

bedrivs i denna roll har flertalet ”ägare” (Owner) som har möjlighet att påverka och ändra det 

arbete som sker inom denna roll och rollen har internationella ägare. Tabell 9 visar också den 

miljö/omgivning (Environment) där transformationsprocessen sker och som begränsar 

transformationsprocessen; i denna roll är det hela samhället, däribland näringslivet, civil 

sektor, akademin samt medier och olika infrastrukturer i samhället. 

Aktiviteter/arbetsprocesser inom kommunikatörsrollen  

Kravet på kommunikation av forskningsresultat utåt är tydliga enligt de riktlinjer som finns 

för doktorandutbildningen. Dock är det inte helt tydligt vad som ska göras och hur, samt hur 

mycket. De aktiviteter som nämnts inom denna roll är att hålla presentationer, och att åka på 

konferenser, där doktoranden tar del av konferenserna som ett socialt sammanhang, utbyter 

värdefull information, och där du får möjlighet att presentera dina forskningsresultat. 

Konferenser är ett bra sätt att öva på att presentera sin forskning och öva på det arbete som 

sker före en sådan presentation, det vill säga att bearbeta, omformulera och sammanfatta 

forskningen så den blir förståelig och användbar för de som ska ta del av den. Uppgiften att 

kommunicera sin forskning kan sägas vara tvådelad enligt våra informanter: dels ska du 

kommunicera din forskning inom forskarsamfundet och gentemot finansiärer och branschen 

och dels ska du kommunicera forskningen mot en intresserad allmänhet. I vårt material 

beskriver doktoranderna hur både dessa innebär en utmaning. En informant säger såhär: 

F: Vad tror du kan vara en svårighet i det, är det en tidsaspekt kanske? 

I: Jamen det är en tidsaspekt, en tids- och stressaspekt. Det är alltid så när man 
ska presentera något man har tänkt på ett tag, men inte har knutit ihop säcken, 
då tar det ju tid att tänka ut vad kan jag säga? Detta kanske är för djupt, det är 
faktiskt en ganska mödosam process tror jag. Första gången i alla fall sedan 
när man får in vanan så kan man ju göra det gång på gång på gång (informant 
C). 

När det gäller att kommunicera sin forskning så framkommer det i våra intervjuer att 

kommunikation gentemot andra forskare och intressenter kopplade till forskningsprojektet är 

allmänt vedertaget utifrån de exempel på utåtriktat arbete som doktoranderna deltagit i och att 
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det ingår i arbetet. Detta kan vara branschmässor, korta föreläsningar på universitetet, eller 

deltagande i konferenser. När det gäller att kommunicera sin forskning gentemot allmänheten 

så är samtliga doktorander eniga om att det är viktigt och önskvärt, även om inte alla ser det 

som en del av sitt arbete i nuläget. Det framkommer i våra intervjuer att detta inte riktigt 

prioriteras rent resursmässigt och tidsmässigt. Såhär formulerar sig några av studiens 

doktorander om arbetet med att kommunicera sin forskning gentemot allmänheten: 

 

Informant C: 

F: Vi har ju varit inne på detta med allmänheten och så, men tänker du på att 
kommunicera din forskning ut mot allmänheten, ser du det som en del av ditt 
arbete att göra det? 

I: Nej inte som en del utav arbetet för på arbetstid så bedriver jag bara min 
forskning sedan har man ju liksom då och då så presenterar man ju sin 
forskning för olika grupper utav forskare men det är ju inte som doktorand, jag 
som doktorand har inte åkt runt på bibliotek och berättat om forskning och så. 
Jag vet att vissa gör det och jag tycker att det är bra. Jag tror att det är bra 
träning också för en doktorand och så, att zooma ut lite och försöka förklara 
sin forskning på en lite enklare nivå. 

Informant E: 

F: Är det något som, just det att kommunicera ut mot en allmänhet, är det 
något som du ser är en del av ett arbete. Eller känns det som att det ligger 
utanför? 

I: Det skulle vara en del av vårt arbete ja. Det är önskat faktiskt. 

F: Är det något som din handledare också så uppmuntrar? 

I: Nej inte min handledare [skrattar] men institutionen. 

Det ska framhållas att samtliga doktorander beskrivit att de kommunicerar eller planerar att 

kommunicera sin forskning utåt i sitt arbete. Som tidigare nämnt är detta dock gentemot 

forskarsamfundet främst. När det gäller att kommunicera sin forskning till olika målgrupper 

verkar det i slutändan handla om i vilken mån handledaren prioriterar detta arbete och i vilken 

mån denne uppmuntrar doktoranden till utåtriktat arbete. Detta är än mer uttalat då det gäller 

att kommunicera mot allmänheten. I de fall studiens doktorander har deltagit i utåtriktat arbete 

mot en intresserad allmänhet så har det varit via medier i form av pressmeddelande eller en 

artikel i dagspress. Någon har gjort en kortare instruktionsfilm som finns tillgänglig för 
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allmänheten. Några av våra doktorander har deltagit i en öppet-hus-dag för allmänheten vid 

SLU och vid en ämnesanknuten dag öppen för allmänheten. 

Interaktion med information i aktiviteten: ”sprida sin forskning till allmänheten” 

Det finns olika situationer och aktiviteter i kommunikatörsrollen där våra informanter 

interagerar med information, exempelvis då doktoranden ska förbereda en presentation, och 

bedöma i vilka sammanhang de kan och bör delta för att kommunicera sin forskning. En 

aktivitet som framkommit som önskvärd och viktigt hos våra informanter i 

kommunikatörsrollen är att sprida sin forskning till allmänheten, då alla har rätt att veta vad 

forskare kommit fram till. I tabell 10 nedan ser vi resultatet av de informationsinteraktioner 

som förekommer i denna aktivitet. 

Tabell 10. Analysresultat av facetterad klassifikation av interaktion med information i kommunikatörsrollen. 
 
Kommunikatörsrollen: aktivitet “sprida sin forskning till allmänheten” 
 
Huvudsakligt kommunikationsbeteende: Medium: tal, text, video; Status: medierad, ansikte-
mot-ansikte; Spridning: en-till-flera 
 
Huvudsakligt informationsbeteende: Skapa, Modifiera och Disseminera  
 
Facett Under-facett Under-facett 
Informationsbeteende Metod Status 
Skapa Filma, argumentera, skriva Sammanställa, tolka 
Modifiera Skriva, filma, fotografera, 

reproducera 
Klargöra, uppdatera 

Disseminera Presentera, visa, diskutera Kontextualisera, tala, 
informera, instruera, 
tillgängliggöra 

   
Interaktionskriterium Hinder Tillgångar 
Representativitet, betydelse, 
kunskapspotential, 
tillämplighet 

Tid, resurser, träning, brist på 
information, motstånd mot 
förändring 

Legitimitet*, uppdrag*, 
erfarenhet. 

* ny facett 
 

Vi kan se att det huvudsakliga kommunikationsbeteendet doktoranden ägnar sig åt i denna 

aktivitet är att kommunicera sin forskning genom tal, text eller video. Informationen medieras 

eller så sker den ansikte-mot-ansikte. Informationen kommuniceras från en person-till-flera. 

De huvudsakliga informationsbeteenden som doktoranden ägnar sig åt i denna aktivitet är att 

skapa, modifiera och att disseminera information. Detta sker genom olika metoder såsom att 
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filma, skriva och argumentera, och genom att presentera, visa och delta i diskussioner, 

exempelvis i form av panelsamtal. Informationsinteraktionerna har bland annat som ”syfte” 

att klargöra, tolka och uppdatera den information som redan finns tillgänglig, att 

kontextualisera, informera och att tillgängliggöra. 

 

Att informationen ska vara representativ, och ha en kunskapspotential, är viktiga 

interaktionskriterier (se tabell 10) för information i denna aktivitet, liksom att den ska vara 

applicerbar och gå att tillämpa. Dessa interaktionskriterier är en del av utmaningarna i denna 

aktivitet för doktoranderna, liksom tidsaspekten, resurser och brist på träning. Brist på 

information om hur man ska gå tillväga för att kommunicera sin forskning mot allmänheten 

nämns av flera doktorander, och i de utsagor som vi tagit del av i intervjuerna är också 

motstånd mot förändring inom den akademiska världen ett hinder i denna aktivitet. Idag är 

kommunicering av forskning självklart men det är inte lika självklart att kommunicera ut mot 

allmänheten som det är att kommunicera inom forskarsamfundet.  

 

Värdefulla tillgångar (se tabell 10) som kan främja interaktionen med information i denna 

aktivitet är en önskan hos forskare om legitimitet för sin forskning, att doktoranden har ett 

tydligt uppdrag som också uppmuntras från handledaren och erfarenhet eller tillgång till stöd 

från personer med erfarenhet att kommunicera sin forskning utåt. En av våra informanter har 

hunnit med ganska mycket utåtriktat arbete inom en kort period i sin doktorand tid. Hen 

besvarar en fråga om utåtriktat arbete på detta sätt: 

F: Jag tänkte lite på, har ni pratat något om det här med, eller tänker man på att 
kommunicera den forskning man, alltså forskning ut mot en allmänhet inte 
bara ut inom det vetenskapliga. Är det något som är aktuellt? 

I: Ja det är ju också min handledare super inne på så, dels har jag gjort någon 
sådan här, men det var mest vänt mot studenter, såhär värt att veta som de har 
här på biblioteket. Det har jag gjort. Sen så har jag varit med i någon film som 
hamnade hos […]som var typ information till. Eftersom ja, inte hela 
allmänheten är kanske inte intresserade av […] men de som har skog och som 
håller på med så, det är ju också på Skogsstyrelsens hemsida, där tror jag de 
har olika […] klipp med instruktioner typ såhär kan du göra, mer informativt 
som också är såhär inte, ja men, mer information till allmänheten än 
vetenskaplig redovisning skulle jag säga. Det är mer praktiska tips som 
grundar sig i forskning. Så jag gjorde någon sådan med henne och sen har jag 
gjort typ någon intervju i […] om, eller någon såhär frågegrej, när jag fick 
något stipendium och sådant. Det tycker jag ändå är kul [skratt] Om någon vill 
lyssna och jag får prata om [skratt]. 

F: Det är ju häftigt, att du hunnit med så mycket av det.  
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I: Men det är för att min handledare är väldigt bra på att komma med förslag 
(informant D).  

När det gäller aktiviteten att sprida sin forskning mot allmänheten så är det främst från 

doktorandens eget sociala nätverk och omgivning som de får tillgång till information om hur 

de ska gå tillväga. Utöver handledaren kan doktoranden få information om möjliga kontexter 

att synas inom via mailutskick, nyhetsbrev, via andra doktorander som spridit sin forskning i 

olika sammanhang eller via centrum för ämnesspecifik forskning. Information om hur man 

kan lägga upp en presentation inhämtas ofta genom att se andra forskares presentationer, vid 

exempelvis konferenser eller öppna föreläsningar. 

Kommunikatörsrollens informationshorisont 

Ovan har vi beskrivit kommunikatörsrollen och den interaktion med information som 

förekommer i aktivitet “sprida sin forskning till allmänheten”. Nu återkommer vi till 

kommunikatörsrollen som helhet och tittar på vilka informationskällor som är viktiga och som 

används i arbetet inom rollen. Figur 10 nedan är en visualisering av kommunikatörsrollens 

informationshorisont. 

Figur 10. Kommunikatörsrollens informationshorisont 

Informationshorisonten för kommunikatörsrollen visar att det sociala nätverket ofta är en 

startpunkt som källa till information i denna roll och att flera av källorna är av social/mänsklig 

karaktär. Det är främst handledaren som är viktig i detta nätverk men också andra kollegor, 
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centrumbildningar, forskare och själva institutionen där doktoranden är anställd. Utifrån 

denna startpunkt så finns några andra möjliga informationskällor tillgängliga för våra 

informanter, bland annat använder de sig av populärvetenskaplig litteratur som i sin tur kan 

leda vidare till information hos olika intressenter för deras forskning. Det kan handla om att 

doktoranden behöver information om hur de kan kommunicera sin forskning i syfte att ansöka 

om ekonomiska medel, att informera eller ha en dialog med civilsamhälle, eller att uppdatera 

företag om nya rekommendationer för skogsbruk. Dessa tips och uppslag om vart 

doktoranden kan synas och sprida din forskning kommer också ofta via nyhetsbrev eller 

personliga mail. Dessa kan leda vidare till värdefulla föreläsningar som fungerar som en 

viktig källa till information om hur man kan lägga upp en presentation. Verksamhetsstödet 

kan vara en informationskälla i relation till kommunikatörsrollen och det är främst 

institutionsinformation som är en stödjande informationskälla i denna roll, enligt våra 

informanter. Kontinuerligt har det framkommit från informanterna i studien att de har ständig 

tillgång till olika hemsidor och databaser i de olika arbetsrollerna. I kommunikatörsrollen 

nämns ingen specifik digital källa till information förutom att de ibland tar del av forskare 

som bloggar, vilket visualiseras i basen av kartan som en digital ingång för 

kommunikatörsrollen. 

Sammanfattning och diskussion kommunikatörsrollen 

Arbetsrollen som vi har benämnt kommunikatör avser den del av doktorandrollen som innebär 

att kommunicera sin forskning till andra. Det kan vara gentemot forskarsamfundet, bransch, 

sektor, forskningsfinansiärer, policymakare eller mot allmänheten. I denna roll ingår också att 

kommunicera med olika intressenter under forskningsprojektets gång, det kan vara 

myndigheter, kollegor eller markägare. Att kommunicera sin forskning är ett krav i 

doktorandutbildningen och som forskare ska du kunna översätta, presentera och förklara din 

forskning på olika nivåer, gentemot olika målgrupper, samt då du söker pengar relaterat till 

dina forskningsprojekt. Svenska forskare är ålagda att ”samverka med det omgivande 

samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna 

vid högskolan kommer till nytta”, enligt andra paragrafen i Högskolelagen (SFS 1992, 1434; 

Vetenskap och Allmänhet 2019, 9). 

 

Samtliga informanter menar att denna roll är viktig, men de uttrycker också att den är otydlig.  

De känner ofta en osäkerhet i rollen angående hur de ska göra och var de ska synas. I denna 

roll är handledaren väldigt viktig (jmf Delaney och Bates 2017). Det är också tydligt att 
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kommunikatörsrollen utgår mycket från doktorandens egen erfarenhet och driv i frågan. Vi 

menar att denna roll är särskilt intressant då den uttrycks så tydligt i vår empiri, samtidigt som 

det är den roll där doktoranderna uttrycker störst osäkerhet. Denna roll är väsentlig i flera 

delar av det akademiska arbetet och förekommer i olika grad inom samtliga antagna 

arbetsroller vi presenterat och i doktorandrollen i stort: exempelvis från att söka medel (att 

popularisera, eller tillgängliggöra sin forskning till finansiärer) till att presentera sin forskning 

för en intresserad allmänhet (dvs. hela forskningscykeln/processen). Då kravet på att 

nyttiggöra forskning gentemot allmänheten ökat de senaste åren kan det behöva erbjudas mer 

stöd när det kommer till de aktiviteter som är kopplade till kommunikatörsrollen (jmf 

Vetenskap och Allmänhet 2019; Andersson 2019). Delaney och Bates (2017) menar att 

verksamhetsstödjande insatser bör marknadsföras gentemot handledare då de är en viktig 

informationskälla för doktorander och detta tillvägagångssätt stödjs dels genom Spezis (2016) 

studie samt genom vår studie där handledaren framhållits som mycket viktigt. 

 

Den omfattande enkätstudien från Vetenskap och Allmänhet (2019) av forskares 

(forskarstuderande är inkluderade) och kommunikatörers syn på kommunikation och öppen 

vetenskap visar, i likhet med vår studie, att forskare är positivt inställda till att kommunicera 

sin forskning med det omgivande samhället (Vetenskap och Allmänhet 2019, 43). Ett viktigt 

skäl till kommunikation är att resultaten ska komma till användning i samhället. Enligt 

kommunikatörernas syn som framkom i enkätstudien (Vetenskap och Allmänhet 2019, 103) 

så upplever de att forskare tvingas prioritera andra uppgifter än kommunikation, och brist på 

kunskap om hur man effektivt kommunicerar sin forskning lyfts fram som ett hinder. Detta är 

också ett resultat som syns i vår studie. Flertalet av de resultat som lyfts fram på detta område 

i rapporten (Vetenskap och Allmänhet 2019) förekommer också i vår empiri. Att utveckla nya 

och utökade stödtjänster vid universiteten för denna del av forskningscykeln tycks vara ett 

viktigt område att prioritera framöver. 

 

!  
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6.3 Diskussion: Arbetsroller och informationsarbete  
 

Att undersöka aktörer i en domän utifrån antagna arbetsroller är ett sätt att synliggöra 

generella mönster av kollektivt informationsarbete. Vi har föreslagit arbetsrollerna: (1) lärare, 

(2) student, (3) fysisk/praktisk forskare, (4) akademisk forskare och (5) kommunikatör, utifrån 

denna studies empiriska material. De fem arbetsroller vi föreslår, utifrån gruppen av 

doktorander inom skogsvetenskap, tangerar de fem roller Leckie, Pettigrew och Sylvain 

(1997) föreslår att professionella ofta antar utifrån sitt yrke, det vill säga (1) Service provider, 

(2) Administrator/manager, (3) Researcher, (4) Educator och (5) Student, med undantag för 

rollen som vi benämnt som kommunikatör. Kommunikatörsrollen vi identifierat skulle kunna 

ses som en sorts Service provider (jmf Leckie, Pettigrew och Sylvain 1997) där forskaren har 

en viss service-roll i form av att kommunicera sin forskning till det omgivande samhället. På 

detta sätt bekräftar vårt resultat, till större delen, Leckie, Pettigrew och Sylvains (1997) 

generella modell för informationssökning hos professionella (se rubrik 4.1) då de roller vi 

föreslår i stort påminner om de roller som beskrivs i denna modell. Leckie, Pettigrew och 

Sylvain (1997) menar att rollperspektivet synliggör de arbetsprocesser som genererar ett 

informationsbehov. Huvila (2006, 26) problematiserar likt Leckie, Pettigrew och Sylvain 

(1997) att roller och rollteori kan bli ett för generellt angreppssätt för att förstå 

informationssökning och informationsanvändning. Ett grundläggande problem här är att 

arbetsroller blir ett för brett koncept för att förstå mer specifika frågor om 

informationsanvändning då informationsbeteenden kopplade till en viss arbetsroll kan skilja 

sig åt. Informationsbeteende i en arbetsroll står också i relation till ett flertal möjliga 

aktiviteter och uppgifter för en informationsanvändare. För att överkomma begränsningen i 

precision när det kommer till de rollbaserade tillvägagångssätten så dekonstrueras rollerna 

ytterligare i Huvlias modell genom de olika stegen i hans analytiska ansats. Denna ansats har 

möjliggjort för oss att inte stanna vid en generell tillämpning av arbetsroller utan vi har 

undersökt arbetsroller på en mer detaljerad nivå. Detta har gjort att vi kunnat synliggöra mer 

domänspecifika informationsinteraktioner i de antagna arbetsrollerna.   

 

I relation till Huvilas (2006, 119-188) identifierade roller inom arkeologisk arbete ser vi 

många likheter med våra identifierade roller inom en skogsvetenskaplig kontext. Detta 

relaterar vi dels till att Huvila studerar arbetsroller i en akademisk kontext där forskarrollen 

och lärarrollen exempelvis ingår. Vi ser också likheter med att Huvilas studie likt vår studerar 

arbete med en stark koppling till en fysisk plats (2006, 127-139). I Huvlias studie är det den 
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arkeologiska utgrävningsplatsen som är central och i vår studie har vi identifierat de skogliga 

miljöerna som viktiga. Vi kan därför konstatera att vi genom detta angreppssätt, till skillnad 

från Leckie, Pettigrew och Sylvains (1997) generella modell, förklarat mer domänspecifika 

aspekter av arbetsrollerna och informationsarbetet.  

 

En roll där vi vill göra en jämförelse med en av Huvilas arbetsroller är den akademiska 

forskarrollen (2006, 156-163) och mer specifikt dess informationshorisont (2006, 162-163). 

Informationskällorna som används i den akademiska forskarrollen överensstämmer i stort sett 

med varandra i vår karta jämfört med Huvlias. Vi uppmärksammar att vår 

informationshorisontkarta har en mer komplex struktur i jämförelse med Huvlias, vars karta 

är relativt enkelt och inte så djup. Att vi gått in på en annan analytisk nivå än Huvila kan vara 

en anledning till detta och det kan ha påverkat hur rik beskrivning vi har fått av denna roll. 

Andra möjliga förklaringar kan vara att informationslandskapet kring denna roll har 

förändrats med åren och att det idag är ett mer komplext informationsflöde som omger arbetet 

i denna roll, vilket också våra informanter har gett uttryck för exempelvis genom att använda 

begrepp som Information overload. Skillnaderna i kartorna skulle också kunna vara kopplat 

till skillnader mellan domänerna, där Huvila har studerat arbete som har en utgångspunkt i 

humaniora och vi har studerat arbete i en mer naturvetenskaplig kontext. 

 

I de arbetsroller som framkommit i denna studie är det tydligt att i samtliga roller är det 

sociala nätverket viktigt när det gäller arbete och informationsarbetet, då detta ofta utvecklas 

med stöd av andra personer omkring doktoranden. Detta kan jämföras med Pilerot och 

Limbergs (2015) studieresultat som visat att doktoranders sociokulturella kontext och 

informationspraktiker inom det egna forskningsfältet påverkar informationsbeteende och 

informationskompetensen hos doktoranderna. Också Spezis (2016) forskningsgenomgång 

visar, som vi tidigare lagt emfas vid, att handledaren och kulturen på universitetet påverkar 

hur lyckade sociala relationer doktoranden etablerar, vilket i sin tur är en bidragande faktor 

för hur framgångsrik doktoranden blir. Ett annat resultat Spezis (2016) studie visat är att 

naturvetenskapliga doktorander använder Google Scholar i högre utsträckning än sina 

kollegor inom humaniora. I vilken mån detta gäller också för våra doktorander kan vi inte 

säga utifrån studiens empiri, men vi kan säga att Google Scholar är deras huvudsakliga ingång 

när de ska söka vetenskaplig litteratur. I den studie vi hittat som studerat skogsvetenskapliga 

forskare i Pakistan (Ahmad 2012), dock inte explicit doktorander, så lyfts forskarnas viktiga 

roll för samhället fram och att deras forskning rör viktiga framtidsfrågor som klimat och 
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miljö. Detta har på ett tydligt sätt också beskrivits av våra doktorander och som en viktig 

drivkraft bakom deras arbete. Viktiga drivkrafter bakom forskarnas arbete i Ahmads studie 

var personlig utveckling, att bedriva forskning och hålla sig à jour på området, något som 

också framkommit i vårt empiriska material. 

 

Utifrån de intervjuer vi utfört med doktorander vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet i Umeå 

föreslår vi fem antagna arbetsroller på en aggregerad nivå. Detta innebär att varje enskild 

informant inte representeras fullt ut i samtliga aktiviteter vi inkluderat i varje roll utan dessa 

representerar gemensamma arbetsroller för hela gruppen informanter (jmf Huvila 2006). 

Konkret innebär detta att inte alla informanter i vårt empiriska material har undervisning som 

en del i sitt arbete inom lärarrollen och inte alla informanter arbetar ute i fält i skogen i den 

fysisk/praktiska rollen. 

 

6.4 Diskussion: Interaktion med information - hinder och stödbehov  
!

I denna studie har rollperspektivet bidragit med att synliggöra informationsarbetet hos 

doktoranderna på SLU i Umeå, vilket också har synliggjort olika problem och hinder som 

finns i detta arbete. Hinder kan sägas finnas på både roll-nivå och kopplat till specifika 

arbetsuppgifter.  

Rollnivå 

Som framkommit i beskrivningarna av rollerna så finns det framför allt en stor osäkerhet 

kopplad till det som vi valt att kalla kommunikatörsrollen. De allra flesta tycker att utåtriktat 

kommunikationsarbete är viktigt men de flesta uttrycker samtidigt en osäkerhet kring hur och 

i vilken utsträckning detta arbete ska utföras. Här är doktoranderna ofta väldigt beroende av 

det sociala nätverket. I den akademiska forskarrollen är svårigheter kopplade till 

informationshantering och vi menar att det därför är viktigt med fortlöpande utbildning när 

det gäller informationssökning och informationshantering. I den fysisk/praktiska forskarrollen 

ingår mycket tyst kunskap, vilket kan vara ett hinder om doktoranden inte har ett stort socialt 

nätverk. I lärarrollen kan brist på didaktisk kunskap/erfarenhet vara ett problem, alltså att man 

inte vet hur man ska lägga upp undervisningstillfället och anpassa litteraturen. I studentrollen 

uttrycks inga större problem när det kommer till informationsarbetet.  



99!
!!

Nivån av arbetsuppgifter 

Genom analysen på rollnivå har vi kunnat identifiera specifika utmaningar i form av 

arbetsuppgifter eller moment där doktoranderna uttrycker att de önskar stöd. Flera 

doktorander menar att de har problem när det kommer till informationshantering och skulle 

därför gärna få möjlighet att lära sig exempelvis EndNote. Här skulle man gärna vilja träffa en 

person på plats, och inte titta på en instruktionsfilm. Då några doktorander arbetar i 

tvärvetenskapliga projekt så har frågan om utbildning i andra metoder än naturvetenskapliga 

kommit upp. Exempelvis uttrycks ett behov av stöd/utbildning när det kommer till 

användning av historiskt material och källkritik. Andra metoder som nämnts är textanalys, 

medieanalys och diskursanalys.  

 

Icke-digitaliserat material har framkommit som ett annat hinder. Vetenskaplig nyligen 

publicerad litteratur är inte ett problem att hitta och få tillgång till. Det är tydligt att i alla de 

roller som vi beskrivit så är digitala källor eller digitala vägar till information konstant 

närvarande. Det är då information inte finns digitalt som problem eller hinder uppstår. Flera 

doktorander nämner att man kan behöva leta bakåt i källor som är från 1970-80 talen för att 

hitta information om vilka metoder som använts i olika studier. Dessa källor är inte alltid 

digitaliserade, och om de finns i PDF-form är de inte alltid sökbara. Här efterfrågas 

möjligheter att digitalisera material vid behov.  

 

6.5 Diskussion: Informationsarbete i den skogsvetenskapliga domänen  

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling. Det är 

en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och 

ekonomi (Föreningen skogen 2019). Utifrån detta kan man säga att skogsvetenskapen har en 

tydligt naturvetenskaplig prägel. Det finns dock en stor bredd gällande vilken typ av forskning 

som bedrivs inom den Skogsvetenskapliga fakulteten vilket också påverkar interaktionen med 

information och även forskningsprocessen. 

Forskningsprocessen 

Utifrån vår studie menar vi att de doktorander som arbetar i fält i skogliga miljöer påverkas av 

detta i sin forskningsprocess. I den akademiska forskarrollen där den vetenskapliga artikeln 

ska produceras påverkas forskningsprocessen ibland av att fältförsöken kan ta väldigt lång tid. 



100!
!

Detta resulterar ofta i att skrivandet förläggs till slutet av doktorandprojektet. Skrivandet blir 

också förlagt på den tiden av året där man inte är i fält, alltså oftast under vintern.  

I den fysisk/praktiska forskarrollen där man genomför fältförsök och samlar in data i fält står 

forskningsprocessen i relation till årstidsväxlingarna där man planerar under höst och vinter 

och arbetar i fält under vår och sommar.  

Källor  

Det tycks vara så att källor har en lång livstid inom de forskningsfält våra doktorander verkar 

inom. Doktoranderna beskriver att metodbeskrivningarna ofta är svårtydda i vetenskapliga 

artiklar och att de därför måste leta bakåt för att förstå vilken metod som använts i en studie. 

Detta är avgörande då man behöver veta alla omständigheter kring en studie så att man kan 

säga att resultaten är jämförbara. Här beskriver doktoranderna att de kan hamna bland källor 

som är 30-40 år gamla. Att leta metodbeskrivningar bakåt i äldre källor är något som 

genomgående beskrevs av vår studies doktorander; det kan vara en domänspecifik praktik för 

skogsvetenskapligt informationsarbete. Det är också möjligt att det är vanligt förekommande i 

andra naturvetenskapliga discipliner som har liknande behov av att utgå från detaljerat 

beskrivna metoder. Vi tänker att detta också kan återknytas till skogen som plats och till 

klimatets förändringar över tid vilket är studieområden som kräver tidsmässigt långa 

perspektiv. Data samlas ofta in under långa tidsperioder och prognoser görs framåt med flera 

decennier. De långa perspektiven kan möjligen bidra till att källor också får en längre livstid 

inom domänen.  

 

När det kommer till källanvändning har tidigare forskning visat att naturvetenskapliga 

doktorander i större utsträckning använder sig av Google Scholar än doktorander inom 

humaniora (Talja 2005). Detta bekräftas av denna studie då Google Scholar är den vanligaste 

ingångskällan för att söka vetenskaplig litteratur bland våra informanter. Det är tydligt i vår 

studie utifrån rollernas olika informationshorisontkartor att skogsvetenskapen idag är ett 

forskningsfält med många intressenter. Det finns ett intresse från allmänheten att ta del av 

skogsvetenskaplig forskning utifrån dess koppling till klimatfrågan. Det är också många som 

har en koppling till skogen, som skogsägare eller som brukare av skogen. Det finns även en 

stark och närvarande skogsbransch som kan dra nytta av den forskning som bedrivs vid 

fakulteten som dessutom utbildar stora delar av arbetskraften till sektorn. Denna bredd av 

intressenter blir tydlig i informationshorisonterna vilka inbegriper många informationskällor 
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med koppling till ”skogen”, exempelvis myndigheter (Skogsvårdsstyrelsen, Naturvårdsverket, 

Lantmäteriet), visuellt material i form av kartor, allmänhet/civilsamhälle, skogsföretag, 

markägare, skogen som studieobjekt och väderinformation. 

Tvärvetenskaplighet 

Ökad tvärvetenskaplighet har framträtt som något som påverkar informanternas 

informationsarbete utifrån denna studie. Talja (2005, 124) menar att forskares 

informationspraktiker påverkas av hur inter- och multidisciplinära forskningsfält de verkar 

inom. Inom den grupp vi studerat framstår skogsvetenskapen som sådan inte som så tydligt 

tvärvetenskaplig, däremot verkar det finnas strömningar som vill inkorporera fler perspektiv 

på forskning om skogen, främst gällande människans roll. Två av våra informanter kan sägas 

arbeta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt och de uttryckte båda att det kunde vara svårt i 

deras informationsarbete att veta vilka sökord de skulle använda för att hitta relevant 

information samt vilka forskningsfält som kunde vara relevanta i deras forskning. En 

ytterligare utmaning de lyfte fram hade att göra med att tillämpa samhällsvetenskapliga eller 

humanistiska metoder då de själva var naturvetare i grunden. Det tvärvetenskapliga kan sägas 

vara en utmaning i doktorandernas informationsarbete och något som vi menar påverkar deras 

informationsarbete sett till informationsbehov samt hur och var de söker information.  Bland 

annat innebär detta att de måste röra sig mellan många olika discipliner för att lokalisera 

relevanta källor: 

Inter- and multidisciplinary fields are typically high scatter domains in the 
sense that the researcher must typically cross several disciplines to locate all 
relevant materials (Bates 1996 refereras i Talja 2005, 125). 

Citatet ovan är intressant i relation till att de tvärvetenskapliga perspektiven tycks öka i den 

skogsvetenskapliga forskningen vid SLU Umeå och kan innebära utmaningar i 

informationssökningen för doktorander som i grunden kommer från ämnen som är mer Low 

scatter och därmed ofta har ett mindre antal specialiserade tidskrifter (Bates 1996 refererad i 

Talja 2005, 125). Detta kan kopplas till förtrogenhet eller inte förtrogenhet med objekt som 

har förekommit som både en tillgång och som ett hinder i interaktionen med information i vår 

studies empiri i flera arbetsroller. Kravet på skicklighet i informationssökning kan tänkas 

komma att öka om de tvärvetenskapliga forskningsprojekten inom Skogsvetenskapliga 

fakulteten blir fler. 
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6.6 Diskussion: Information work analysis som analytiskt ansats 

I denna studie har vi haft som delsyfte att testa och tillämpa den analytiska ansatsen 

Information work analysis i en, för ansatsen, ny domän. Vi har avsett undersöka om detta 

analytiska tillvägagångssätt är användbart för att få djupare kunskap om doktoranders 

interaktion med information i sitt dagliga arbete. Kunskap som kan utgöra en grund för att 

förbättra stödtjänster gentemot doktorander under hela deras avhandlingsarbete, såsom stöd 

för att effektivisera deras informationshantering. Huvila (2006) har tidigare använt metoden 

för att beskriva informationsarbete inom arkeologi utifrån intervjuer med 25 nordiska 

arkeologer och föreslår metoden som ett sätt att studera informationsarbete ur ett socio-

kognitivt domänanalytiskt perspektiv.  

 

Vi har uppfattat att den ursprungliga analytiska ansatsen som Huvila föreslår är tämligen 

komplicerad och av denna anledning har vi bearbetat ansatsen med intention att förenkla den. 

Vi har exempelvis förenklat analysstegen något och även kortat ner intervjuerna. I Huvilas 

studie är varje enskild intervju drygt två timmar lång, vilket inte var möjligt att genomföra 

inom ramarna för denna studie. Vi anser att ansatsen med dess fyra analyssteg passar dess 

domänanalytiska utgångspunkter och ansatsen gör det den uppges göra, det vill säga vi har 

kunnat utföra analysen på det sätt som beskrivits och den har genererat svar på den typ av 

forskningsfrågor som kan ställas utifrån metodens grundantaganden. Vi har också genom 

denna studie sett att den analytiska ansatsen kan användas också i en annan akademisk 

kontext och kunskapsdomän än där den ursprungligen skapades och applicerades. 

 

Generellt fungerar det väl att aggregera individuella utsagor till en gemensam rollnivå genom 

ansatsen då vi menar att resultatet av den inledande tematiseringen, CATWOE-analyserna 

med tillhörande Root-definitions, informationsinteraktions-analyserna och 

informationshorisontkartorna representerar materialet på ett bra sätt. Däremot är det så att 

enskilda utsagor som inte är samstämmiga med majoriteten kan försvinna något genom denna 

metod. Men utifrån att ansatsen har en domänanalytisk utgångspunkt med fokus på det 

kollektiva så är förlusten av det individuella perspektivet möjligen godtagbart ändå.   

 

Upplägget för intervjuerna som sker inom ansatsen ger en rik beskrivning av det 

informationsarbete som förekommer i doktorandernas dagliga arbete. Vi har i denna studie 

presenterat en rik mängd information som ingår i vår empiri, ändå har vi inte gått in och 
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analyserat varje aktivitet och arbetsprocess i varje antagen arbetsroll som Huvila (2006) gör, 

utan vi har valt ut en primär aktivitet i varje roll vilken sedan analyserats mer ingående (givet 

vår studies tidsramar). Vi uppfattar därför att den analytiska ansatsen är flexibel då det är 

möjligt att välja hur djupt man vill gå in i varje delsteg av analysen. Det är också möjligt att 

anpassa de metoder för analys som används inom ansatsen Information work analysis, så 

länge alla delar av analysen utförs och att de metoder som används faller inom det 

övergripande teoretiska ramverkets utgångspunkter. Vi har exempelvis använt tematisk analys 

som grund i våra analyser istället för schematisk analys.  

 

I vår tillämpning av analysmetoden har vi reflekterat kring att det saknas ett digitalt 

perspektiv eller förhållningssätt som är tidsenligt. Idag är digitala källor och vägar till 

information ständigt närvarande -på samma sätt som att de digitala resurserna kan sägas 

påverka informationsanvändningen (snabbhet, mängd, iteration)- och detta gör att 

informationshorisontkartorna är svårare att visualisera utifrån kriterier av bredd och progress 

vilket de ska indikera enligt Huvilas metod. Vi har därför lagt till en ”digital dimension” i 

kartornas bas och djup, detta för att inbjuda till reflektion kring hur den digitala utvecklingen 

påverkar inte bara utbudet av information utan också interaktionerna med information. Vi 

menar att tanken om en progress i informationshorisonten kompliceras av att digital 

information och digitala sökvägar har en inbyggd snabbhet som gör att 

informationsinteraktionerna intensifieras.  

 

Våra informationshorisonters digitala bas och djup kan sägas vara en ny dimension vi tillfört 

till informationshorisontkartorna i jämförelse med Huvilas informationshorisontkartor från 

2006 som har ”internet” som en egen ”box”, eller steg, i kartan (Huvila 2006, 180). Frågan 

om hur vi skapar modeller av hur information används och hanteras i arbete när vi är ständigt 

uppkopplade digitalt ställs också av Byström, Ruthven och Heinström (2017). De menar att 

äldre modeller kan vara en utgångspunkt för att formulera nya frågor som handlar om det 

digitala på arbetsplatser. Informationshorisontkartorna har således varit den största 

utmaningen med metoden inte enbart på grund av uppkomna frågor om hur vi visualiserar 

digitala aspekter utan även utmaningen att de ska representera en gemensam horisont från ett 

antal olika individer, de ska alltså representera en roll. Detta är också en utmaning i själva 

utformandet av kartorna och ställer höga krav på analytisk precision och noggrannhet i 

utförandet. Kanske Huvilas tillvägagångssätt med informationshorisonter som ett analytiskt 

verktyg kan kombineras med andra sätt att tillämpa informationshorisonter, exempelvis det 
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sätt att se på informationshorisonter som föreslagits av Savolainen och Kari (2004) som just 

tittat på hur internet kan placeras i en informationshorisont, för att arbeta vidare med hur det 

digitala kan visualiseras i en informationshorisont. 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta en oväntad aspekt med användningen av Information work 

analysis som analytiska ansats och som vi anser är ett värdefullt resultat av vårt 

genomförande av ansatsen. Det verkar som att ett längre samtal om informationshantering 

utifrån stegen i vår intervju var uppskattat av våra informanter och således en bra metod för 

att strukturera och reflektera över sin informationshantering. Därför tror vi att stegen i 

ansatsen har potential att kunna fungera som ”samtalsmetod” och utifrån detta vara värdefull i 

arbetet med att förbättra individers informationshantering. Informanten reflekterar utifrån sina 

arbetsprocesser kring källor och informationsarbete medan intervjuaren strukturerar och 

lokaliserar olika Zones of intervention, där det finns möjligheter att gå in och föreslå 

förbättringar. På så vis blir intervjumetoden i sig en sorts Information management-verktyg 

(jmf Schumaker 2015). Strukturen i analysens ansats med fyra steg skulle kunna liknas vid ett 

sorts referenssamtal (jmf Ranganathan 2006[1931]) och därmed uppdaterar den 

referenssamtalet i en akademisk kontext. 
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7. Praktiska implikationer  

Utifrån våra resultat och vår diskussion kommer vi nu kort diskutera och föreslå möjliga 

praktiska implikationer och tillämpningar. De praktiska tillämpningarna av våra resultat riktar 

sig främst till bibliotek, och då mer specifikt SLU- biblioteket, då de har möjlighet att spela en 

viktig roll för doktorandernas informationsarbete.  

 

I vårt material framkommer att vissa typer av källor tycks ha en lång livstid hos 

doktoranderna. Därför blir icke-digitaliserat äldre material ett hinder för doktoranderna i deras 

informationsarbete. Flera doktorander beskriver att de kan behöva leta information i källor 

som är 30-40 år gamla och att detta material kan vara svårt att få tillgång till, på olika sätt. En 

del av materialet kan finnas som PDF-filer men inte alltid i sökbar form. Några informanter 

efterlyste specifikt ”digitalisering on-demand”.  

 

Tvärvetenskapliga forskningsprojekt beskrivs som allt vanligare vid Skogsvetenskapliga 

fakulteten. I relation till detta har doktorander ett behov av kunskap om olika 

informationssökningsstrategier utifrån att de kan behöva röra sig över många olika 

forskningsfält i sina sökningar, med olika typer av relevanta söktermer. En annan aspekt av 

det tvärvetenskapliga är att doktorander uttryckt ett behov av utbildning i 

samhällsvetenskapliga och humanistiska metoder så som historisk metod, källkritik, 

textanalys och medieanalys. 

 

Forskning om doktorander (Delaney och Bates, 2017; Spezi 2016; Catalano 2013) visar att 

doktorander behöver stöd genom hela forskningsprocessen när det kommer till deras 

informationsarbete. Därför kan det vara relevant att identifiera olika Zones of interventions 

hos de lokala forskarna (jmf Kuhlthau 1991; Spezi 2016; Delaney och Bates 2017). Bland de 

skogsvetenskapliga doktorander som arbetar i fält tycks forskningsprocessen påverkas av 

kalenderåret med årstidsväxlingarna vilket skulle kunna skapa olika tidsmässiga ”fönster” för 

att exempelvis erbjuda kurser och utbildning. Det stärker också uppfattningen om att 

domänkunskap är en viktig del i bibliotekariens profession (Hjørland 2000).  

 

Forskning (Spezi 2016) har visat att handledarna är viktiga informationskällor för doktorander 

i deras informationsarbete, vilket bekräftas i denna studie. Utifrån detta kan handledarna vara 

en relevant målgrupp för att nå ut till doktoranderna.   
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I Slutrapport forskningskommunikationsprojektet (SLU, 2019) presenteras de viktigaste 

slutsatser som dragits utifrån det forskningskommunikationsprojekt som genomförts internt 

på SLU mellan 2017-2019. Slutsatserna visar att forskare uttrycker ett behov av ett 

grundläggande system för stöd när det gäller forskningskommunikation, det gäller stöd i såväl 

ansökningsförfarandet som i den externa kommunikationen, samt i publiceringsfrågor. I 

dagsläget finns det ingen funktion inom SLU som har ett uttalat ansvar för alla de olika delar 

som ingår i forskningskommunikationsarbetet. Detta bekräftas delvis i denna studie. När 

doktoranderna ska kommunicera sin forskning mot allmänheten, söka medel eller ”översätta 

sin forskning” i olika kontexter så beskriver doktoranderna osäkerhet gällande hur man gör 

detta rent praktiskt. De allra flesta är mycket positiva till utåtriktat kommunikationsarbete och 

ser det som ett viktigt uppdrag. 

 

Slutligen är det teoretiska begreppet informationsarbete som vi har använt oss av i denna 

studie också intressant att reflektera över i relation till biblioteken i en allt mer digitaliserad 

värld. Bibliotekens och bibliotekariernas arbete består till största delen av just 

informationsarbete, som tenderar att utgöras av det som kallas Invisible work eller osynligt 

arbete. Vi har sett exempel på det i vår empiri där doktoranderna främst uppfattar biblioteket 

som en resurs för att lokalisera material som de inte får tag i via söktjänster på internet. En 

liknande trend beskrivs också av Delaney och Bates (2017). Bibliotek kan därför behöva 

arbeta strategiskt och hitta sätt att synliggöra sig själva och sitt informationsarbete. Å andra 

sidan kan bibliotekens ”osynlighet” i detta fall likväl indikera att bibliotekens 

informationsarbete fungerar effektivt och väl (jmf Huvila 2006, 28) eftersom 

informationsarbete oftast blir synligt först när något inte fungerar och arbetsprocesser därför 

påverkas negativt, såsom i de fall då våra doktorander inte själva når full tillgång till digitala 

resurser.  

 

 

 

!  
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8. Förslag på vidare forskning 

Utifrån denna studie har vi ett antal förslag på vidare forskning: 

Mer och utökad forskning behövs för att validera våra resultat och för att ytterligare testa de 

metoder och de teoretiska ramverk som använts i studien. Primärt finns ett behov av en studie 

av större omfattning som kan studera ett större urval ur den studiepopulation som studerats 

inom denna studie. 

Vidare forskning om informationsbeteende kopplat till de domänspecifika delarna i våra 

doktoranders forskning behövs; Är historiskt grävande/metod, skogen som en viktig faktor att 

ta hänsyn till i sin forskning, årscykeln som påverkar forskningscykeln, och identifierande 

Zones of interventions i vårt urval, specifika för skogsvetenskaplig forskning eller 

förekommer de också i andra forskningsdiscipliner? Exempelvis forskningsdiscipliner inom 

den övergripande domänen naturvetenskaplig forskning?  

Vi har identifierat specifika hinder och behov av resurser på uppgiftsnivå (eng. tasks) i denna 

studie. Detta kan med fördel studeras vidare för att få detaljerad information om vilka 

specifika svårigheter som finns i en viss uppgift, exempelvis i användningen av EndNote 

referenshanteringsprogram, för att kunna förbättra stödtjänster i relation till en viss 

arbetsuppgift. 

Vidare forskning som studerar om och hur den analytiska ansatsen Information work analysis 

kan användas i en mer praktisk direkt form av bibliotekarier, som en samtalsmetod eller som 

en del i ett referenssamtal med doktorander, forskare och studenter tror vi kan vara ett 

värdefullt bidrag till bibliotekens arbete med att stötta sina målgrupper för att förbättra deras 

informationshantering. Utifrån ett av analysens verktyg, informationshorisontkartorna, finns 

också flertalet intressanta frågor för vidare forskning, exempelvis hur dagens digitala 

utveckling påverkar horisonten (såsom bredd och djup) samt om och i sådana fall hur dagens 

digitala informationslandskap kan integreras i visualiseringar av informationshorisonter och i 

den teori som ligger bakom dem. 

 

!  
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9. Slutsatser 

Denna studies huvudsakliga syfte var att: Undersöka doktorandernas (i) antagna arbetsroller, 

(ii) informationsbeteende inom dessa roller, (iii) interaktion med och källor till information. 

Ett delsyfte med studien var att testa och tillämpa den analytiska ansatsen Information work 

analysis i en, för ansatsen, ny domän.  

 

Vi har sett att fem antagna arbetsroller förekommer i vårt empiriska material: lärarroll, 

student, akademisk forskarroll, fysisk/praktisk forskarroll och kommunikatörsroll. Genom vår 

analys kan vi konstatera att de är differentierade från varandra och fyller olika syften och 

innehåller delvis olika aktiviteter. Det gör att interaktionen med information i de olika rollerna 

och den primära aktiviteten vi analyserat inom varje roll skiljer sig åt, där också 

informationshorisonterna ser olika ut för varje roll.  

 

De hinder som framkommit i doktorandernas informationsarbete återfinns på både roll- och 

uppgiftsnivå. I kommunikatörsrollen uttrycks en stor osäkerhet kring vad som förväntas i 

rollen och hur man ska gå tillväga i det utåtriktade arbetet. I den akademiska forskarrollen är 

svårigheter kopplade till informationshantering och det är därför viktigt med fortlöpande 

utbildning när det gäller informationssökning och informationshantering. I den 

fysisk/praktiska forskarrollen ingår mycket tyst kunskap, vilket kan vara ett hinder om 

doktoranden inte har ett stort socialt nätverk. I lärarrollen kan brist på didaktisk 

kunskap/erfarenhet vara ett problem, alltså att man inte vet hur man ska lägga upp 

undervisningstillfället och anpassa litteraturen. I studentrollen uttrycks inga större problem 

när det kommer till informationsarbetet.  

 

Vi har identifierat ett antal aspekter av doktorandernas arbetsroller och informationsarbete 

som kan vara typiska för det skogsvetenskapliga forskningsfältet: (1) Forskningsprocessen 

påverkas av kopplingen till de skogliga miljöerna; (2) I den akademiska forskarrollen där den 

vetenskapliga artikeln ska produceras påverkas forskningsprocessen av att fältförsöken kan ta 

väldigt lång tid. Detta resulterar ofta i att skrivandet förläggs till slutet av doktorandprojektet. 

Skrivandet blir också förlagt på den tiden av året där man inte är i fält, alltså oftast under 

vintern; (3) I den fysisk/praktiska forskarrollen där man genomför fältförsök och samlar in 

data i fält står forskningsprocessen i relation till årstidsväxlingarna där man planerar sitt 

kommande arbete under höst och vinter och arbetar i fält under vår och sommar; (4) Vissa 
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typer av källor har en lång livstid inom de forskningsfält våra doktorander arbetar inom. 

Doktoranderna beskriver att de ibland använder källor som är 30-40 år gamla. Vi menar att 

detta kan knytas till skogen som plats och till fokus på klimatets förändringar vilket skapar 

långa tidsperspektiv. Forskarna behöver därför ofta gå tillbaka för att förstå olika mätningar 

och hur de utförs; (5) De tvärvetenskapliga perspektiven tycks öka i den skogsvetenskapliga 

forskningen vid SLU i Umeå vilket kan innebära utmaningar i interaktion med information på 

olika sätt för doktorander som i grunden kommer från andra discipliner. Exempelvis kan 

kravet på skicklighet i informationssökning tänkas komma att öka om de tvärvetenskapliga 

forskningsprojekten inom Skogsvetenskapliga fakulteten blir fler.  

 

Utifrån vår bearbetning och analys av studiens empiri framhåller vi att dagens 

informationslandskap väcker nya frågor om hur informationsarbetet och interaktion med 

information påverkas av den digitala utvecklingen. Vi har ställt oss frågan hur en 

informationshorisontkarta kan visualiseras med hänsyn till detta. I denna studie har vi som 

förslag valt att visualisera digitala ingångar empiriskt i basen av kartorna (horisontellt), samt 

generella digitala sökvägar i djupet av i kartorna (vertikalt), som något ”ständigt närvarande” 

och något som doktoranden har ständigt tillträde till i informationshorisonterna.  

 

Avslutningsvis är en huvudsaklig slutsats av vår studie att den analytiska ansatsen 

Information work analysis i dess fyra steg, med tillhörande teoretiska ramverk, i hög grad är 

användbar för att få djupare kunskap om doktoranders informationshantering och 

informationsbehov, då den har möjliggjort för oss att på ett systematiskt sätt identifiera och 

åskådliggöra informationsarbete, informationsinteraktioner och källor till information hos 

våra informanter.  Vi kan konstatera att vi genom detta tillvägagångssätt uppnått studiens 

övergripande syfte och synliggjort det informationsarbete som sker i doktorandernas arbete, i 

en skogsvetenskaplig domän. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Facetter  
#
Vår översättning av facetterna i “Facetted Classification of Information Interactions” 
(Huvila, 2010; Cool och Belkin, 2002). 
 
Communication behavior: Kommunikationsbeteende 
Medium: Medium 
Speech: tal 
Text: text 
Video: video 
 
Mode: Status 
Mediated: mediera 
Face-to-face: ansikte-mot-ansikte 
 
Mapping: Spridning 
One-to-many: en-till-flera 
One-to-one: en-till-en 
Many-to-one: flera-till-en 
 
Facet: facett 
 
Information behavior: Informationsbeteende 
Create: skapa 
Modify: modifiera 
Disseminate: disseminera 
Access: tillgång 
Organize: organisera 
Evaluate: utvärdera 
Preserve: bevara 
Comprehend: förstå 
Use: använda 
 
Sub-facet: underfacett 
 
Method: metod 
Searching: söka 
Filming: filma 
Arguing: argumentera 
Writing: skriva 
Photographing: fotografera 
Reproduce: reproducera  
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Representing: representera 
Showing: visa 
Discussing: diskutera 
Structuring: strukturera 
Rewrite: skriva om 
Iterpreting: tolka 
Cross-checking: dubbelkolla 
Looking for references: kolla efter referenser 
Drawing: rita 
Publishing: publicera 
Corresponding: korrespondens 
Reading: läsa 
Listening: lyssna 
Cognize: uppfatta (bli medveten om) 
Merging: sammanslagning 
Apply: applicera 
Present: presentera 
Comparing: jämföra 
Managing: hantering 
 
Mode: Status 
Compilation: sammanställa 
Interpretation: tolka 
Clarification: klargöra 
Update: uppdatera 
Contextualization: kontextualisera 
Speaking: tala 
Informing: informera 
Instructing: instruera 
Making-available: tillgängliggöra 
Specification: specificera 
Recognition: igenkänning 
Construction: konstruera 
Comparing: jämföra 
Replace: ersätta 
Interpretation: tolka 
Maintenance: underhåll 
Managing: hantera 
Attaching: bifoga/medsända (används exempelvis av oss när det handlar om att bifoga 
information till fältpersonal) 
Structuring: strukturera 
Register: registrera 
Adaption: anpassning 
Summarization: sammanfattning 



118!
!

Simplification: förenkling 
 
Interaction criteria: interaktionskriterium 
Representativity: representativitet 
Importance: betydelse 
Knowledge potential: kunskapspotential 
Applicability: tillämpbarhet 
Authority: auktoritet 
Accuracy: exakthet/tillförlitlig 
Quality: kvalitet 
Topic: ämne 
Date: datum 
Functioning: funktion 
Person: person 
Interest: intresse 
Attractiveness: dragningskraft 
Subject: läroämne 
 
Obstacles: Hinder 
Time: tid 
Resources: resurser 
Training: träning 
Lack of information: brist på information 
Resistance to change: motstånd mot förändring 
Information overflow: informationsöversvämning 
Appropriateness: lämplighet 
 
Affordances: tillgångar 
Experience: erfarenhet 
Familiarity of objects: förtrogenhet med objekt 
Existing order: befintlig ordning 
Context: kontext 
!
#
!
#
!
!
!  
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Bilaga 2. Tematisering informationshorisonter 
#
1. Informationshorisont: Lärarroll informationsresurser/källor  
(från lapparna) 
 
Kurslitteraturslistor 
Tidigare kursers litteraturlistor 
 
Kurslitteratur 
 
Grå litteratur 
Skogsstyrelsens hemsida där det finns sammansatt bas info 
Litteratur från Skogsstyrelsen 
Skogsskötselserien 
 
Vetenskaplig litteratur 
Vetenskapliga artiklar 
Referenslistor 
 
Socialt nätverk (personer är en informationsresurs/källa) 
Kursansvariga 
Andra doktorander 
Kollegor 
Handledare 
 
Databas 
Google Scholar 
 
Egen expertis 
Egen befintlig kunskap 
 
2. Informationshorisont: Studentroll informationsresurser/källor  
(från lapparna) 
 
Vetenskaplig litteratur 
Vetenskapliga artiklar (3 st) 
Biografier av forskare 
Monografier 
Studentlitteratur 
 
Databas 
Google Scholar  
 
Kurser 
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Föreläsningar 
Övnngar 
 
Sociala kontakter (personer är en informationsresurs/källa) 
Konferenser C, E, D 
Handledare 
 
Riktlinjer/Guider 
Kurshemsidan 
 
 
3. Informationshorisont: Praktisk/Fysisk Forskarroll informationsresurser/källor  
(från lapparna) 
 
Socialt nätverk (personer är en informationsresurs/källa) 
Muntlig information 
Kollegor (avrapporterar sina tidigare studier) 
Kollegor 
Doktorandkollegor 
Personer 
Sociala nätverk 
Doktorandrådet 
Handledare 
Muntliga instruktioner 
 
SKOGEN/växterna (likt Huvila: en typ av site) 
 
Tekniska instruktioner (maskiner/tillvägagångssätt) 
Säkerhetsprotokoll 
Inventeringsguide 
Manualer 
Instruktioner 
Praktisk information 
Protokoll (recepten) 
Teknisk litteratur 
Myndigheters hemsidor för manualer och raster etc. 
 
Söktjänster 
Youtube (tutorials) 
Google 
 
Praktisk information (relaterat till platsen) 
SMHI (väderrapport) 
Kartor 
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Fotografier 
Skogsföretag (2 st) 
Civilsamhälle 
 
Iakttagelser: 
”Man får vara kreativ och gör egna saker som ej gjorts tidigare.” 
”Göra massa små beslut som egentligen inte står skrivet någonstans.” 
Tyst kunskap 
Jag själv- egen erfarenhet och lösningsfokus är viktigt. 
 
4. Informationshorisont: Akademisk Forskarroll informationsresurser/källor  
(från lapparna) 
 
Kurser och föreläsningar 
Föreläsningar från biblioteket 
Kurs 2 st (Academic writing) 
 
Vetenskaplig litteratur 
Vetenskaplig artikel D, E, B, A, C primär källa 
Reviews  
Modellartiklar (som modell för hur en bra artikel ser ut) 
Biografier av forskare 
Referenslistor 
Referensarbeten/Kärnarbeten 
Artiklar (som är för att kunna publicera sig) 
Monografi A 
Avhandlingar (kappan) 
Avhandlingar (metoder) 
Opublicerade manuskript 
Resurser från biblioteket 
 
Grå litteratur 
Rapporter (skogsstryrelsen, SMHI) 
Myndighetsinformation (utbildningsmaterial) A 
 
Socialt nätverk (personer är en informationsresurs/källa) 
Sociala nätverk 
Doktorandrådet 
Handledare 
Kollegor 
Person muntligt protokoll 
Experter på ett särskilt området 
Bibliotekarie 
Personal (labb, analys, data, fältpersonal) 



122!
!

Utskick via mail 
 
Riktlinjer/guider 
Riktlinjer för datahantering (ska denna vara ljusrosa d.v.s praktisk forskarroll?) 
Riktlinjer för artikelformat 
Lagar och regelverk? Ska den vara i doktorandrollen? Mer övergripande? 
Projektplan C, D, B, A 
 
Visuell information 
Bildarkiv 
Fotografier 
Bilder (till kappan) 
Kartor C, B, D, A (t.ex. lantmäteriet) 
 
Forskningsdata 
Egen data C, D, A, B (i form av historisk data) Primär källa 
Historiskt material A, C (som forskningsdata/egen data) 
Riksarkivet A 
Andras data (Långtidsdata) 
Data från långtidsförsök C 
Forskningsobjekt D, E (t.ex. trädmutanter) – ej i kartan mer i praktisk forskarroll 
Statistiskt underlag 
Riksskogstaxeringen B, D, A Primär källa 
Transkriberat material 
 
Digitala informationskällor 
Webbsidor, SLU, biblioteket, myndigheter  
Google E, C, A (sökväg t.ex. till rapporter, OA, Söka på typ av träd) 
Google Scholar Alla utom C 
Databaser med DNA frekvenser C,  
Bibliotekets söktjänst 
Bibliografisk databas (WoS 1 person) 
Biblioteket digitalt 
Myndighetsdatabaser (naturvårdsverket, lantbruksstyrelsen) 
 
5. Informationshorisont: Kommunikatörsroll informationsresurser/källor  
(från lapparna) 
 
Socialt nätverk(personer är en informationsresurs/källa) 
Handledare 
Andra kollegor/forskare 
Andra forskare 
Andra personer på konferenser 
Centrum för ämnesspecifik forskning 
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Personliga mail eller mail från verksamhetsstöd eller intressenter 
SLU:s listor (mail) 
Mailinglistor 
Mailistor 
Mail 
Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 
Mail om konferenser 
Institutionsinformation 
 
Populärvetenskaplig litteratur 
Tidningar 
Bloggar 
Nyheter och medier 
Populärvetenskapliga tidskrifter 
 
Verksamhetsstöd 
Stödfunktioner inom SLU (Grants office, International office) 
Institutionsinformation 
 
Intressenter 
Företag i sektor 
 
Föreläsningar/presentationer 
Bibliotekets aktiviteter ”värt att veta” 
Öppna föreläsningar 
Föreläsningar på institutionen 
Andra presentationer 
 
Iakttagelse:  
Att presentera något utåt man tänkt på ett tag = mödosam process 
Omvärldsbevakning 
 
6. Informationshorisont: Doktorandroll informationsresurser/källor  
(från lapparna, ej visualiserad) 
 
Grå litteratur 
Rapporter från IPCC/FN (ger en kontext i forskningen) ”uppstår jobb” ”existensberättigande” 
 
Styrdokument 
Projektplan 
Individuell studieplan 
Socialt nätverk (personer är en informationsresurs/källa) 
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Handledare 
Kollegor 
Doktorandrådet (Social situation) 
Forskarskola 
Anteckning från en doktorand C. 
”Bidrar med informationsunderlag till ”de stora klimatmodellerna” 
”Flaskhalsen med information” 
 
Iakttagelse: 
- Domänspecifik del i våra doktoranders forskning = Historiskt grävande/metod  
- Utgår från artiklar, som ses om centrala och sedan till referenslistan och vidare = växer. 
- Källor, gamla källor kan fortfarande vara relevanta då det fortfarande påverkar deras 
forskning. 
- Metod är mycket viktigt och centralt. 
!
!
! !
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Bilaga 3. CATWOE-analys och Root-definitions; övergripande doktorandrollen 
!
Primär roll: Doktorandrollen 
 
Client Vetenskapliga samhället, hela samhället 
Actor Jag själv, handledare, institution, 

övergripande projektgrupp 
Transformation Att identifiera kunskapsluckor och utifrån 

dessa och ackumulerad kunskap nå ny 
kunskap inom det skogsvetenskapliga fältet 
och sprida det till övriga samhället och dess 
sektorer.  

Worldview Vår forskning bidrar till svar på frågor om 
planetens överlevnad och hållbar 
omställning. Inte riktigt rädda världen men 
ändå göra det bättre på något sätt.  

Owner Universitet, Finansiärer, 
Handledare/projektledare 

Environment Universitet 
 
Vad gör man i denna roll enligt våra informanter? 
 
Min doktorandroll styrs i grunden av min anställning och min individuella studieplan. Jag har 
blivit anställd till ett finansierat projekt med en färdig projektplan. Där ingår till största del 
mina forskningsprojekt, men också lite undervisning eller handledning samt att läsa en viss 
mängd högskolepoäng. Jag känner mycket ansvar i mitt arbete. Dels ekonomiskt ansvar för 
projektet kostar mycket pengar. Då vill man göra ett bra jobb. Jag känner också ett stort 
ansvar för de personer som deltar och påverkas av min forskning. Jag har ett stort behov av 
samarbeta med mina kollegor för att driva projektet framåt och att lära mig om 
”forskarvärlden” på olika sätt. Som doktorand lägger jag ned mycket av mig själv i mitt 
arbete. Därför betyder min forskning mycket också för mig personligen. För mig är 
doktorandskapet en del i byggandet av min karriär och jag vill prestera väl i det jag gör. Jag 
vill bidra till förbättringar i samhället och klimatet. Min förhoppning är att min forskning 
kommer till användning på något sätt. 
 

! !
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Bilaga 4. Intervjuguide 
#
Beskriv bakgrund för informanten, varför vi frågar om en hel del frågor om deras arbete, 
forskning och omgivning = brist på forskning om denna grupp forskare inom BIV och vi är 
intresserade av deras informationsarbete. 
 
1. Hur länge har du varit doktorand? Kan du berätta lite om ditt forskningsområde? 
Uppföljningsfråga: Utöver det du forskar inom nu, vad har du för akademisk 
bakgrund/studerat tidigare? (huvudämne).   

  
2. Är ditt avhandlingsprojekt fristående eller är ditt forskningsprojekt/avhandlingsprojekt en 
del i ett större projekt? (Vem ingår? Jobbar du i en forskargrupp? Eventuell 
forskningsledare?). 
 

2.1 Var du inblandad i att skriva din forskningsplan? Eller hur gick det till när din tjänst 

tillkom? Sökte jobbet vad skickade du in/vad ingick i din ansökan?  

2.2 Hur självständig är du i ditt projekt, hur mycket får du forma din forskning 
själv. Hur mycket jobbar du med ledning av handledare/projektledare (uppmuntrad att 
vara självständig?) 
2.3 Finns det några viktiga kontakter omkring dig som viktiga för dig? Hur närvarande 
är din handledare/kontakt med handledare? 

2.4 Vet du om du kommer vara med i att skriva en projektansökan? Är du inblandad i 

medelstilldelning för forskningsprojekt? Tror du att du kommer vara det framöver? 

 
3. Kan du beskriva hur ditt arbete är organiserat det senaste året (utifrån de olika delarna som 
vi pratat om). Vilka olika uppgifter tänker du ingår i ditt arbete under ett år?    
 
Vidareutveckla: Vad skulle du säga att du gör i ditt arbete, vilka delar ingår? Ex: 
institutionstjänstgöring (lärare, administration), forskning: vilka delar ingår här: fältarbete, 
labbarbete, datainsamling osv), studier, reser du på t.ex. konferenser? (nätverkar) i vilket 
syfte? Eget lärande- hämta in information eller utåtriktat dvs. synliggöra egen forskning? 
 
Fånga upp de olika roller som nämnts och fråga om information i aktiviteter. 
 
Exempel undervisning (samma med varje väsentlig aktivitet) : 
 

3.1 Kan du berätta mer om ditt arbete med undervisning? Vad innebär ditt arbete med 

undervisning? 
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3.2 Hur kommer det sig att du undervisar? Har du valt det själv? Varför? 

3.3 Är det något i den rollen/uppgiften som är svårt? 

3.4 Är det någon gång du minns som du inte fått tag i information som du behövt för att utföra 

ditt arbete i denna roll? Som påverkat/försvårat ditt arbete?  

 

3.5 Är det någon av dessa källor som du upplevt varit viktigare än någon annan för att anta 

rollen? Känna dig trygg i rollen? 

 

5.  Hur ser ditt avhandlingsarbete ut? Skriver du artiklar?  
 
6.  Kan du berätta om arbetet med din senaste delstudie från start till en publicerad 
artikel? Eller något inom ramen för avhandlingsprojektet där du varit mer drivande? ”Key-
papers” 
 
Kan du beskriva processen i en delstudie från idé till färdig artikel: Be om en kronologisk 
berättelse och där vi sedan styr respondenten mot att prata om information.  
 
!  Informationsfrågor (separat papper, bilaga 5) 
 
 
Frågor att ställa om informanten inte tagit upp publicering av sin forskning  
 
7. Fråga om informanten har publicerat sig eller ska publicera sig på något sätt?  
 
8. Vart vänder du dig för att få information relaterat till publiceringsfrågor?    
 
9. Hur hittar du information i denna del?  
 
10. Har du tänkt på att publicera dig i Open access? Eller gör du det nu? 
 
 
Frågor om att kommunicera sin forskning utåt mot allmänhet  
 
11. Tänker du på att kommunicera din forskning utåt mot allmänheten?  
 
12.  Ser du det som en del av ditt arbete?  
Om ja:  

 
13.  Hur gör du för att kommunicera din forskning utåt?  



128!
!

 
14. Hur har du fått information om vilka kontexter som kan vara viktiga för dig att 
synas inom?  
 
14. Om du själv skulle söka information som handlar om forskningskommunikation 
hur skulle du göra då?  
 
15. Finns det några hinder?  

  
Om nej:  

 
16. Varför inte? Finns det några hinder?  
 
17. Är det något du skulle vilja göra eller inte?  
 
18. Om du själv skulle behöva söka information som handlar om 
forskningskommunikation hur skulle du göra då?  

 
19. I din forskning är det aktuellt för dig att tänka och planera kring: Datahantering/lagring.  
Och att tillgängliggöra forskningsdata (validera andras forskning) (t.ex. datalagringsplan/open 
data).  
 
!  När samtalet om artikelns process är slut: stämmer vi av med en lista på 

informationskällor (separat papper, bilaga ) 
 
20. Upplever du att du kan hantera den information du behöver i ditt arbete? (t.ex. upplever 
du att du hinner med att hantera all information du möts av i arbetet?). 
 
21. Du upplever inte att du stött på några problem gällande att hantera information i något 
fall i ditt arbete? 
 
 
 
Ok nu har vi pratat om din forskning, ditt arbete och din informationshantering. Vi kan tänka 
man ju lägger in mycket av sin tid och kraft i sitt arbete och utifrån det är vi nyfikna på vad: 
 
22. … är dina drivkrafter bakom det arbete du gör? (för att hitta motivationer, engagemang 
och synsätt på sitt arbete hos informanten). 
23. Känner du ett ansvar i ditt arbete och i de olika delarna du beskrivit ingår i ditt arbete? I så 
fall gentemot vem?   
 
24. Skulle du säga att det ansvar du känner/de du känner ansvar för påverkar ditt arbete? Kan 
du ge ett exempel?  
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Avslutning: 
 
25. Är det någonting som vi inte har pratat om som du vill ta upp? Kanske har du tänkt på 
något kring din informationshantering inför den här intervjun som du skulle vilja prata om? 
 
! !
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Bilaga 5. Informationsfrågor 
#
1. I den inledande delen: Var kom idén från? (vilka informationskällor etc.) Vad sökte du då 
för information?  
 
2. Vad var den viktigaste källan till information i början?   
 
3. Vilka typer av källa till information föredrog du? (t.ex. digitala källor, sociala, 
vetenskapliga/populärvetenskapliga/bransch relaterad information/forskarcommunities osv?)  
 
4. Var det någon information som var svårt att hitta?  
 
5. I vilka fall behövde du sökte du råd från andra?  
   
Följdfråga: Vilka personer, grupper, organisationer vände du dig till? Ex. handledare eller 
forskningsledare, stödtjänster (IT- support, grants Office, bibliotek, international Office m.fl.), 
andra doktorander, ev. uppdragsgivare?   
 
Tillägg: är det någon av dessa källor som du upplevt varit viktigare än någon annan i denna 
del? 
 
6. I mitten hur såg det ut då? (insamling, analys, skrivande). Vad sökte du då för 
information?  
 
7. Vad var den viktigaste källan till information här?   
 
8. Vilka typer av källa till information föredrog du? (t.ex. digitala källor, sociala, 
vetenskapliga/populärvetenskapliga/bransch relaterad information/forksarcommunities osv?)   
 
9. I vilka fall behövde du söka råd från andra?   
Följdfråga: Vilka personer, grupper, organisationer vände du dig till? Ex. handledare eller 
forskningsledare, stödtjänster (IT- support, grants Office, bibliotek, international Office m.fl.), 
andra doktorander, ev. uppdragsgivare? 
 
Tillägg: är det någon av dessa källor som du upplevt varit viktigare än någon annan i denna 
del? 
 
10. I slutet hur såg ”informationsarbetet” (färdigställande, dissemination /publicering) ut då? 
Vad sökte du då för information?  
 
11. Vad var den viktigaste källan till information här? 
   
12. Vilka typer av källa till information föredrog du? (t.ex. digitala källor, sociala, 
vetenskapliga/populärvetenskapliga/bransch relaterad information/forksarcommunities osv?) 
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13. I vilka fall behövde du söka du råd från andra personer? 
  
Följdfråga: Vilka personer vände du dig till? Ex. handledare eller forskningsledare, 
stödtjänster (IT- support, Grants Office, bibliotek, International Office m.fl.), andra 
doktorander, ev. uppdragsgivare? I vilka fall ser du dig själv som expert?  
 
Tillägg: är det någon av dessa källor som du upplevt varit viktigare än någon annan i denna 
del? 
 
#
#
#
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Bilaga 6. Checklista informationsresurser 
#
Information source use and perception  
Checklista från Huvila, 2006, Appendix B.  
 
Primary sources  

1. Archaeological material 
2. Historical accounts (textual primary sources)  

Scientific secondary sources  

1. Articles (electronic, printed, free articles in Internet; indicate the order of importance)  
2. Monographs (series, specific publishers, specific authors, classification see above)  
3. Reports (excavation, survey etc.)  
4. Thesis, dissertations (unpublished, published)  
5. Reference works (specialised encyclopaedias)  
6. Formal(ised)datasets(collection databases, results databases, other databases, statistics etc.)  

Graphic presentations  

1. Maps(topographic,thematic,excavationsite,profiles,classificationseeabove) 
2. Tables 
3.  Photos 
4. Films, video (filmed on-site)  

Socially acquired information  

1. Conferences or colloquies 
2. Public lectures, presentation 
3. Informal professional occasions  
4. Courses (on a theme) 
5. Association memberships 
6. Personal communication  
7. By what means do you mostly communicate? (Orally, email, letters, by exchanging manuscripts) 
8. Experts (on different special subjects within archaeology, outside archaeology) 
9. Interviews or chatting with people from the area studied on course of the research (elderly people, local 

history enthusiasts) 
10. 10. Colleagues (peers, superiors; fellow countrymen, foreign) 
11. Students (who you supervise somehow, if applicable) 
12. Research assistants (working for you) 
13. Friends (not colleagues)  
14. Information professionals, librarians, archive professionals (do you ever use?)  
15. Reflection  
16. Own experience (how much you trust on your own judgement even when the situation is not precisely 

familiar?)  

Non-scientific, popularised sources, media  

1. Works of local history (semi-scholarly books, community heritage publications)  
2. Newspapers (printed; on-line)  
3. (Popular) magazines, journals  
4. Brochures  
5. (Operation) manuals  
6. TV  
7. Radio  
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8. Companies, commercial information  
9. Material on the Internet (not including articles)  
10. Encyclopaedias and other general references  

Metasources  

1. Bibliographic database 
2. Review journals/sites 
3. Citation indexes 
4. Announcements, news, lists on coming publications  
5. Book advertisements (in different publications)  
6. (Email) Alert services of publishers  
7. Browsing bookshop shelves  

! !
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Bilaga 7. Intervjuförfrågan, följebrev  
!

Är#du#doktorand#vid#Fakulteten#för#Skogsvetenskap?#
!
!
Vill#du#vara#med#i#en#studie#om#informationshantering#och#informationsbehov#i#
ditt#dagliga#arbete?!
#
#
VEM?!Vi!söker!doktorander!som!arbetar!vid!Fakulteten!för!Skogsvetenskap!i!Umeå!som!
vill!delta!i!vår!intervjubaserade!studie.!Detta!är!ett!examensarbete!på!avancerad!nivå!i!
BiblioteksF!och!informationsvetenskap!vid!Umeå!Universitet.!Studien!genomförs!av!Linn!
Ottosson!Malmros!och!Cissi!Jansson!i!samarbete!med!SLUFbiblioteket.!
!
!
VARFÖR?!Syftet!med!studien!är!att!få!en!inblick!i!doktoranders!informationsbehov!och!
informationshantering!i!sitt!dagliga!arbete!utifrån!olika!forskarmiljöer.!En!målsättning!
med!studien!är!att!identifiera!eventuella!behov!av!stöd!hos!doktorander.!Ert!deltagande!
är!värdefullt!i!utvecklingen!av!tjänster!gentemot!doktorander!och!forskare.!!
!
#
HUR?!Vi!planerar!att!genomföra!intervjuer!under!v.!47F48!2019.!Intervjuerna!kommer!
att!fokusera!på!dina!arbetsuppgifter!som!doktorand!och!den!typ!av!information!du!
använder!och!är!beroende!av!i!ditt!arbete.!Intervjun!beräknas!ta!ungefär!60!minuter.!!
!
#
VAR?#Intervjuerna!kommer!förslagsvis!äga!rum!vid!SLUFhuset!på!Umeå!campus.!
Alternativt!om!du!själv!har!önskemål!om!plats.!Vi!bjuder!på!fika!!
!
#
DELTA!!Du!anmäler!intresse!att!delta!till!Linn!Ottosson!Malmros!eller!till!Cissi!Jansson!
via!eFpost!eller!telefon.!Vid!frågor!och!funderingar!är!du!välkommen!att!kontakta!oss!
eller!våra!handledare.!
!
!
Resultatet!från!intervjuerna!kommer!att!analyseras!och!redovisas!i!vår!magisteruppsats.!
Ditt!deltagande!kommer!att!behandlas!konfidentiellt!och!din!identitet!kommer!inte!
röjas.!Som!deltagare!i!studien!kommer!du!bli!erbjuden!att!ta!del!av!resultatet!av!studien.!!
!
!
Linn$Ottosson$Malmros$ $ Cissi$Jansson$
Studerande$ $ $ Studerande$
linn.ottosson.malmros@slu.se! cija0001@student.umu.se!
076F!810!96!38!! ! 073F!964!54!42!
!
Rickard$Danell$ $ Lisa$Almqvist$
Professor,$Sociologiska$institutionen$ Bibliotekarie,$avd.$forskningsstöd$
Uppsatshandledare$UmU$ $ Handledare$SLU$
richard.danell@umu.se!! ! lisa.almqvist@slu.se$

UMEÅ UNIVERSITET
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#
#
Are you a doctoral student at the Faculty of Forest Sciences?   
 
 
Would you like to participate in a study on information management and information 
needs in your daily work?   
 
 
WHO? We are looking for doctoral students who work at the Faculty of Forest Sciences in 
Umeå who want to participate in our interview based study. This is a thesis at an advanced 
level in Library and Information Science at Umeå University. The study is conducted by Linn 
Ottosson Malmros and Cissi Jansson in collaboration with the SLU library. 
 
 
WHY? The purpose of the study is to gain an insight into the information needs and 
information management of doctoral students in their daily work based on different research 
environments. One main objective of the study is to identify the need for support among 
doctoral students. Your participation is valuable in the development of services towards 
doctoral students and researchers. 
 
 
HOW? We plan to conduct interviews during v. 47-48 2019. The interviews will focus on 
your work as a doctoral student and the type of information you use and depend on in your 
work. The interview is estimated to take about 60 minutes.  
 
 
WHERE? We will be conducting interviews at SLU house at campus Umeå. Alternatively if 
you have a place you prefer to meet. During the interview there will be coffee! 
 
 
PARTICIPATE! Send your notification to Linn Ottosson Malmros or to Cissi Jansson via 
email or phone.  If you have any questions or concerns, you are welcome to contact us or our 
supervisors. 
 
The results of the interviews will be analyzed and reported in our Master's thesis. Your 
participation will be treated confidentially and your identity will not be disclosed. As 
participant you will be offered to take part in the results of the study. 
 
 
Linn Ottosson Malmros  Cissi Jansson 
Student   Student 
linn.ottosson.malmros@slu.se cija0001@student.umu.se 
076- 810 96 38   073- 964 54 42 
 
Rickard Danell  Lisa Almqvist 
Professor, Department of Sociology Librarian, avd. forskningsstöd 
Supervisor UmU  Assistant Supervisor SLU 
richard.danell@umu.se   lisa.almqvist@slu.$

UMEÅ UNIVERSITET


