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Title 
 
Students’ experiences of information overload in the information management process: 

Implications for the academic library 

 
Abstract 
 
Information overload occurs when the amount of information exceeds the individual’s capacity to 

efficiently process and use the information available. In this situation information instead of being an asset 

becomes a load. This interview study deals with college students’ experiences of information overload 

when working on their thesis. Focus lies on use of Internet based information resources. The main result 

was that the students experienced information overload in specific situations and steps of the process. 

Choosing a subject with a manageable focus for the thesis and exploring different information sources to 

increase familiarity with the topic was a critical phase. Information overload also frequently occurred 

when using search engines. The students reacted to information overload mainly with frustration. 

Strategies to escape information overload included choosing a narrow subject for the thesis, avoiding 

search engines and using reference lists to find the most important sources. The students’ opinion was that 

the major responsibility for student information literacy lies with faculty. The academic library was seen 

as an extra resource. Student interest in information literacy education offered by the academic library was 

poor. The general opinion was that librarians are experts in information seeking, while teachers hold the 

slightly more important subject knowledge. Our main conclusion is that cooperation between the academic 

library and faculty is needed to optimize efforts to make students information literate, thereby avoiding 

information overload.  
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Tack! 
Vi vill tacka våra intervjupersoner som har tagit sig tid och bidragit med intressant och nödvändig 

information för undersökningen. Utan er hade vi stått oss slätt.  

 

Ett stort tack också till vår handledare Göran Gellerstam för att ha bollat många idéer med oss, 

visat tålamod och engagemang samt gett oss mycket uppmuntran på vägen. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 

Att vi idag lever i ett informationssamhälle är en vida spridd uppfattning. Dagens västerlänningar 

interagerar dagligen med informationsteknik som tidigare generationer bara kunnat drömma om. 

Internet, mobiltelefon och e-post är några exempel. Genom informationstekniken blir vi 

tillgängliga och kommunicerbara dygnet runt och nästan oberoende av vilken plats vi befinner 

oss på. Som invånare i det så kallade informationssamhället bombarderas vi med information 

vare sig vi aktivt söker den eller inte (Edmunds & Morris, 2000). ”One of the great truths of 

modern society is that ’information is everywhere’ ” (Spitzer, 1998, s. 70). 

 

Den moderna informationstekniken gör det möjligt att alstra och sprida information snabbare, 

billigare och vidare än någonsin tidigare. Detta leder till att antalet informationskällor ökar och 

mängden information ständigt växer. På webben ökar sidantalet och kurvan för publicerat 

material, både monografier och tidskrifter, stiger, vilket för med sig att databaserna blir allt mer 

omfattande. (Johnson, 1998; Hylland Eriksen, 2001) Den ökade hastigheten med vilken 

informationen produceras och distribueras, liksom informationens ökade komplexitet, orsakar 

problem eftersom den mänskliga förmågan att hantera informationen inte förbättras på 

motsvarande vis (Edmunds & Morris, 2000). Det ökande gapet mellan teknik och människa 

orsakar mycket stress.  

 

Vårt förhållande till informationsmängden speglas i termer som informationsflöde och hav av 

information. Information är något som väller över oss, och det gäller att lära sig simma innan man 

drunknar. Otaliga är de kvällstidningsartiklar som behandlar detta ämne och blandar 

skräckscenario med käcka tips. Böcker om att våga säga nej till informationshetsen, ta time out 

och bli mer jordnära säljer som aldrig förr.  

 

Människor söker information för att få en ökad förståelse för sin omvärld. Men när mängden 

information blir för stor eller för motsägelsefull blir resultatet snarare det motsatta. Överflödet av 

information övergår till att bli ett problem. Detta brukar sammanfattas i termen information 
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overload. Information overload diskuteras inom ett antal skilda discipliner. Hit hör medicin, 

ekonomi, samhällsvetenskap, datavetenskap och informationsvetenskap (Edmunds & Morris, 

2000).  

 

Idag diskuteras information overload oftast i samband med användning av Internet, e-post och 

databaser. De flesta av oss känner igen den uppgivenhet som kommer av att få en miljon träffar 

vid en Internetsökning varav knappast någon är relevant - och de som är det försvinner i 

mängden. Det är fel information, information till fel person eller information vid fel tillfälle. 

Förhållanden kan också vara det motsatta, att få en miljon träffar varav alla verkar vara mer eller 

mindre relevanta. Att ta del av all intressant information är omöjligt. I begreppet information 

overload tycks många av informationssamhällets negativa konsekvenser sammanfattas (Jan Buse, 

1996). Samtidigt har folk i alla tider beklagat sig över den alltför stora informationsmängden. I 

samband med skrivkonstens och boktryckarkonstens införande ökade mängden tillgänglig 

information drastiskt. Utifrån ett sådant perspektiv skulle information overload inte vara 

förbehållet det moderna informationssamhället. 

 

Information overload är ett svårdefinierat och flytande begrepp. Detta framkommer dock inte 

alltid när man läser mer lättviktig litteratur i ämnet. Här skildras i regel fenomenet utan att man 

går in på definitionsfrågan, som om denna redan vore tillfredsställande utredd. Om man tar del av 

den vetenskapliga diskursen framgår det dock snart att det inte finns någon allmänt vedertagen 

definition av vad information overload egentligen är. Det förekommer även andra termer när man 

talar om problem i samband med den stora informationsmängden.  

 

När man behandlar fenomenet information overload är det lätt att glömma 

informationstillgångens positiva sida - och informationsbristens baksida. Så länge 

informationsmängden inte upplevs som en belastning och något som orsakar ineffektivitet och 

stress, skulle upplevelsen kunna beskrivas i termer av information richness (Case, 2002). 

Tillgången på information innebär i denna situation oändliga möjligheter och för med sig positiva 

reaktioner som nyfikenhet och vetgirighet. Man kan se det som en skala, från information poverty 

över information richness till information overload.  
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1.2 Problem 
  
Mot bakgrund av informationsöverflödet i vårt samhälle finns det många grupper som 

regelbundet står inför uppgiften att hantera stora mängder information. En sådan grupp är 

studenter på högskolenivå. Detta gäller framför allt i samband med uppsatsarbete. I och med 

uppsatsen måste studenten gå igenom en informationssökningsprocess. Av studenten krävs 

förmåga att självständigt kunna hantera information från det att problemområdet definieras till 

framställandet av det slutgiltiga arbetet. Med införandet av den moderna informationstekniken 

har antalet sökvägar och nåbara dokument ökat drastiskt. Inte minst vid användning av Internet 

ställs höga krav på förmåga att hantera och kritiskt bedöma information. Utifrån dessa faktorer ter 

sig risken att studenter ska uppleva information overload i samband med informationshantering 

överhängande.  

 

Man talar idag om att förbättra studenters informationshantering genom att göra dem 

informationskompetenta. På så sätt ger man dem ett redskap att använda i situationer där 

informationsbelastningen är hög. Exakt vilka färdigheter som ingår i informationskompetens 

(eller information literacy) är inte officiellt fastslaget. Olika instanser arbetar ofta utifrån sina 

egna definitioner, eller utifrån någon av de mer vedertagna.  

 

I högskolans uppdrag ingår att utveckla studenternas informationskompetens (SFS, 1992:1434). 

Informationskompetens är centralt att tillägna sig i ett samhälle med oändlig tillgång på 

information och där livslångt lärande förutsätts. En förändrad syn på bibliotekets funktion inom 

högskolan har i detta sammanhang vuxit fram. Allt mer av bibliotekets resurser läggs på 

utbildning av studenter, med syfte att öka deras informationskompetens (Biblioteksbarometern, 

2000). För att kunna göra det är det nödvändigt att vara insatt i och förstå användarens, i det här 

fallet studentens, perspektiv. Bara då är det möjligt att kunna skapa effektivare biblioteks- och 

informationstjänster (Kuhlthau, 1993).  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 



 

 9

Med tanke på att information overload är så pass omdiskuterat idag är det förvånande att så få 

empiriska undersökningar har gjorts av fenomenets förekomst och karaktär. Vi hoppas att denna 

undersökning ska kunna bidra till ökad kunskap om fenomenet ur ett studentperspektiv.  

 

Temat för denna uppsats är studenters eventuella upplevelse av information overload i samband 

med informationshantering under studierna. Fokus ligger på användning av Internetbaserade 

informationsresurser vid uppsatsarbete. 

 

Syftet är att undersöka om information overload är en realitet för studenter i denna situation, och i 

så fall när i informationshanteringsprocessen de löper störst risk att drabbas av information 

overload. På vilket sätt studenter upplever eventuell information overload och hur de agerar i en 

sådan situation är också centrala faktorer som vi vill belysa. Vi vill även redovisa vilken syn 

studenterna själva har på högskolebibliotekets roll i att minska eventuella problem med den stora 

informationsmängden. 

 

Allt detta är intressant information för högskolebiblioteket, som har en viktig roll i att minska 

studenternas upplevelse av information overload. Detta inte minst mot bakgrund av det 

framväxande kunskapssamhället och introducerandet av ny informationsteknik, vilka båda ställer 

högre krav på studenternas informationskompetens.  

 

Utifrån vår undersökning hoppas vi kunna ge implikationer på hur högskolebiblioteket skulle 

kunna optimera sina insatser när det gäller att förebygga och minska upplevelser av information 

overload hos studenterna.  

 

För att uppnå ovanstående syfte har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 

 

• Upplever studenter information overload i samband med användning av Internetbaserade 

informationsresurser? 

• När i informationshanteringsprocessen upplever studenter information overload? 

• Hur yttrar sig information overload hos studenter och hur hanterar de det?  
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• På vilket sätt kan högskolebiblioteket bidra till att minska information overload hos 

studenterna?  

 

1.4 Avgränsning 
 

Information overload har förekommit både som begrepp och fenomen i litteraturen långt innan 

det att Internet slog igenom i mitten av 1990-talet. Men eftersom fokus för den här uppsatsen 

ligger på information overload vid användning av just Internetbaserade resurser har vi 

koncentrerat oss på litteratur som skrivits från 90-talet och framåt. För en mer tillbakablickande 

och grundläggande bild av fenomenet information overload kan man med fördel läsa Jan Buses 

magisteruppsats För mycket information? En analys av begreppet information overload mot 

bakgrund av det framväxande informationssamhället från 1996.  

 

1.5 Begrepp 
 

En del av de termer som förekommer i vår uppsats kan behöva definieras redan inledningsvis för 

att undvika begreppsförvirring. 

 

Informationsbehov kan kort definieras som insikten eller upplevelsen av att den kunskap du 

besitter är felaktig eller otillräcklig för att du ska kunna fatta ett beslut eller nå ett mål (Case 

2002). Det kan röra situationer i privatlivet så väl som i arbetslivet och i studiesammanhang. 

 

Informationshanteringsprocessen ser vi som bestående av dels informationssökning, dels 

sammanställande och bearbetning av information till ett eget arbete. Vi utgår ifrån Kuhlthaus 

teorier om informationssökningsprocessens olika steg: Task initiation, Topic selektion, Prefocus 

exploration, Focus formulation, Information collection och Search closure. En bredare syn på 

informationshantering får vi genom att i undersökningen även använda kriterierna för 

informationskompetens, som ju inkluderar bearbetning och sammanställning av den insamlade 

informationen. 
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Kärningredienserna i information literacy anser vi vara förmåga att bedöma det föreliggande 

informationsbehovet och att kunna söka, utvärdera, sålla samt sammanställa information från ett 

antal olika källor. En mer ingående beskrivning av begreppet finns i avsnitt 2.3 och 5.1.2. 

Parallellt med termen information literacy använder vi det svenska begreppet 

informationskompetens. 

 

Precision är ett mått på hur stor del av de träffar som man erhåller vid en sökning som är 

relevanta. Recall anger hur stor del av de existerande relevanta träffarna som man verkligen 

återfinner.  

 

Med Internetbaserade informationsresurser avser vi de olika möjligheter som finns att söka 

information över Internet i olika gränssnitt. Hit hör vi sökmotorer (till exempel Google), SBIG:ar, 

länksamlingar och ämneskataloger (exempelvis Yahoo). Dessutom räknar vi med databaser av 

olika slag (ämnesdatabaser, artikeldatabaser och så vidare) och online-kataloger eller OPAC’s 

(LIBRIS och lokala bibliotekskataloger). 

 

Termen the information poor används i litteraturen som ett namn på de grupper av människor 

som av olika orsaker inte får tillgång till eller kan tillgodogöra sig information. På motsvarande 

sätt används the information rich för de grupper av människor som har både tillgång till önskad 

och viktig information och vet hur de kan använda den på ett effektivt sätt för att nå olika mål 

(Case, 2002). I vår uppsats kommer vi dock att använda termen information richness i en 

situationsbunden betydelse, snarare än knutet till någon viss privilegierad grupp i samhället. I en 

situation präglad av information richness innebär tillgången på information oändliga möjligheter 

och för med sig positiva reaktioner som nyfikenhet och vetgirighet.  

 

1.6 Disposition 
 

Efter detta inledande kapitel följer en metoddel, där vi beskriver hur vi lagt upp och genomfört 

vår kvalitativa undersökning. I kapitel 3 redogör vi för begreppet information overload utifrån ett 

antal olika aspekter, som vi anser vara centrala för förståelsen av fenomenet. I kapitel 4 belyser vi 

dagens studenters informationshantering. Här redogör vi också för Kuhlthaus modell av 
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informationssökningsprocessen. Kapitel 5 behandlar högskolebibliotekets roll när det gäller att 

minska studenters upplevelse av information overload. En relativt stor del av detta kapitel ägnas 

åt information literacy/informationskompetens som ett sätt att motverka information overload. 

 

En presentation av resultaten från vår egen intervjuundersökning återfinns i kapitel 6. Vi redogör 

för reultaten i enlighet med våra frågeställningar. Därefter diskuterar vi i kapitel 7 det empiriska 

materialet i förhållande till tidigare forskning och teorier. Här ingår också en kort diskussion av 

den metod vi valt för undersökningen. Uppsatsen avslutas i kapitel 8 med sammanfattande 

slutsatser, samt några tankar kring vidare forskning.  



 

 13

2 Metod 
 

2.1 Teknik för datainsamling 
 

Vi har i vår undersökning använt oss av kvalitativa intervjuer. Därmed har vi erhållit verbala data 

som speglar de intervjuade studenternas åsikter och känslor. Vårt mål har varit att uppnå 

förståelse och att se mönster snarare än ett generaliserbart resultat. Det har varit studenternas 

subjektiva upplevelse av information overload som vi velat fånga.  

 

Karaktäristiskt för kvalitativa intervjuer är en relativt låg grad av standardisering. Detta har fört 

med sig att vi inte varit låsta vid att ställa frågorna ordagrant så som de finns återgivna i 

intervjuplanen. Det viktiga har varit att erhålla svar på våra huvudfrågor. Kvalitativa intervjuer 

kännetecknas också av en låg grad av strukturering. Detta har inneburit att intervjupersonerna i 

vår undersökning har haft stort svarsutrymme och varit fria att tolka frågorna utifrån sin egen 

inställning och erfarenhet. Som intervjuare har vi försökt att styra så lite som möjligt, och istället 

låta intervjupersonernas individuella intressen påverka samtalets utveckling. 

 

När det gäller dokumenteringen av intervjuerna har vi valt att banda dem efter 

intervjupersonernas medgivande. Nackdelen med att använda bandspelare är att det kan verka 

hämmande på intervjupersonerna. Om samtalet inte spelas in är det troligt att intervjupersonen 

slappnar av mer och blir mindre fokuserad på hur svaren kommer att framstå. Vi tycker dock att 

fördelarna med att spela in samtalen överväger. Kontakten med intervjupersonen under samtalet 

blir naturligare när man inte behöver avbryta för att anteckna och det material man erhåller är mer 

korrekt och omfattande.  

 

2.2 Urval av intervjupersoner  
 

I fokus för vår undersökning står högskolestudenten. Studenter förutsätts i många sammanhang 

söka upp, ta ställning till och bearbeta stora mängder information. I studiesammanhang finns inte 

heller möjlighet att välja bort sådana situationer där risken att drabbas av information overload är 
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stor. Studenter har alltid ett informationsbehov, oftast både utifrån skapat och inifrån motiverat. 

För att klara sina studier måste man hitta ett sätt att förhålla sig till information.  

 

Det viktiga när man genomför en kvalitativ undersökning är inte i första hand att 

intervjupersonerna är representativa utan att de har något att säga i frågan. Det är med 

utgångspunkt i detta vi valt ut våra intervjupersoner utifrån följande kriterier:  

 

Vi bestämde oss för att begränsa vår undersökning till att gälla samhällsvetare. Detta på grund av 

att samhällsvetenskapen är ett dynamiskt område med många tolkningsmöjligheter och 

motsägelsefulla teorier. Vi har en bild av att samhällsvetare hör till de studenter som har mest 

nytta av olika former av Internetbaserade resurser, inte minst vid uppsatsskrivande. Förutom 

vetenskapliga databaser och bibliotekskataloger i elektronisk form har de i många fall användning 

av olika organisationers hemsidor. Samhällsvetare utgör den grupp av studenter som i högsta grad 

använder sig av elektroniska tjänster. Detta enligt Biblioteksbarometern (2000), en undersökning 

av studenters användning av Lunds Universitetsbiblioteks resurser.  

 

Antalet intressanta Internetbaserade källor är fler för samhällsvetare än för till exempel 

medicinare, vilka visserligen är beroende av elektroniskt förmedlad information men som till stor 

del använder sig av en enda databas (PubMed) för att få sitt informationsbehov tillfredsställt. 

Bland studenterna inom naturvetenskap och teknik i stort är det få som anger att de har 

användning av bibliotek eller informationssökning för att klara sina studier 

(Biblioteksbarometern, 2000). När det gäller gruppen studenter inom humaniora och språk är vi 

av den uppfattningen att de i större grad använder sig av mer traditionella vägar för att erhålla 

information.  

 

De personer vi har intervjuat är samhällsvetare som har skrivit uppsats på C- och/eller D-nivå. 

Det garanterar att intervjupersonerna vid minst ett tillfälle har varit tvungna att aktivt och 

självständigt söka efter, utvärdera och sammanställa Internetbaserad information i studierna. Vi 

ansåg att 10 personer var ett rimligt antal att intervjua inom ramarna för denna uppsats.  
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2.3 Utarbetande av intervjufrågor  
 

Som underlag för intervjuerna utformade vi en intervjuplan (Bilaga 1). Denna består av 14 

intervjufrågor med följdfrågor, samt några mer allmänna inledande och avslutande frågor. 

Intervjufrågorna utarbetades med utgångspunkt i våra fyra frågeställningar (se sidan 9).  

 

För att få struktur på intervjufrågorna utgick vi vid utformningen från en modell för 

informationskompetens. Där beskrivs det ideala sättet att agera i 

informationshanteringsprocessens olika steg samt det önskade resultatet av detta agerande. Den 

modell vi har använt oss av är konstruerad av Association of College and Research Libraries 

(ACRL) och kallas Information literacy competency standards for higher education (2001, 

Internet). ACRL är en underavdelning till välkända American Library Association (ALA), som 

1989 tog fram den första definitionen av information literacy, på vilken ACRL’s definition 

bygger. Deras definition är särskilt användbar eftersom den specifikt behandlar de krav som är 

aktuella för högskolestudenter, speciellt i samband med uppsatsskrivande. Dessutom är den 

välkänd och frekvent citerad.  

 

ACRL’s definition av information literacy innehåller fem huvudpunkter. Av dessa är det främst 

de fyra första som är av intresse för vår undersökning. (Den femte behandlar frågor av etisk och 

juridisk karaktär, som enligt vår mening inte har någon direkt koppling till upplevelse av 

information overload.) Vi har i presentationen av standard 1-4 ovan inom parentes framhävt det 

som vi anser vara särskilt relevant för att undvika att drabbas av information overload i 

informationshanteringsprocessen.  

 
1. Determine the nature and extent of the information needed (Här ingår som en del att anpassa 

informationsbehovet till hanterbart fokus) 

2. Access needed information effectively and efficiently (Här ingår att konstruera och använda sig av en 

effektiv sökstrategi) 

3. Evaluate information and its sources critically and incorporate selected information into his or her 

knowledge base and value system (Här ingår att välja ut och summera de centrala idéer som informationen 

förmedlar) 
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4. Use information effectively to accomplish a specific purpose (Här ingår att organisera informationen samt 

att planera och skapa något eget utifrån den) 

 

 

Intervjuplanen avslutas med frågor som rör framför allt högskolebibliotekets roll i att minska 

information overload hos studenterna. Här byter intervjun fokus från ett personligt till ett mer 

pragmatiskt perspektiv på information overload hos studenter.  

 

För att alla intervjupersonerna skulle få samma utgångsläge inför intervjun, fann vi det 

nödvändigt att till intervjuplanen foga en klargörande inledning. Här förtydligar vi vad vi är 

intresserade av, nämligen erfarenheter av informationshantering i studierna, närmare bestämt 

användning av Internet vid uppsatsskrivande och liknande uppgifter. Framför allt fann vi det 

viktigt att påpeka att vi med sökning på Internet inte endast menar sökningar med hjälp av 

sökmotorer, utan även avser sökningar i till exempel LIBRIS, ELIN och andra databaser. 

 

2.4 Insamling och bearbetning av intervjumaterial 
 

Undersökningen föregicks av att intervjufrågorna testades på tre studenter. Pilotundersökningen 

bidrog till att vi bättre kunde bedöma frågornas validitet och reliabilitet, det vill säga om de skulle  

ge svar på det vi ville veta, och hur väl vi skulle få svar på det. Pilotundersökningen ledde till 

justering av några av frågorna, samt till att en fråga tillkom. Ett annat viktigt syfte med 

pilotundersökningen var att avgöra vilken tidslängd en intervju skulle ta i anspråk. 

 

För att få kontakt med potentiella intervjupersoner utformade vi en förfrågan som gjorde det lätt 

för potentiella intervjupersoner att ta kontakt med någon av oss via e-post. Denna förfrågan satte 

vi upp på anslagstavlor på de samhällsvetenskapliga institutionerna och en del andra platser där 

studenter ofta rör sig. Vi annonserade även på statsvetenskapliga institutionens elektroniska 

anslagstavla (http://www2.svet.lu.se/messageboard/FMPro) samt tog hjälp av våra kurskamrater 

respektive hörde oss för i våra bekantskapskretsar. På detta sätt fick vi ihop de 10 

intervjupersonerna, varav 9 studerar eller nyligen har avslutat sina studier och en doktorerar. Det 

dominerande ämnet är statsvetenskap. För en lista på de personer som deltagit i vår 
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intervjuundersökning, se bilaga 3. Listan inkluderar fingerat namn, ålder och studiebakgrund. 

Studenterna är alltså anonyma i undersökningen. 

 

Intervjuerna genomfördes under perioden 2002-11-01 – 2002-11-22. Varje intervju tog cirka 45 

minuter. De gjordes i neutral miljö, majoriteten av dem på kulturvetenskapliga institutionen. Vi 

turades om att ställa frågorna så att det hela skulle få karaktären av ett så naturligt samtal som 

möjligt. Intervjuerna bandades och därefter transkriberades intervjupersonernas uttalanden i 

princip ordagrant.  Slutligen sammanställdes materialet i två omgångar tills vi fått struktur på det 

och sorterat ut det mest karaktäristiska och relevanta.  
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3 Teorier och forskning om information overload 
 

3.1 Begreppet information 
 

Information seems to be everywhere. We talk of its being encoded in the genes... 
disseminated by media of communication... exchanged in conversation... contained in all 
sorts of things... Libraries are overflowing with it, institutions are bogged down by it, and 
people are overloaded with it... [yet] no one seems to know exactly what information is.  
                          Christopher Fox  i Case, 2002, s. 39 

 

I begreppet information overload ingår det i sin tur mångtydiga begreppet information. För att 

kunna förstå innebörden av det förra är det nödvändigt att åtminstone i korthet redogöra för några 

tolkningar av det senare.  

 

I Claude Shannons klassiska informationsteori från slutet av 40-talet, görs en åtskillnad mellan 

signal och brus. Signalen är bärare av information medan bruset inte betyder någonting 

Information är det som reducerar osäkerheten i ett visst sammanhang, det vill säga säger dig 

något nytt. Signalen framträder i förhållande till bruset genom att vara annorlunda än det. Vad 

som i en enskild situation är signal respektive brus är dock en subjektiv bedömning, och kan bero 

till exempel på mottagarens förkunskaper (Lindelöf, 1992). 

 

Vissa forskare hävdar att något, för att kunna definieras som information, måste vara användbart, 

andra att det måste förmedlas avsiktligt. Ytterligare andra menar att informationen måste vara 

representerad i någon form av medium, så som skrivet eller talat språk eller bilder (Case, 2002). 

 

Information kan sägas vara en representation av kunskap, så som denna uttrycks i olika typer av 

dokument (Case, 2002). Information är en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för 

kunskap, i betydelsen djupare insikt. NE (2002) definierar kunskap som en ”välbestämd 

föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som ngn har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av 

studier e.d.” Många forskare menar att kunskap är resultatet av en process där individen aktivt 

använder information och utifrån denna konstruerar vad han eller hon vet (Doring, 1999). 

”Knowledge is internal; it cannot be recieved but must be internally created” (Case, 2002, s. 61). 
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I Nationalencyklopedin (2002) definieras information som en ”generell beteckning för det 

meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation”. Skillnaden mellan information och data 

är enligt NE (2002) att termen information står för innebörden eller kunskapsinnehållet i ett 

meddelande, medan data utgör ”den yttre form, kodning eller representation som överbringar 

innehållet”. Traditionellt sett är förhållandet mellan data, information och kunskap hierarkiskt, 

med data i botten och kunskap högst upp (Case, 2002). 

 

Information kan vara en mängd fakta eller upplysningar, det vill säga syfta på själva 

meddelandet, det innehåll som förmedlas (NE, 2002). Information ses i detta fall som ägare av 

självständig existens. I denna betydelse kan en individ exponeras för information utan att för den 

skull ”bli informerad” eller ens igenkänna yttre stimuli som information. Information kan då vara 

allt från allmänt mediabrus till precisa budskap (Buse, 1996).  

 

Information kan också ses ur ett användarperspektiv, och då sägas uppstå först när meddelandet 

tolkas av mottagaren (NE, 2002). Information kan alltså vara en individs subjektiva uppfattning 

av en förnimmelse (Buse, 1996).  

 

De huvudriktningar vi har tagit upp när det gäller synen på information kan sammanfattas i: 

a) information som det innehåll som förmedlas i ett meddelande 

b) information som något som uppstår först vid tolkning 

 

3.2 Fenomenet information overload 
 

Information är nödvändigt för att man ska kunna fatta beslut eller lösa ett problem. Detta är 

anledningen till varför information är viktigt för oss. Den informationsteknologiska revolutionen 

har lett till att det idag finns fler källor till information, samt fler och billigare sätt att lagra och 

sprida informationen än någonsin tidigare. Som en naturlig följd därav ökar den faktiska 

mängden information. Att mängden ökar ger automatiskt ett mervärde med högre recall. Att 

dessutom åtkomsten och tillgängligheten till information förbättras är naturligtvis en positiv 

utveckling. Man talar i detta sammanhang om information richness. Men mer information är inte 
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alltid bättre. Att ha tillgång till information är inte detsamma som att vara informerad. Vanligtvis 

är inte problemet att få tag i tillräckligt mycket information, utan att tolka och förstå den 

information som finns (Case, 2002).  

 

Det fenomen som brukar tituleras information overload inträffar när gränsen för människans 

kapacitet att hantera och effektivt bearbeta den mängd information hon ställs inför är nådd. Denna 

definition har sitt ursprung i den kognitiva psykologin men har anammats av forskare inom vitt 

skilda discipliner (Kock, 2000). Den amerikanske författaren och journalisten David Shenk 

uttrycker sig på följande sätt: ”The ability to churn out ever greater volumes of information in a 

variety of formats has exeeded our ability to process it” (Shenk, 1997a, s.18).  

 

Andra definitioner av fenomenet lyder så här: Information overload kan sägas vara att användare 

av olika typer av informationssystem drunknar i för dem irrelevant information (Hyldegård et al, 

1993, s. 282). "From a combination of more and more information and the limited processing 

capacity follows […] 'information overload' " (Marcusohn, 1995, s. 26). Information overload can 

mean several things, such as having more relevant information than one can assimilate or it might 

mean being burdened with a large supply of unsolicited information, some of which may be 

relevant (Edmunds & Morris, 2000, s. 18). 

 

3.2.1 Information overload kontra data overload 

 

Meadow och Yuan menar att man inte kan drabbas av information overload, men däremot av 

data overload (Edmunds & Morris, 2000). Den vanliga betydelsen av information overload är att 

fler meddelanden kämpar om vår uppmärksamhet än vad vi kan hantera, vilket orsakar en känsla 

av överbelastning. Men för att det ska handla om information och inte om data måste 

meddelandena ha mottagits och tolkats. Här kan paralleller dras till de två olika sätten att se på 

begreppet information, som innehavande självständig existens respektive som något som uppstår 

först då det tolkas.  

 

Richard Wurman är i grunden grafisk designer och arkitekt, men har också publicerat teorier om 

informationsflödets påverkan som ofta citeras. Liksom Meadow och Yuan skiljer han mellan data 
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och information. Wurman talar om vår tids "non-information explosion", det vill säga en 

explosion av data. Data blir i det här sammanhanget bara ytliga fakta som sköljer över oss. När vi 

saknar tid och resurser att förvandla data till värdefull information blir vi passiva och 

oemottagliga. Problemet är alltså inte för mycket information utan för mycket data, vilket 

dessutom förvärras av för lite tid och/eller knappa resurser. Information är för Wurman något 

relativt. Det är upp till individen att tolka vad som är vad i en viss situation. "Everyone needs a 

personal measure with which to define information. What constitutes information to one person 

may be data to another. If it doesn't make sense to you, it doesn't qualify" (Wurman, 2001, s. 19). 

Information är det som är värdefullt för individen och kan därmed inte vara en belastning. Det är 

alltså enligt Wurman inte meningsfullt att tala om information overload.  

 

Även Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, hävdar i sin bok 

Fängslande information (1996), att den verkliga informationen uppstår först vid tolkning, när 

användaren ”sållar i inflödet och bringar det i samklang med sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper” (s. 37). Ju mer data vi bombarderas med samtidigt, desto mer ansträngande blir det 

för individen att hinna ta in och smälta ett budskap. 

 

Ovanstående teoretiker har en snäv syn på vad information är. De är anhängare av tanken att 

information är något som uppstår först vid tolkning. I och med att meddelandena har mottagits 

och tolkats är de värdefulla för individen. Sett ur detta perspektiv kan information aldrig bli en 

belastning. Det kan däremot data som inte har omvandlats till något meningsfullt. Om man 

däremot använder den bredare betydelsen av informationsbegreppet är information upplysningar 

eller fakta med självständig existens. Enligt detta resonemang kan det som Meadow och Yuan, 

Wurman och Gärdenfors kallar data även det ses som information. Följaktligen skulle data 

overload även kunna benämnas information overload. 

 

3.2.2 Information overload som subjektiv upplevelse 

 

Klas Lindelöf (1992) talar om informationsstress som något som uppstår i situationer där vi ur 

strömmen av irrelevant information försöker urskilja den information som är för oss relevant, 

men misslyckas på grund av att våra uppmärksamhetsresurser inte räcker till. När mängden 
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information ökar koncentrerar vi oss allt mer på endast relevant information. Vid en kritisk gräns 

blir dock vårt uppmärksamhetsfält så smalt i förhållande till mängden information att även 

relevant information förbises. Konsekvenserna blir sjunkande effektivitet, förlorad kontroll och 

kanske till och med panik. Lindelöf framhåller fenomenets subjektiva sida:  

 
Vilken informationsmängd som FAKTISKT föreligger är ofta av underordnad betydelse 
för om vi skall bli stressade. Ibland är istället individens TOLKNINGAR och 
FÖRESTÄLLNINGAR helt avgörande.  

                      Lindelöf, 1992, s. 11 

 

Nathan Shedroff uttrycker sig ännu mer rakt på sak när han säger att information overload inte är 

ett verkligt problem (Wurman, 2001). Han menar att det överhuvudtaget inte går att överbelasta 

hjärnan med för mycket information, eftersom vi ändå inte tar till oss mer än vad vi klarar av. 

Trots att den mänskliga hjärnans kapacitet inte är utforskad, så är det uppenbart att den klarar av 

att bearbeta en hel del. Det som påverkar oss är alltså inte en överbelastning, utan en upplevelse 

av att vara överbelastad. Överbelastningen ligger snarare på ett mentalt och känslomässigt plan än 

ett reellt. 

 

Buse (1996) påpekar att det inte finns någon definition av hur massivt informationsflödet måste 

vara för att det ska vara tal om information overload. Olika individer är, beroende på bland annat 

grad av erfarenhet och kognitiv kapacitet, olika känsliga. Buse ser bristen på en mätbar definition 

som problematisk. Det gör det svårt att dra en gräns mellan en ”normal reaktion” på en 

informationsintensiv miljö och en upplevelse av ”äkta” information overload.  

 

Information overload är ett subjektivt fenomen inte bara i fråga om storleken på 

informationsmängden utan även beroende på vilken betydelse man ger informationen. Enligt 

Lindelöfs (1992) resonemang ovan är det irrelevant information som orsakar överbelastningen, 

sådan information som man inte behöver eller vill ha. I och med att det är individen som tolkar 

vilken information som inte är relevant för honom/henne blir information overload en subjektiv 

upplevelse. Information overload kan dock även förekomma när man ställs inför en alltför stor 

mängd relevant information (Edmunds & Morris, 2000; Buse, 1996). Individen kan anse att 

informationen är av stort värde, men blotta tanken på att gå igenom och ta till sig den kan ge 

upphov till stress och frustration. Upplevelsen är dock fortfarande subjektiv.  
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Trots en del variationer i teorierna verkar det i diskussionen om information overload alltid till 

sist falla tillbaka på individens egen upplevelse och bedömning av situationen. 

 

3.2.3 Information overload i ett historiskt perspektiv  
 

Det finns författare som ifrågasätter tanken att vi lever i ett informationssamhälle, om man i 

begreppet inbegriper att överflödet av information är unikt för vår tid. Varje tid har haft sina 

tekniska landvinningar som förenklat kommunikation av budskap och ökat tillgängligheten till 

information. Historikerna Michael Hobart och Zachary Schiffman (1998) anser att varje tidsålder 

i någon mån har varit ett informationssamhälle. Information overload har alltid funnits i och med 

att individer alltid har mött en ökande mängd skiftande och motsägelsefull information. Hobart 

och Schiffman pekar på uppfinningar som skrivkonsten och boktryckarkonsten. De ser dessa 

revolutioner i informationsflödet som motsvarigheter till Internets genombrott.  

 

Neil Postmans åsikt är att informationsåldern började med just boktryckarkonsten. Denna gav 

gemene man tillgång till information som tidigare hade varit något mycket exklusivt och förunnat 

några få privilegierade (Link, 1999). På forntiden och medeltiden var hindren för 

informationsförmedlingen av två slag: brist på information och brist på medier att sprida 

informationen via. När boktryckarkonsten och kortkartoteket var uppfunna övergick problemet 

från brist till att bli brus till. Barnaby Rich uttryckte 1613 sin frustration över 

informationsexplosionen så här:  

 
One of the diseases of this age is the multiplicity of books; they doth so overcharge the 
world that it is not able to digest the abundance of idle matter that is every day hatched and 
brought forth into the world. 

       Abbott, 1999, s.15 

 

Den stigande mängden vetande behövde organiseras i förväg. För detta ändamål skapades verktyg 

som tesauri, klassifikationssystem och bibliografier (Hyldegård, Mørch & Hjørland, 1993). 

 

Kring sekelskiftet 1900 relaterade man informationsöverflödet till människans upplevelse av 

storstadsmiljön och alla de intryck den förser individen med. Sociologen George Simmel (1858-
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1918) nämner i detta sammanhang ”overload of sensations”, medan statsvetaren Karl Deutsch 

(1912-) vid mitten av 1900-talet talar om ”communication overload” som en ”disease of cities” 

(Buse, 1996, s. 18). Noyes och Thomas är av åsikten att informationsbelastningen övergick till ett 

bli ett seriöst problem mot slutet av 1800-talet (Edmunds & Morris, 2000). Vid denna tid 

uppfanns telegrafen och telefonen, samtidigt som den brevledes kommunikationen 

effektiviserades. 

 

På 1970-talet blev det vanligt att tala om begränsningar i människans kognitiva förmåga i relation 

till informationsintensiva miljöer (Buse, 1996). 1970 kom Alvin Toffler´s Future shock som 

kommit att bli en kultbok i sammanhanget. Han räknas ofta som skapare av själva uttrycket 

information overload. Även James Grier Miller´s Living Systems (1978) är ett klassiskt verk som 

skildrar denna problematik. 

 

Det finns dock en skillnad mellan olika tiders informationsöverflöd. Utvecklingen av 

skrivkonsten innebar framför allt en kvalitativ förändring i och med att längre och mer komplexa 

resonemang kunde föras när allt inte behövde hållas i minnet (Buse, 1996). Dagens IT-boom är 

snarare en kvantitativ förändring. ”Digitaliseringen av information har i grunden förändrat 

förutsättningarna för informationshanteringens möjligheter” (Buse, 1996, s. 60). Information kan 

idag genereras snabbare, enklare och billigare än någonsin tidigare, vilket för med sig att den att 

den ofta upplevs som ett brus. Detta brus har övergått i overload, överbelastning (Hyldegård et al, 

1993). Även antalet informationskällor har ökat drastiskt under 1900-talet (Martin & Metcalfe, 

2001; Edmunds & Morris, 2000). Sedan 1990-talet förknippas information overload i första hand 

med användningen av just Internet, e-post och databaser, samt all övrig media som man ständigt 

omger sig med. Den moderna informationsteknologin skildrades i samband med sitt genombrott 

på 1990-talet ofta med onyanserad optimism. Den ökade mängden information skulle bara leda 

till ökad kunskap och underlätta våra liv på ett revolutionerande sätt (Buse, 1996). Men de som 

varnar för informationsexplosionens negativa konsekvenser tycks bli allt fler. 

 

Det har under mänsklighetens historia uppenbarligen förekommit ett antal revolutioner när det 

gäller informationstekniken och -mängden. De flesta är dock överens om att befolkningen i 

dagens västerländska samhälle tar emot en större mängd information än vad som någonsin 
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tidigare varit fallet. ”Tio Guds bud innehåller 93 ord, Amerikas självständighetsförklaring 275 

och EU: s regler för export av ankägg 27.962 stycken. Informationsflödet ökar hela tiden, 

överallt[…]” (Skantze, 1997, s. 54). Alexander Skantzes uttalande får väl ses som kuriosa, men 

säger samtidigt en hel del. Mer information har framställts under de tre senaste årtiondena än 

under de tidigare 5000 åren tillsammans (Bundy, 1998). Ian M Johnson, rektor för the School of 

Information and Media vid Robert Gordon University i Aberdeen, beskriver dagens situation så 

här: 

 
Our society is entering an era in which every aspect of our life is touched by the 
applications of information and communications technologies, and in which we are 
increasingly dependent on the information which we access through them.  

                       Johnson, 1999, s. 29 

 

Definierad på ovanstående sätt är termen informationssamhälle idag mer motiverad än någonsin 

tidigare. 

 

3.3 Faktorer som påverkar förekomsten av information overload 
 

3.3.1 Miljön, uppgiften och informationens karaktär 

 

Som vi har nämnt tidigare så kan man se den allt mer avancerade informationsteknologin som 

den främste generatorn av information overload i dagens samhälle. En miljö med tillgång till 

modern informationsteknologi blir per se onekligen en informationsintensiv miljö. Denna miljö 

påverkar oss på olika sätt, både som individer och på samhällsnivå. Terry Link, bibliotekarie vid 

Michigan State University Libraries, menar till exempel att:  

 
The acceleration of the information cycle has only inundated us with an unprecedented 
amount of data, most of which is unusable in any practical sense. The true result has been 
an increase in human anxiety, as we try to keep up with the groning stream of information. 

     Link, 1999, s. 171 

 

David Shenk (1997a, 1997b) påpekar att orsaken till att det skapas så mycket information ofta är 

rent kommersiell. Politikerna och representanterna för marknaden drivs inte av en önskan att 

använda IT för att öka gemene mans livskvalitet. Istället är det rädslan att förlora i konkurrensen 
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om konsumenternas intresse som är drivkraften. Implementeringen av IT görs ofta utan att ta 

hänsyn till mänsklig kapacitet och grundläggande mänskliga behov.  

 

På många arbetsplatser ses information som nyckeln till framgång för organisationen eller 

företaget och många människor måste hantera en överväldigande mängd information från ett 

antal olika källor som en del av sitt dagliga arbete. När hanteringen av information ingår i ens 

arbetsuppgifter har man ingen möjlighet att undvika den. Den personliga såväl som den 

professionella överlevnaden har i det moderna samhället blivit allt mer kopplad till individens 

förmåga att hantera stora mängder ny information (Edmunds & Morris, 2000).  

 

Lars Marcusohn (1995) är verksam vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet 

och har doktorerat på Information overflow with individuals in organisations. Marcusohn betonar 

att förekomsten av information overload påverkas av hur pass informationsintensiv en miljö är. 

Man kan kartlägga situationen genom att reflektera över bland annat följande frågor: Finns det 

tillgång till datorer, Internetuppkoppling, fax med mera? Vilket förhållande har man till personer 

runt omkring sig som förser en med information och som man arbetar med? Är denna struktur 

platt eller hierarkisk? Det är också av vikt om miljön karaktäriseras av många deadlines, 

oförutsedda händelser och komplicerade arbetsuppgifter som får viktiga konsekvenser. Även 

inom den kognitiva psykologin ser man arbetsuppgiftens komplexitet som avgörande för risken 

att drabbas av information overload (Kock, 2000). Ytterligare en faktor som påverkar 

förekomsten av information overload är informationens natur. Svårigheterna blir större om 

informationen är motsägelsefull och oklar, eller om individen som exponeras för den inte känner 

till ämnet (Marcusohn, 1995).  

 

3.3.2 Informationsbehovet 

 

Miller hävdar i sitt verk Living Systems från 1978 att det är de många olika informationskällornas 

massverkan som är förödande (Buse, 1996). Men det räcker inte med en passiv exponering av 

information för att utlösa IO. Det krävs att individen aktivt och i ett speciellt syfte agerar i den 

informationsintensiva miljön, det vill säga att det föreligger ett informationsbehov. I denna 

situation blir informationsöverflödet förödande därför att det utsätter individen för en 
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oöverskådlig mängd alternativ inför fattandet av minsta beslut. Informationen slutar i och med sin 

massverkan att vara en källa för kunskap och orientering. Den riskerar istället att få en 

förvirrande och splittrande effekt.  

 

Marcusohn (1995) menar också att individens behov av information är av stor vikt för om man 

upplever information overload eller inte. Hans åsikt är dock att om behovet och engagemanget är 

stort så minskar risken att individen drabbas av information overload, det vill säga tvärtemot 

Millers. Motivationen spelar alltså i detta sammanhang en viktig roll. Är du intresserad av 

uppgiften eller drivs av ett särskilt mål, t ex att göra karriär, löper du inte lika stor risk att drabbas 

av information overload. 

 

Till skillnad från Miller tycks Orrin Klapp i sina arbeten från 80-talet och början av 90-talet mena 

att man kan drabbas av information overload utan att ha ett medvetet informationsbehov (Buse, 

1996). Information overload kan ha sitt ursprung i sådan information som man varken vill ha eller 

behöver. Belastningen blir i så fall endast en följd av den mängd och den hastighet som 

informationen förmedlas på. Mottagaren har ingen möjlighet att påverka flödet eller bearbeta 

informationen utan medföljande distraktion, stress, förlust av mening etcetera. Dessa kostnader 

gör informationen mindre värd.  

 

Ironiskt nog är det oftast de som redan har mycket information eller ett stort informationsbehov 

som vill veta mer, och därmed är den grupp som i första hand drabbas av information overload. 

De som lider av brist på information (information poor) bekymrar sig däremot oftast inte (Abbott, 

1999).  

 

3.3.3 Individuella variabler 

 
Den individuella kapaciteten att bearbeta information är naturligtvis också en faktor som påverkar 

upplevelsen av information overload, menar Marcusohn. Självklart finns det en skillnad mellan 

en informationssökningsexpert och en nybörjare (Marcusohn, 1995). Här blir kopplingen mellan 

graden av informationskompetens och graden av upplevd information overload tydlig. Vet man 

hur man med hjälp av olika söktekniker begränsar informationsmängden och uppnår en högre 

precision och en lägre recall så är risken att drabbas av information overload mindre 
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överhängande. Samma hjälp utgör en god förmåga att på ett effektivt sätt sålla i 

informationsmängden. Kock (2000) menar att vana och erfarenhet av situationer där man ställs 

inför stora mängder information underlättar i sig.     

 

Inom den kognitiva psykologin finns en tradition att se olika individuella faktorer som avgörande 

för risken att drabbas av information overload. Individens kunskaper, motivation och decision 

style (hur mycket information man samlar in för att fatta ett beslut) påverkar hur pass snabbt och 

korrekt informationen bearbetas (Marcusohn, 1995; Kock, 2000). Troligen hänger information 

overload tydligare samman med individuella faktorer än med uppgiftens karaktär (Kock, 2000). 

 

Individer skiljer sig även åt när det gäller kognitiv förmåga och personlighet, vilket rimligtvis 

påverkar graden av upplevd information overload. Alla människor har inte samma förmåga att 

förstå sig på olika söksystem, skaffa sig överblick över ett material eller lägga upp effektiva och 

framgångsrika strategier för sökning, sållning och sammanställning. Personlighetsdrag som kan 

tänkas spela in är bland annat tålamod, stresskänslighet, tendens till oro, ambitionsnivå och 

organisationsförmåga. 

  

3.4 Konsekvenser av information overload  
 

3.4.1 Fragmentisering 

 

Att fler och fler meddelanden slåss om ett allt trängre utrymme leder till att individen har allt 

mindre tid och energi att lägga ner på varje stycke information. Det finns så mycket att förhålla 

sig till och som man är rädd att missa. Mängden inte helt eller inte alls bearbetad information hos 

varje enskild individ ökar. Detta får till följd att individens verklighetsuppfattning blir allt mer 

fragmentiserad, enligt författare som Wilson, Toffler, Donnelly, Klapp (Buse, 1996), Postman 

(Link, 1999) och Hylland Eriksen (2001). Postman uttrycker det på följande sätt: ”We no longer 

have a coherent conception of ourselves, and our universe, and our relationships to one another 

and our world” (Link, 1999, s. 179). Det blir alltså svårare att bilda sig en djupare förståelse och 

uppnå en känsla av mening och sammanhang i ett samhälle där ständigt nya budskap kräver vår 

uppmärksamhet och tid. Verkligheten ter sig påfrestande föränderlig.  
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Wurman (2001) menar också att informationsmängden inverkar menligt på vår förmåga att 

uppfatta och förstå vår omvärld. Han anser att ju mer tid man lägger på att gå igenom information 

i form av dokument och händelser, desto mindre tid blir det över till att förstå de "varför?" som 

ligger bakom. Det leder till att man får svårt att se relationer och förstå "nuet" utifrån en historisk 

kontext. Människan har fullt upp med att försöka hänga med i utvecklingen och hinna tolka och 

hantera den epidemi av data som allt mer dominerar livet. Risken att inte klara av det, hur man än 

försöker, gör att man känner stor stress och oro, menar Wurman (Case, 2002). 

 

Thomas Hylland Eriksen, känd debattör och artikelförfattare, tillika professor i socialantropologi 

vid Oslos universitet, påpekar i sin bok Ögonblickets tyranni: snabb och långsam tid i 

informationssamhället (2001) att även informationen i sig till allt större del utgörs av fragment 

eller snuttar, vilket ytterligare förstärker verklighetsfragmentiseringen. Ett exempel på 

snuttifieringen är följande beskrivning av TV-nyheterna: 

 
The brevity of information-heavy presentations, and the lack of stopping points to allow 
reflection and internalization of the story make it almost impossible for average viewers to 
process more than a fraction of this overload of information. 

     Case, 2002, s. 101 

 

Att vi bombarderas med dessa informationssnuttar beror enligt Hylland Eriksen (2001) på att en 

av de viktigaste bristvarorna i vår tid är målgruppens uppmärksamhet. Det är många som slåss 

om att nå ut med sitt budskap och ett sätt att lyckas är att ”sörja för att tiden är snabb och kort” (s. 

85). Alla kan avvara några sekunder men sällan mer. Toffler beskriver det som att vi lever i en 

blip- kultur (Buse, 1996). Denna orsakas också av att de informationsfragment vi ständigt 

översköljs av alltför ofta är orelaterade sinsemellan. Det finns en uppsjö av motsägelsefulla 

studier i varje fråga och argument för och emot. Detta är den postmoderna människans dilemma: 

det tycks inte finnas någon sanning längre, utan allt är relativt. 

 

En fara med att vi ständigt serveras lättsmälta kortversioner, är att vi blir mindre benägna att ta 

till oss information som är lite mer tungrodd, omfattande och komplicerad (Hylland Eriksen, 

2001). Detta skadar vår förmåga till ett kritiskt förhållningssätt i och med att verkligheten ter sig 

enklare än den i själva verket är. Våra beslut och åsikter riskerar att bli mindre välgrundade. 
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För att överleva i informationsöverflödet ser sig dagens människor tvungna att specialisera sig. 

Detta får till följd att olika grupper av människor lever allt mer i olika världar och använder olika 

språk. Vi får helt enkelt allt mindre erfarenhet av den typ av information och språk som inte hör 

till vårt intresseområde. (Shenk 1997a, 1997b) Att specialisera sig har blivit en trend som leder 

till ökad fragmentisering. Ju mer information, desto mer selektiv tvingas man bli. Och ju fler 

individuella val vi gör, desto större skillnad blir det på de världar vi lever i.  

 

3.4.2 Psykiska och fysiska reaktioner på information overload  

 

Människors psykiska reaktioner på att befinna sig i en informationsintensiv omgivning kan ta sig 

olika uttryck. Exempel som ofta förekommer i litteraturen är stress, trötthet, apati, leda, 

desorientering samt allmänt sänkt prestationsförmåga. David Shenk ger följande lista på symtom: 

Ökad press på hjärta och kärl på grund av ökat blodtryck, minskad idérikedom och kortare 

framtidsperspektiv, förvirring och frustration, nedsatt beslutsförmåga och minskat 

tillmötesgående mot andra (Jonsson & Nilsson, 2001).  

 

Hälsoproblem till följd av krav på att hantera för stora mängder information har fått en egen 

beteckning: Information Fatigue Syndrome (IFS). Denna åkomma framställs i litteraturen som 

något som till största del drabbar högre tjänstemän och innehavare av chefsbefattningar. 

Symtomen inkluderar paralysering av den analytiska förmågan, växande oro och tvivel på den 

egna förmågan samt en ökande tendens att skylla på andra. I detta sammanhang har Internet 

kallats en ”killer application” (Bundy, 1998).  

 

Knappast något av de symtom vi har räknat upp i detta avsnitt är exklusivt kopplat till 

information overload, utan förekommer vid stressymtom i största allmänhet. Upplevelsen av 

information overload blir därmed svår att skilja från övrig arbetsrelaterad stress (Buse, 1996). Det 

är viktigt att verkligen kunna påvisa kopplingen och inte dra alltför lättvindiga slutsatser om 

förekomst av information overload. Buse (1996) menar att det finns en risk att skylla på 

information overload istället för att ta itu med underliggande och kanske svårare problem. 

Information overload kan vara en mer accepterad ursäkt. Han påpekar att det finns många andra 
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orsaker till stress på arbetet. De stora problemen med tidspress och övertid kan dock tänkas ha 

information overload som en delvis bakomliggande orsak.  

 

Wurman diskuterar en annan konsekvens av att överbelastas med data, som han benämner 

overload amnesia.  Det yttrar sig vid tillfällen när man försöker tillgodogöra sig data som man 

inte kan kontrollera flödet på, till exempel vid en konferens, i klassrummet eller när man läser. 

Då kan man riskera att drabbas av minnesförlust. Det som sker är att minnet inte orkar med den 

information som tas in just för tillfället. Utöver detta riskerar man också att glömma bort sådan 

information som man tagit in vid tidigare tillfällen. Vad man glömmer verkar dessutom vara 

slumpmässigt (Wurman, 2001). 

 

3.4.3 Reaktioner i handlingssätt och strategier 

 

Psykologen George Miller definierar ett antal möjliga sätt att reagera på information overload 

(Case, 2002). En av kategorierna är omission, vilket innebär att man missar att uppmärksamma 

eller tillgodogöra sig delar av informationen. Omission sker selektivt. Till exempel utesluter vi 

gärna sådant som är ansträngande att ta till sig, även då det kan vara mycket relevant för det vi 

sysslar med för tillfället. Innebörden av error är i sin tur att man förstår informationen på ett 

felaktigt sätt. Det är också vanligt att man låter dokument samlas på hög, i hopp om att hinna 

ikapp senare när man har mer tid, vilket sällan sker. Detta benämner Miller queuing. Escaping är 

ytterligare ett alternativ. Det innebär precis som det låter att man flyr helt från att bearbeta 

informationen och ger upp arbetsuppgiften. Filtering slutligen innebär att man endast bearbetar 

den information som man bedömer som mest relevant (Case, 2002, s. 98). George Millers teori 

har fått stor genomslagskraft. Den refereras bland annat av Marcusohn (1995) och Vickery & 

Vickery (Edmunds & Morris, 2000). 

 

Patrick Wilson, inflytelserik amerikansk informationsvetare, har byggt vidare på Millers teori 

(Case, 2002). Wilson talar också han om queuing som en följd av exponering för alltför stora 

mängder information. De olika dokumenten delas upp i olika kategorier: obligatorisk läsning, 

material som läses i mån av tid, sådant som är bra att känna till men som inte är nödvändigt att 

läsa just nu, samt kasserat material. Med ökad overload blir det allt mindre tid över till att läsa det 
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som lagts på hög. Ett eftersläp, så kallad backlog, bildas. Eftersläpet blir större och större, och 

efter hand förändras ens referenskriterier. Man slutar ackumulera material i förväg och 

koncentrerar sig på det mest omedelbart brådskande och nödvändiga. Risk finns att det som är lätt 

att ta till sig prioriteras över det mer djuplodande och svårtillgängliga i denna process (Case, 

2002; Hyldegård et al, 1993; Broberg, 1999).  

 

Wilson använder också begreppet filtering men föredrar att kalla det nonuse. Exempel på nonuse 

är enligt Wilson att göra den omfattande litteraturen inom ett visst ämne hanterbar genom att 

ignorera delar av den, till exempel allt som är publicerat före eller efter ett visst årtal, allt som är 

av utländskt ursprung eller allt som kan hänföras till en viss skola eller tradition (Case, 2002).  

 

Katz och Kahn menar att de flesta av de reaktioner Miller räknar upp är olämpliga på olika sätt. 

Omission, error och escape är enligt dem per definition dysfunktionella, medan queuing och 

filtering kan vara det om de inte baseras på väl överlagda prioriteringar (Case, 2002). Människor 

som använder dessa strategier i sitt arbete eller privat riskerar alltså att göra allvarliga fel. Wilson 

däremot ser nonuse som en effektiv och fullständigt rationell reaktion, förutsatt att det används 

som en del av en medveten policy (Case, 2002). Istället för en oreflekterad reaktion är det en 

genomtänkt strategi.   

 

Men en strategi behöver inte vara lika med en bra strategi. Den kan visserligen leda till att 

information overload minskar, men behöver inte nödvändigtvis leda till att resultatet av arbetet 

blir mer lyckat. Broberg (1999) tar i detta sammanhang upp Wilson, som har studerat forskare 

och deras sätt att hantera information inför en forskningsuppgift. För att inte drunkna i 

informationsmängden strävar man efter att begränsa den, genom strategier som Wilson kallar 

specialization respektive satisficing. Specialization syftar på trenden att ju större den samlade 

kunskapen inom ett ämne blir, desto smalare fält riktar respektive forskare in sitt arbete på. 

Satisficing i sin tur innebär att man nöjer sig med att samla in en så pass stor mängd information 

att den uppfyller vissa minimikrav. Båda strategierna involverar en rad beslut som baseras på 

forskarens uppfattning av värdet hos ett visst material. De leder också båda till att forskarens 

förståelse för det studerade ämnet försämras (Broberg, 1999). 
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Millers kategorier visar på sätt som människor använder för att anpassa sig till situationer där de 

exponeras för stora mängder information. När anpassning inte är möjligt och en individ inte har 

möjlighet att undfly en uppgift, vilket gäller inte minst i studiesammanhang, blir resultatet stress 

och oro. Om man inte klarar av att hantera denna på ett bra sätt blir resultatet ofta en försämrad 

prestation och lägre tillfredsställelse. Att man känner på detta sätt inför information, beror till stor 

del på att vi inte kan kontrollera dess produktion och spridning, samt att omgivningen 

bombarderar oss med den (Case, 2002). 

 

3.5 Information overload i samband med Internetanvändning 
 

Det finns en stor mängd litteratur som behandlar ökningen av information som är tillgänglig via 

Internet samt den därmed korresponderande ökningen av Internetanvändningen. Detta konstaterar 

den brittiske datavetaren M. Montebello, verksam vid Universitet i Cardiff, i sin artikel 

Information Overload - An IR problem? (1998). Den ökade Internetanvändningen leder i sin tur 

till att fler människor själva publicerar information på nätet, och så fortsätter det. Förutom själva 

mängden tillgänglig information, tar Montebello upp ytterligare två anledningar till att risken att 

drabbas av information overload är stor vid Internetanvändning. Den ena är det faktum att 

informationen är heterogen och den andra att användarna är det. Informationen på nätet är 

ostrukturerad, dynamisk, inkomplett och motsägelsefull. World Wide Web försöker fylla en 

dubbel roll: både att vara ett privat och ett offentligt medium för kommunikation och information. 

Frågor som är av privat intresse tenderar att vara ointressanta för allmänheten. Detta 

bakgrundsbrus dränker mycket av det innehåll som är användbart för en bredare publik, vilket 

undergräver mediets effektivitet. När det gäller användarna så blir de som grupp alltmer 

heterogen ju fler som ansluter sig. De kan ha helt olika bakgrund, intressen och syfte med sin 

Internetanvändning.    

 

Internet har hjälpt oss att lösa problemet med att lokalisera och återvinna information. I detta 

sammanhang kan vara på sin plats att tala om information richness. Problemet är nu att vi via 

sökmotorer kan lokalisera för mycket information. Som Peter Gärdenfors drastiskt uttrycker det 

(1996, s. 28): ”Det finns alldeles för mycket som virvlar runt i informationskloakerna. Det svåra 

är att hitta något värdefullt i sörjan”. Istället för att se Internet som en elektronisk 
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informationsmotorväg, kan man alltså se det som ett avloppssystem, det vill säga ett stort 

okontrollerat flöde där det mesta är skräp. Ian M Johnson beskriver situationen på Internet på 

följande sätt: ”Lack of precision in the Web search engines frequently results in the retrieval of 

thousands of ”pages” alleged to meet the user´s requirement” (1999, s. 32). Att träffarna i 

sökmotorerna sorteras efter bedömd relevans kan vara till viss hjälp menar Johnson, men ofta vill 

användaren ha tag på den bästa, mest auktoritativa eller viktigaste informationen. Oprecisa 

sökverktyg och den stora mängden icke indexerad information som finns tillgänglig hindrar 

däremot mer djuplodande frågor från att finna sitt svar. Gärdenfors (1996) betonar att en stor del 

av den information man hittar på Internet är fragmentiserad och att mycket är av kommersiell 

natur. På Internet finns det heller ingen som tar ansvar för att täcka in alla områden och åsikter.  

 

Internetanvändning kan leda till tillstånd av frustration på grund av att en så stor mängd 

perspektiv på olika frågor förmedlas i så snabb takt. Få instrument kan få en att så snabbt och 

intensivt uppleva att det man trodde var fakta är öppet för tolkning och fullt av motsägelser. Det 

som först gav ett intryck att vara en snabb väg till kunskap förbyts lätt i något som kräver tid och 

ansträngning (Doring, 1999). 

 

3.6 Att motverka information overload 
 

Information overload kan, som vi tidigare har tagit upp, ses som en negativ konsekvens av den 

moderna informationsteknologin. Författare som Tomas Hylland Eriksen (2001) och David 

Shenk (1997a, 1997b), menar att man kan begränsa de skadliga effekterna av teknologin genom 

att dra ner på sitt bruk av den. Vi måste ta ansvar för att reducera vår exponering för information. 

Vi bör bli våra egna ”data-dietister” och bli mer restriktiva med vad vi själva säger, skriver, 

publicerar och sänder (Shenk, 1997a). Vi bör definiera det liv vi själva vill leva och endast 

använda oss av den teknologi som tjänar våra syften och inte kostar mer än det är värt. 

 

Andra föreslår praktiska strategier som sägs kunna förbättra vår kognitiva kapacitet på olika sätt. 

Denna del av litteraturen är pragmatisk med en problemlösande ambition. Det finns en mängd 

böcker som erbjuder tester, samt lär oss att undvika tankefel, bygga upp ett bättre minne, läsa 

snabbare och fatta beslut. Till dessa strategier med fokus på utveckling av individens personliga 
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förmåga skulle man även kunna räkna förbättrande av den egna informationskompetensen 

(information literacy).  

 

Det finns också de som menar att lösningen på problemet med informationsöverflödet istället 

ligger i att förbättra tekniken: ”En del av IT skulle kunna vara lösningen på de problem IT för 

med sig, och leda till sovring, individualisering, sortering och dämpning av flödet” (Dovholt, 

Kärrström & Tenhovaara, 1999, s. 2). En stor del av den litteratur som behandlar information 

overload sätter det i samband med Internet, IT och intelligenta agenter.  

 

Begreppet intelligenta agenter är ett forskningsområde inom AI, Artificiell Intelligens. IBM 

beskriver tekniken på följande sätt: 

 
Intelligenta agenter är mjukvaruenheter som utför en uppsättning operationer på 
användarens eller ett annat programs vägnar, med en viss grad av oberoende och autonomi. 
I och med detta tillägnar agenten sig viss kunskap om användarens mål och krav. 

     Jonsson & Nilsson, 2001, s. 13 

 

Internet är det medium där intelligenta agenter huvudsakligen förekommer i dagsläget och det är 

för detta medium de utvecklas (Dovholt et al, 1999). Detta är inte speciellt överraskande, med 

tanke på de enorma och svåröverskådliga mängder information som finns just på nätet. 

Montebello (1998) hävdar att ett ökat användande av allt mer sofistikerad agentteknik är den 

bästa vägen att gå när det gäller att förhindra förekomsten av information overload vid 

Internetanvändning.  

 

Utgångspunkten för intelligenta agenter är att traditionella sökmotorer inte går att använda på ett 

tillräckligt fokuserat sätt. Ett alternativ finns visserligen i form av metasökmotorer som spar tid i 

sökmomentet i och med att de söker i flera sökmotorer samtidigt. Detta leder till en mycket hög 

recall, det vill säga att en stor del av de relevanta dokumenten återfinns. Men problemet är att 

precision är låg. Man får alltså även träff på ett mycket stort antal dokument som inte är 

relevanta. Detta leder till att användaren får ägna mycket tid åt att gå igenom träfflistan. De 

intelligenta agenterna ger på sätt och vis motsatt resultat. Genom den automatiskt genererade 

användarprofilen uppnår man en stor precision, med få irrelevanta träffar. Risken är istället att 

man får en låg recall så att vissa relevanta träffar utesluts.   



 

 36

 

Det finns flera skillnader mellan intelligenta agenter och vanliga sökmotorer som använder sig av 

så kallade spiders. Sökmotorer reagerar helt enkelt på det användaren matar in, medan intelligenta 

agenter kan söka information under tiden som användaren gör något annat. De kan instrueras att 

utföra uppgifter vid speciella tidpunkter eller reagera automatiskt på vissa händelser. Till skillnad 

från vanliga sökmotorer har intelligenta agenter en förmåga att lära sig utifrån upprepade 

händelser. De är också flexibla vilket gör att de kan hantera problem. Sist men inte minst kan de 

ta hänsyn till det sammanhang i vilket användaren utför saker (Dovholt et al, 1999).   

 

3.7 Teoretiska utgångspunkter 
 

Inför den empiriska undersökningen var det nödvändigt för oss själva och våra läsare att definiera 

vad vi menar med information overload och vilka aspekter vi lägger in i begreppet.  

 

• Vi utgår i vår empiriska undersökning från problem som studenterna upplever med 

information som de redan har tolkat såväl som information som de exponeras för men inte 

har bearbetat. Följaktligen kan vår definition av informationsbegreppet ses som relativt 

vid. Vi begränsar inte informationsbegreppet till att information är något som uppstår 

först när det bearbetats och tolkats av individen. Istället ser vi information som något som 

har självständig existens, vilket inkluderar alla ”meddelanden” som man ställs inför i en 

situation där man söker, sållar, värderar och sammanställer. Detta innebär att vi när vi 

använder termen information overload inbegriper vad vissa forskare kallar data overload.  

 

• Stora mängder information kan upplevas som något mycket positivt. Detta benämner vi 

information richness. När mängden information börjar upplevas som en belastning talar vi 

istället om information overload. Information overload uppstår alltså när mängden 

information i en viss situation överstiger individens förmåga att hantera och effektivt 

bearbeta densamma. 

 

• Information overload är ett fenomen som förekommit även före det moderna 

informationssamhällets framväxt. I vår undersökning kopplar vi det dock till användandet 
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av Internetbaserade informationsresurser, som karaktäriseras av snabb tillgång till 

information och som har lett till en explosionsartad ökning av informationsmängden. 

 

• Det är vår uppfattning att information overload kan orsakas av så väl irrelevant 

information som relevant information. En stor del av informationsflödet består av icke 

önskad information och kan upplevas som svår att värja sig emot och därmed orsaka 

överbelastning. Men även uppsökt och värdefull information kan upplevas som en 

belastning när mängden blir för stor. 

 

• Information overload är en subjektiv upplevelse. Det är inte i första hand den faktiska 

utan den upplevda informationsmängden som skapar problem, vilket innebär att det är 

individuellt när informationsmängden upplevs som alltför stor.  

 

• De faktorer som påverkar upplevelsen av information overload är dels miljö dels 

individuella faktorer. Miljön kan vara mer eller mindre informationsintensiv och 

arbetsuppgifterna mer eller mindre komplicerade. De individuella faktorerna utgörs av till 

exempel graden av informationskompetens och personliga egenskaper.  

 

• Information overload kan påverka individen så väl fysiskt och psykiskt som i handling. 

För att undvika information overload försöker individen utveckla strategier. Om detta inte 

fungerar resulterar överbelastningen i stressreaktioner samt fel och misstag, det vill säga 

en försämrad prestation.  
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4 Studenters informationshantering 
 
Som student möter man varje dag information i olika former på föreläsningar, i diskussioner med 

kurskamrater eller i text. Information är en nödvändig förutsättning för att kunna fatta beslut eller 

lösa ett problem och studenter är beroende av information för att kunna genomföra sina studier. 

Därmed har de ett konstant informationsbehov, vilket grundar sig på en blandning av egen 

nyfikenhet och intresse och formella krav. I vissa sammanhang, framför allt i samband med 

uppsatsskrivande, måste studenter självständigt söka upp den information de behöver. De går då 

igenom en informationshanteringsprocess. Deras informationssökning sker till viss del 

elektroniskt i databaser och i kataloger med webbgränssnitt samt på Internet. Genom 

högskolebiblioteket är detta resurser som studenter har fri tillgång till.  

 

4.1 Informationshanteringsprocessen   
 

Det finns många modeller av informationssöknings-/hanteringsprocessen. En av de mest 

tongivande är Carol Collier Kuhlthaus, vilken beskrivs ingående i hennes bok Seeking meaning: 

A process approach to library and information services (1993). Den behandlar just studenters sätt 

att söka information och grundar sig på omfattande observationer och intervjuer. Kuhlthau menar 

att det är sökandet efter mening som driver individen till att söka information. Detta är 

utgångspunkten för hennes modell av informationssökningsprocessen, vilken är uppdelad på 

följande sex olika steg: 

 

Det första steget är Task initiation där studenten får uppdraget att söka information självständigt 

och därmed står inför att välja ett ämne för det egna arbetet. I detta inledningsskede upplever 

studenten osäkerhet och oro, känslor som riskerar att förstärkas om studenten är ofokuserad och 

har dålig kännedom om tekniken och informationsresurserna (Spitzer, 1998). Dessa känslor håller 

i sig tills ämnet för uppgiften är valt, vilket är det andra steget, Topic selection. När man väl vet 

vad man ska skriva om eller undersöka så går osäkerheten över i optimism.  
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Det tredje steget kallar Kuhlthau för Prefocus exploration. Det är när studenten börjar söka 

information för att orientera sig och få en generell uppfattning om ämnet. Informationen kommer 

från olika källor och kan tyckas inkonsekvent och oförenlig. Den passar inte heller in i studentens 

tidigare kunskapsbas och detta sammantaget ger upphov till förvirring, frustration, tvivel och 

ännu mer osäkerhet. Det påpekas att detta brukar vara det svåraste stadiet i processen.  

 

När studenten så småningom har funnit fokus utifrån den insamlade information har han/hon 

kommit in i den fjärde fasen, Focus formulation. Det gäller att identifiera och välja ut teman från 

det insamlade materialet som man tror att man kan gå vidare med. Då infinner sig en känsla av 

förhoppning och klarhet.  

 

Steg fem handlar om Information collection. Studenten söker nu information på ett mer fokuserat 

sätt. Inriktningen är tydlig och informationsbehovet mer definierat. Det gör det lättare att få tag 

på relevant information via informationssystem och med hjälp av bibliotekarier. Uppgiften 

upplevs som mer intressant och studenten känner tilltro till att arbetet ska bli klart samtidigt som 

han/hon inser hur mycket jobb som behöver läggas ned.  

 

Search closure är det sjätte och sista steget. Det finns flera orsaker till att informationssökningen 

avslutas. Antingen upplever man det som att den relevanta informationen ”har tagit slut” eller så 

tycker man att samma information kommer upp hela tiden. En del känner att de har all den 

information de behöver. Det vanligaste är dock att man avslutar sin sökning på grund av tidsbrist. 

Även om man inte har uttömt de källor som finns, så måste man ändå sluta för att ha tid till att 

sammanställa informationen och skriva. Studenten känner sig i detta stadium naturligtvis nöjd om 

sökningen har gått bra och besviken om den inte har gjort det. Gemensamt är dock en känsla av 

lättnad över att informationssökningen är över och man kan gå vidare. 

 

Uppställningen av de sex olika stegen ska ses som schematisk. Det är inte nödvändigtvis så att de 

följer i jämn takt eller ens i en rät linje. Informationssökning sker i praktiken inte steg för steg, 

utan är en holistisk upplevelse för studenten, menar Kuhlthau.  
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Som vi kan se förekommer osäkerhet och ängslan i flera av stegen. Det finns flera orsaker till 

denna osäkerhet, men Kuhlthau nämner informationsöverflödet som en av dem. ”Users 

experience anxiety and frustration as they encounter information available from many different 

perspectives, much of which is not compatible with their own constructs” (Kuhlthau, 1993, s. 

115). Det är alltså den information som är ny för studenten och som inte passar in i det han/hon 

redan vet som skapar frustration. Information overload skulle därmed främst inträffa i steg tre, 

men Kuhlthau menar samtidigt att "There are different degrees in the amount of information that 

can be understood at different stages in the process. Therefore, information overload is a relative, 

not stable, concept” (Kuhlthau, 1993, s. 117). Intressant är att Kuhlthau ser osäkerheten som en 

nödvändig del av processen. Den är en drivkraft för att studenten ska komma vidare i sitt arbete.  

 

Kuhlthaus modell behandlar i första hand informationssökning. Bearbetning och sammanställning 

av den insamlade informationen får mycket litet utrymme. För att få en bredare bild av de 

moment som ingår i att hantera information har vi valt att även studera ACRL’s modell av 

information literacy, som lägger mer tyngd vid sammanställandet av informationen.  

 

Ytterligare ett antal modeller av informationssökningsprocessen har konstruerats av olika 

forskare. Lucy Kuntz presenterar i sin avhandling från 1999 en modell som fokuserar på 

elektroniska källor. Precis som hos Kuhlthau är det dessutom studenters erfarenheter av 

informationssökning vid uppsatsskrivande som är utgångspunkten. Kuntz modell är relativt 

detaljerad och täcker till skillnad från Kuhlthaus in hela processen, från Select broad topic till 

Write final paper. Men medan Kuhlthau framhåller den känslomässiga upplevelsen av 

informationssökningsprocessen, som också utgör fokus för vår undersökning, lägger Kuntz 

istället tonvikten på vilken typ av källor och material som används. Av denna anledning har vi 

valt att inte gå närmare in på Kuntz modell i vår analys.  

 

Ytterligare en modell är Bates från 1989. Denna har ett ganska smalt fokus som rör olika sätt att 

söka information och hitta nya källor, utan att inkludera den kontext som utgörs av 

forskningsprocessen i sin helhet. Modellen inkluderar varken val av ämne, strukturering av 

informationen eller skrivprocessen, vilket gör att den faller utanför vår undersökning. Ellis 
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slutligen har konstruerat en välkänd modell som beskriver mönster i forskares 

informationssökningsbeteende, men som även den har ett mycket begränsat fokus.  

 

4.2 Studenten i informationssamhället 
 
Vi lever i ett samhälle där kunskapsbegreppet håller på att förändras. Allt mer av vad vi vet finns 

utanför våra huvuden, och måste letas upp i yttre lagringskällor. ”Because of the information 

explosion, learning will be less about knowledge residing in the head and more about learning the 

pathways to knowledge” (Bundy, 1998, Internet). Det som vi idag syftar på med termen 

utbildning handlar till stor del om att lära sig handskas med externa minnessystem i form av 

böcker, databaser och liknande. ”Konsten att söka information har blivit viktigare än kunskapen i 

sig” (Gärdenfors, 1996, s. 16). Det som krävs idag är alltså förmåga att självständigt ta till sig 

information och värdera dess relevans för att på så sätt omsätta den i kunskap.  

 

Men trots att man gärna vill se att det har ägt rum ett paradigmskifte i synen på kunskap och 

lärande så är verkligheten ofta en annan. Det talas mycket om de nya moderna 

undervisningsmetoderna som innebär att studenterna självständigt söker och bearbetar 

information och utvecklar kunskap, men de flesta kurser präglas av traditionella pedagogiska 

arbetsformer. Studenter på grundutbildningen klarar till stor del sin informationsförsörjning 

genom att använda på förhand utvald kurslitteratur och/eller följa lärares litteraturhänvisningar 

(Biblioteksbarometern, 2000; Breivik, 1998). Detta gäller inte minst studenter inom teknik och 

naturvetenskap. Den biblioteksservice studenterna värderar högst är tillgången på kurslitteratur. 

Det är med andra ord ofta en viss bok som behöver läsas under en viss kurs för att studierna ska 

kunna genomföras framgångsrikt. Få studenter använder sig däremot av bibliotekstjänster på 

Internet, så som elektroniska kataloger, databaser och tidskrifter (Biblioteksbarometern, 2000).  

 

Ovan beskrivna verklighet kontrasterar mot den ofta framhävda bilden av dagens studenter som 

självständiga sökare och bedömare av information. Studenterna har helt enkelt inte tillräckligt 

mycket användning av kunskaper i informationshantering i sina studier. 
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Trots att undervisningsformerna kanske inte har förändrats i så hög utsträckning som man vill 

göra gällande, så är det ingen tvekan om att studenternas kompetens när det gäller datorer 

(computer literacy) är relativt god. Dagens studenter har ett helt annat utgångsläge i fråga om att 

hantera datorer och annan informationsteknologi än för bara 10 år sedan. Det 

informationssamhälle som vi sägs leva i utmärks av snabb teknologisk utveckling och studenterna 

är vana vid denna förändring. Många studenter tillhör en generation som är vana att få vad de vill 

och när de vill det, vilket även präglar informationssökningen. De väljer oftast information och 

informationskällor utifrån hur snabbt det går att få tag i den och hur mycket man behöver 

anstränga sig för att hitta den. Detta innebär ett ökat användande av Internet, som till sin natur 

karaktäriseras av snabbhet och tillgänglighet. Ovanstående resonemang för Harley, Dreger & 

Knobloch i en artikel som fokuserar på den postmoderna aspekten.  

 

4.3 Studenters hantering av Internetbaserade resurser 
 

Att studenter har relativt stor erfarenhet av sökmotorer och känner sig säkra på att använda dem. 

Detta kan bidra till att de föredrar att använda detta verktyg även vid informationssökning i 

studierna. Seamans (2002) amerikanska undersökning av förstaårsstudenters 

informationskompetens visar på en överraskande stor användning av Internet, samt mycket 

positiva reaktioner från lärarnas sida på detta sätt att lösa uppgifterna.  

 

Av Heather Morrisons kanadensiska fokusgruppstudie från 1997 framkommer att studenter har en 

tendens att betrakta informationsteknologin som ”fenomenal”. Entusiasmen kommer sig främst 

av att informationstekniken gör det möjligt att snabbt komma åt stora mängder information, alltså 

just det som av många forskare inom information overload ses som problematiskt. Samma 

resultat ger Deborah J. Grimes och Carl H. Boenings studie av studenters användning av 

webbresurser från 2001. Även Kathleen Dunns (2002) kvalitativa undersökning av 16 

kaliforniska universitetsstuderandes informationskompetens visar på att studenter ser en stor 

fördel i att Internet gör det möjligt att komma åt information med stor bredd från en och samma 

plats. Det är ett bekvämt och flexibelt sätt att arbeta på.  
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Trots den utbredda användningen av sökmotorer använde studenterna i Seamans (2002) och 

Grimes och Boenings (2001) studier i mycket liten mån databaser och index, eftersom de 

betraktade det som svårt. De använde heller inte de webbportaler biblioteket erbjöd. Även i 

Biblioteksbarometern (2000) påpekas det att trots att tillgången på datorer är god, så är 

erfarenheten av elektroniska bibliotekstjänster som till exempel elektroniska tidskrifter och 

bibliotekskataloger, mycket liten. Cirka en fjärdedel av studenterna vid Lunds universitet 

använder inga elektroniska bibliotekstjänster alls. Inte ens tio procent av de källor som 

studenterna använde i sina studier år 2000 hade upptäckts via elektroniska sökverktyg. I denna 

siffra är allt uppsatsarbete inkluderat. De som använder de elektroniska tjänsterna är dock till 

stora delar nöjda med dem (Biblioteksbarometern, 2000). 

 

Kathleene Dunn (2002) kommer fram till att studenter blir bättre på att hantera information under 

studiernas gång. Ju längre man har studerat vid högskolan, desto fler resurser känner man till. 

Man erhåller också successivt bättre kunskap om de olika resursernas innehåll och sammanhang, 

samt hur de passar in i en forskningsstrategi. Detta skulle i teorin kunna leda till både ökad och 

minskad upplevelse av information overload. Ökad eftersom man står inför fler resurser att tveka 

mellan och att utforska och minskad då risken inte är lika stor att man går till fel resurs vid fel 

tillfälle. 

 

Ett flertal studier har visat på att nybörjare på informationssökning tenderar att förlita sig på en 

enda term, istället för att använda flera termer och kombinera dem på olika sätt, så kallad boolesk 

sökning (Debowski, 2001). Seamans studie (2002) visar på samma sak. Enligt Shelda Debowskis 

egen studie av 48 australiensiska förstaårsstudenter gör nybörjare även många andra fel. De ägnar 

till exempel mycket lite tid åt att planera sina sökningar och utvärdera resultatet av dem. Deras 

slumpmässiga och enkla sätt att söka ledde inte till någon förbättring av söktekniken. Det stående 

resultatet blev få relevanta träffar. I en sådan situation blir information overload lätt ett faktum. 

Debowski menar att studenternas tendens att förenkla sökprocessen visar på att situationen 

innebär stor kognitiv belastning. Hon menar också att pedagogiska insatser krävs för att 

användarna ska förstå vad som går fel i sökprocessen. På så sätt undviker man att studenterna blir 

frustrerade och ägnar sig åt ett slumpmässigt sökbeteende präglat av upprepningar. Även 

studenterna i Dunns (2002) studie hade ett sätt att söka som ledde till omfattande trial and error 
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innan en tillfredsställande sökning kunde genomföras. En del av problemet hade sin orsak i att 

studenterna valde breda söktermer direkt ur formuleringen av uppgiften de fått.  

 

Sammantaget verkar det som att många studenter och särskilt nya studenter brister i kunskap om 

hur man hanterar Internetbaserade resurser. Samtidigt är de positiva till dessa resurser och deras 

spontana upplevelse av den mängd information som finns tillgänglig på Internet skulle kunna 

beskrivas i termer av ”information richness”. Det kan tyckas paradoxalt, men kan härledas till en 

viss naivitet i synen på Internet och den egna förmågan att hantera information därifrån.    

 

4.4 Synen på den egna informationshanteringen 
 

Enligt många undersökningar har studenter en tendens att se sig själva som mer 

informationskompetenta än vad som i själva verket är fallet. ”Students think that they know more 

about accessig information and conducting library research than they are able to demonstrate 

when put to the test” (O´Hanlon, 2002, s. 58). Även Biblioteksbarometern (2000) framhåller 

studenternas "generellt mycket höga skattning av den egna informationskompetensen" (s. 17). 

Många studenter väljer dock i biblioteksbarometerns enkätundersökning att avstå från att bedöma 

sin informationskompetens på ett antal områden. Detta kan tydas som att de inte har erfarenhet av 

de olika resurserna. Är det något man är missnöjd med så är det sin förmåga att hitta relevanta 

artiklar i elektroniska tidskrifter (Biblioteksbarometern, 2000).  

 

Studenterna är ofta datorvana och tycker inte att de ska behöva gå kurser eller ens använda sig av 

manualer. Det gör att studenter och lärare inte alltid förstår vikten av och meningen med 

undervisning i informationskompetens, resonerar Carol Tenopir, professor vid School of 

Information Sciences, University of Tennessee (1999). ”Many undergraduate students come to 

library instruction believing that they know all they can possibly know about searching for 

information, because of their years of computer experience” (Julien & Boon, 2002, s. 147). Det är 

dock viktigt att inte sätta likhetstecken mellan datakompetens och informationskompetens. 

Tenopir och Ennis (2001) menar att studenternas informationskompetens, till exempel när det 

gäller att känna till olika informationsresurser i realiteten inte har förbättrats trots ökat 

användande av teknologin.  
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Många studenter är övertygade om att de förutom att vara bra på att söka information också har 

en god förmåga att utvärdera informationen ur kvalitetssynpunkt (Grimes & Boening, 2001). Men 

när man använder Internet som informationsresurs, förbigås den urvals- och kvalitetskontroll som 

biblioteket traditionellt står för. Istället förlitar sig studenterna på sökmotorer som rankar 

träffarna efter relevans för att lokalisera resurser som verkar motsvara deras behov. Risken blir att 

man inte överväger resursernas kvalitet (Grimes & Boening, 2001).  

 

4.5 Studenters upplevelser av information overload 
 

Dagens studenter står inför ett urval av informationsresurser där nya resurser har tillkommit och 

gamla har utökats. Få resurser har däremot utgått ur sortimentet (Rockman & Watstein, 1998). 

Många elektroniska informationsresurser erbjuds parallellt, vilket skapar en komplex digital miljö 

i dagens bibliotek (Tenopir & Ennis, 2001). ”Our users have so many choices they do not know 

where to begin first” (Link, 1999, s. 178). 1997 genomförde Heather Morrison en 

fokusgruppstudie av studenters syn på informationshantering och informationskompetens. Av 

denna framgår att studenterna tror att det är en större utmaning att lokalisera information idag än 

någonsin tidigare.  

 

Anders Broberg (1999), datavetare och verksam vid Umeå universitet, drar paralleller mellan 

studenter och kunskapsarbetare (knowledge workers) respektive forskare. Han menar att 

information overload är ett till synes oundvikligt problem som de flesta kunskapsarbetare utsätts 

för. Information overload är en stressfaktor som har effekter på alla de som är involverade i en 

inlärningssituation.  Brobergs resonemang tar sin utgångspunkt i att utbildning idag allt mer 

involverar användande av informationsteknologi. Gränsen mellan lärande och 

informationssökning börjar därmed lösas upp. Att bevara fokus är en av de största utmaningarna i 

inlärningssituationer som involverar informationssökning. Detta till stor del på grund av den stora 

mängd information som finns att tillgå. Broberg påpekar att studenterna behöver stöd för att klara 

situationer där information overload förekommer.  

 



 

 46

Även Patricia Senn Breivik (1998), informationsvetare som länge har haft ett stort inflytande på 

området information literacy och användarutbildning, anser att studenter behöver hjälp med att 

minska informationsstressen. Det är inte lätt att vara student i en krävande informationsmiljö. 

Hon menar att även om dagens studenter gärna leker informationsexperter när de surfar på 

Internet, så är de flesta inte lika äventyrliga när det kommer till kurser och utbildning. Egentligen 

trivs man och känner sig framför allt tryggare när man får klara instruktioner om vad man ska 

göra. Om studenterna istället ställs inför att ta mer eget ansvar för att hitta informationsresurser 

reagerar de med osäkerhet och oro.  

 

Hur många sökningar efter information slutar i ett misslyckande med osäkerhet och oro som 

konsekvens? Detta frågar sig Donald O Case (2002) och kommer fram till att det troligtvis är 

många. Det är lätt att ge upp när man står inför ett stort antal informationsresurser och är osäker 

på deras kvalitet. När ansträngningen att söka information ser ut att bli större än vad man tycks 

kunna få ut av den, är risken att man nöjer sig med den lilla mängd information man redan har. 

Detta även om den direkta följden är att uppgiften inte blir tillfredsställande löst. 

 

Breivik (1998) menar att lärarna tydligt måste visa att de finns med i processen som stöd. De bör 

göra studenterna uppmärksamma på att den osäkerhet de upplever som en konsekvens av 

information overload är fullt naturlig och något de kommer att möta även senare i livet. Har man 

däremot lärt sig att handskas med informationsmängden i en studiesituation är man bättre rustad 

för att handskas med den i yrkeslivet. 

 

Studenternas problem med information overload i sökprocessen kan ses som orsakade av en 

kombination av faktorer. De gör oprecisa sökningar bestående av enbart ett ord, sökmotorerna i 

sig bidrar inte till precision utan snarare enbart till hög recall och studenterna har inte någon 

genomtänkt sökstrategi. Studenterna i Nancy H. Seamans (2002) undersökning har dessutom 

nästan alla problem med att de till följd av att ha valt ett för brett ämne för sin uppgift får för 

mycket information att hantera. De måste i efterhand begränsa sitt intresseområde så att det blir 

hanterbart och lärarna får ständigt påminna dem om vikten av att hitta och bevara fokus.  
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Studenter har enligt Seamans (2002) studie en tendens att i första hand försöka hitta den 

information de behöver via sökmotorer på Internet. Vid vissa tillfällen drabbas de dock av 

information overload i samband med Internetsökning. Så här beskriver en av de intervjuade 

studenterna problematiken:  

 
Looking for something in English, sometimes it is just looking for, like, a needle in a 
haystack. It is just easier, like, the search engines – it doesn´t narrow it all down quickly 
enough…, far enough for you to find what you´re looking for. And sometimes it makes it 
easier to go to the library and look up a book that you know, like on a general subject that 
you know is going to be there, and you´re going to find your information. 

                              Seamans, 2002, s. 117 

 

Även Morrisons (1997) studenter upplevde problem, beskrivna i termer av frustration, i samband 

med sökning. Svårigheter med att vara specifik påtalades vid ett flertal tillfällen av studenterna. 

Bristen på fokus gav träfflistor på hundratals böcker, betydligt mer än studenterna hade en chans 

att ta till sig eller ens relevansbedöma.  

 

Anledningen till att söka information överhuvudtaget är enligt Kuhlthau (1993) att fördjupa och 

bredda sin förståelse för omvärlden. Blir mängden information för stor blir dock konsekvensen 

istället en fragmentiserad verklighetsuppfattning. Denna paradox gör information overload till ett 

dubbelt problem för studenten. Förutom den känsla av frustration som svårigheterna att få en 

överblick för med sig, så får man inte heller den kunskap om ämnet som var meningen. Resultatet 

blir kunskapsfragmentisering istället för kunskapsintegrering (Harley et al, 2001). Det påpekas 

dessutom att studenter som använder information okritiskt och utan ett holistiskt synsätt själva 

bidrar till den allmänna kunskapsfragmentiseringen.  
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5 Högskolebibliotekets roll 
 
5.1 Att utveckla studenternas informationskompetens 
 

5.1.1 Uppdraget  

 
Högskolans roll i att utveckla studenter till informationskompetenta medborgare av 

informationssamhället betonas allt mer. ”Både studenter och doktorander behöver inom 

studietidens ram hinna lära sig hantera möjligheterna och bygga upp egna kvalificerade 

informationsvägar för sin fortsatta kunskapsutveckling – förutom att skaffa sig förmåga att 

bedöma innehållet” (Biblioteksbarometern, 2000). Enligt högskolelagen , den högre 

utbildningens högsta styrdokument, ska den grundläggande högskoleutbildningen  

 
utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk 
bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa 
kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör 
också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.  

                            SFS, 1992:1434, 1 

kap, 9 § 

 

Högskolebiblioteket och institutionerna delar ansvaret för att ovanstående uppdrag fullföljs 

(Karlsson, 2001). Idag betonas alltmer bibliotekets roll när det gäller att genom pedagogiska 

insatser göra studenterna mer informationskompetenta. Det hela är en vidareutveckling och 

vidgning av den traditionella undervisningen i bibliotekskunskap, även kallad 

användarutbildning. Studenterna lär sig inte längre enbart att använda biblioteket i sig, utan att 

söka, utvärdera och använda information från ett stort antal resurser, både tryckta och 

elektroniska. Detta gäller såväl i det fysiska biblioteket som på distans (Karlsson, 2001).  

 

Behovet av insatser för att öka studenternas informationskompetens knyts ofta till de krav som 

informationssamhället ställer på oss som medborgare och arbetstagare. I linje med detta har 

moderna undervisningsmetoder utvecklats där studenterna förutsätts att aktivt och självständigt 

söka och hantera information. Ett exempel på en sådan undervisningsmetod är PBL, 

problembaserat lärande.  
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5.1.2 Information literacy 

 

Den stora och växande mängden information och informationskällor i dagens samhälle ställer 

höga krav på förmåga att hitta, bedöma och effektivt tillgodogöra sig relevant information. 

Behovet av livslångt lärande och självständig inhämtning och granskning av information är 

ständigt närvarande.  

 

Definitioner av information literacy började dyka upp och diskuteras på 1970-talet. Detta skedde 

som en direkt reaktion på den snabbt ökande informationsmängden i samhället och svårigheter att 

hantera den samma (Spitzer, 1998). Linda Karlsson beskriver i sin magisteruppsats 

Högskolebiblioteket i den pedagogiska processen (2001) utvecklingen på följande sätt:  

 
Informationskompetens som fenomen har alltid funnits men ett ökat intresse och ett 
uppmärksammande av fenomenet har skett i och med den ökade mängden information som 
vi omges av och på grund av den senare tidens fokusering på livslångt lärande.  

                       Karlsson, 2001, s. 14 

 

Breiviks verk om vikten av information literacy för studenter i informationssamhället tar 

bokstavligen sin utgångspunkt i information overload. Information literacy ses som en 

överlevnadsstrategi för att inte drunkna i informationsmängden. Hon resonerar bland annat 

utifrån en rapport från 1989 framställd av American Library Association Presidental Committee 

on Information Literacy (ALA). Där ses informationskompetens som en nödvändighet för att ur 

den enorma mängden information kunna erhålla specifik information som tillgodoser individens 

behov (Breivik, 1998). Agneta Lantz beskriver informationskompetens som ”Att kunna navigera 

på kunskapens ocean så att man ur den kolossala informationsmängden kan hitta den specifika 

pusselbit som kan hjälpa till att lösa ett problem i en viss situation” (Karlsson, 2001, s. 15). Även 

här blir kopplingen mellan informationsöverflödet och behovet av informationskompetens tydlig.  

 

Det förekommer i litteraturen ett stort antal definitioner av vad som egentligen ingår i att vara 

informationskompetent. Vissa kärnkomponenter återkommer dock ständigt. Hit hör att kunna 

bedöma att ett informationsbehov föreligger samt förmåga att söka, evaluera och strukturera eller 
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bearbeta informationen så att man kan använda den effektivt. Olika definitioner betonar olika 

aspekter olika mycket. Vissa innehåller ett antal ytterligare aspekter. Kathleene L. Spitzer betonar 

i sin bok Information Literacy: Essential Skills for the Information Age (1998) att det i att vara 

informationskompetent även ingår att snabbt kunna sålla bort irrelevant information: 

 
Information literacy is the set of skills and knowledge that not only allows us to find, 
evaluate and use the information we need, but perhaps more importantly allows us to filter 
out the information we don´t need. Information literacy skills are the necessary tools that 
help us successfully navigate the present and future landscape of information. (Spitzer, 
1998, s. 71, vår kursivering) 
 

Behovet av informationskompetens har alltså vuxit ur det ökade informationsflödet och 

problemen att få tag på den information man vill ha och behöver. Precis som information 

overload kan förekomma i olika situationer, ligger behovet av information literacy på olika plan. 

ALA (Breivik 1998) tar upp flera sådana situationer. Man behöver informationskompetens i sitt 

privatliv, där individens livskvalitet ofta avgörs av vilken information man har tillgång till. På ett 

företagsekonomiskt plan visar sig graden av informationskompetens mer krasst i bokslut och 

dylikt. Information har blivit vår tids kanske viktigaste vara och konkurrensmedel. Även för att 

fungera som samhällsmedborgare krävs förmåga att ta reda på information och bedöma dess 

innehåll, till exempel att kunna urskilja fakta, sanning och propaganda. Informationskompetens är 

med andra ord inte till för att klara av studierna. Istället är situationer där studenten självständigt 

får söka information ett sätt att utveckla denna kompetens som ligger till grund för kapacitet och 

lust till livslångt lärande. Livslångt lärande är i sin tur en förutsättning för framgång i ett samhälle 

som präglas av snabba förändringar, komplexitet och ett överflöd av information (Bundy, 1998). I 

ALA’s rapport heter det:  

 
Information literate people […] know how to learn because they know how knowledge is 
organized, how to find information, and how to use information in such a way that others 
can learn from them. They are people prepared for lifelong learning, because they can 
always find the information needed for any task or decision at hand. 

                          Spitzer, 1998, s. 252 

 

Efterstävar man ett samhälle med informationskompetenta medborgare, så krävs det att skolan 

och högskolan tar till sig och integrerar information literacy i utbildningarna (Breivik, 1998). 

Spitzer uttrycker det hela på följande vis:  
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Producing such a citizenry [of information litterate people] will require that schools and 
colleges appreciate and integrate the concept of information literacy into their learning 
programs and that they play a leadership role in equipping individuals and institutions to 
take advantage of the opportunities inherent within the information society.  
                      Spitzer, 1998, s. 251 

 

För att få informationskompetenta studenter måste högskolan ändra sin syn på 

kunskapsbegreppet i praktiken. Det räcker inte med att se studenter som informationsmottagare. 

Istället handlar det om att vägleda studenterna genom ”informationslabyrinten” så att de blir 

sofistikerade informationsanvändare (Breivik, 1998).  

 

5.1.3 Kurser och undervisningstillfällen 

  

Biblioteket spelar en avgörande roll när det kommer till att stödja, bredda och komplettera 

studenters informationsvägar. På så vis öppnas studieperspektivet och studenten kan göra egna 

upptäckter (Biblioteksbarometern 2000). Ett sätt att göra det är genom utbildning i självständigt 

sökande och utvärdering av information. Den kanske vanligaste målgruppen när det gäller 

utbildning i informationskompetens är förstaårsstudenter. Linda Karlsson tar i sin uppsats upp en 

undersökning från 2000 gjord av Sara Wikström. Denna behandlar användarundervisningen i 

informationssökning vid sex svenska högskolebibliotek. Wikström kommer fram till att 

användarundervisningen har ökat i omfattning under de senaste åren. Det som framför allt 

prioriteras är att öka studenternas informationskompetens och att ge dem övning i källkritik. Det 

första undervisningstillfället brukar vara av mer allmän karaktär medan den mer ämnesspecifika 

undervisningen i informationssökning sker senare. I samband med uppsatsarbete och liknande får 

många studenter en genomgång i datorbaserad informationssökning (Karlsson, 2001).  

 

Biblioteket kan utforma sina insatser för att göra studenterna informationskompetenta på ett antal 

olika sätt. Hit hör separata kurser och kurser integrerade i den övriga undervisningen, liksom 

mellantinget kurser i samband med, men ej integrerade i undervisningen. Utbildning i 

informationskompetens kan också ske på distans genom handledning och övningar online 

(Spitzer, 1998).  
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5.1.4 Pedagogisk roll på distans 

 

Ett flertal forskare (Debowski, 2001; Johnson, 1999; Seamans, 2002; Tenopir, 1999; Tenopir & 

Ennis, 2001) betonar att biblioteket har en pedagogisk roll även på distans. Många användare 

besöker allt mer sällan det fysiska biblioteket. I denna situation blir det ytterst viktigt att 

användaren på egen hand kan lära sig hur man på bästa sätt gör bruk av de resurser biblioteket 

erbjuder över nätet. Användarvänligheten måste stå i fokus och tydliga användarmanualer måste 

finnas lätt åtkomliga. Det är viktigt att de som står för instruktioner av olika slag på distans 

(FAQ:s, telefonsupport och handledningar) är insatta i hur oerfarna sökare beter sig och vilka fel 

de tenderar att göra. Det kan vara svårt att komma ihåg hur det var att vara novis när man själv 

väl är expert. Användningen av till exempel online-manualer är katastrofalt låg. Det innebär alltså 

en verklig utmaning att nå användarna med instruktioner på distans (Debowski, 2001).  

 

Ett alternativt sätt att stödja användarna på distans är att erbjuda interaktiv referensservice i 

realtid över Internet, så kallad chat. Detta kan vara ett mycket effektivt sätt att nå just studenter, 

på grund av deras benägenhet att använda sig av Internet vid informationssökning (Dunn, 2002). 

Dunn beskriver situationen som att det råder köer vid datorerna, samtidigt som de tryckta 

resurserna utnyttjas allt mindre och frågorna i referensdisken blir färre.  

 

5.1.5 Utmaningar med utbildning i informationskompetens 

 

En viktig del i att mäta ett modernt universitets kvalitet är att se i vilken utsträckning studenterna 

blir självständiga informationssökare (Breivik, 1998). Bibliotekarierna är lämpade för uppgiften 

att hjälpa studenterna att bli dessa självständiga informationssökare då de genom sin utbildning är 

specialister på området. Dessutom har de dagligen möjlighet att på nära håll studera hur 

studenterna hanterar information och vad de upplever som mest problematiskt (Bundy, 1998). 

Ändå finns det, som vi tidigare har visat på, inte mycket stöd i litteraturen för att biblioteket 

verkligen når ut till studenterna med sina insatser. Av de tre grupperna studenter, doktorander och 

lärare/forskare är det studenterna som har minst erfarenhet av bibliotekens kurser i 

informationssökning (Biblioteksbarometern, 2000). Situationen sammanfattas som följer:  
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Om förmåga att använda de elektroniska tjänsterna ses som väsentliga för utveckling av 
informationskompetens i studier, undervisning och forskning, så har biblioteken en mycket 
stor pedagogisk uppgift framför sig. 

     Biblioteksbarometern, 2000, s. 72  
 

Det finns många möjliga förklaringar till det svaga intresset för de undervisningstillfällen och de 

kurser som biblioteket erbjuder. En av de grundläggande orsakerna är glappet mellan 

klassrummet och biblioteket. Många studenter upplever att de inte har någon användning för 

kunskapen som lärs ut, eftersom utbildningarna inte är upplagda så att de kräver självständig 

informationssökning. Även bland de studenter som faktiskt har deltagit i undervisning i 

informationssökning är det många som bedömer undervisningen som irrelevant (Karlsson, 2001). 

Kanske kan studenters relativa ointresse när det gäller att lägga ner tid och kraft på att utveckla 

sin informationskompetens också härledas till att de misslyckas med att se denna kompetens i ett 

större sammanhang. Den blir alltför knuten till studiesituationen och inte till situationer i vardag 

och kommande arbetsliv. 

 

Det kan vara så att kurserna ligger vid fel tidpunkt. Utvärderingar har visat att om studenterna vid 

det tillfälle då kurserna gavs inte befinner sig i en situation där de behöver söka information 

själva, så upplevs de inte som så användbara. Dessutom glömmer man lättare bort sådant som 

inte lärts in i samband med direkt tillämpning (Breivik, 1998). Kuhlthau (1993), liksom 

Biblioteksbarometern (2000), betonar att det är mycket viktigt att man integrerar 

biblioteksundervisningen i det problemlösande arbetet för att den ska ge någon effekt.  

 

En annan orsak kan vara att undervisningen inte har kunnat förmedla kunskaper av tillräckligt 

djup och relevans för ämnet. Ointresset kan alltså bottna i att biblioteken i alltför liten mån 

anpassar sina insatser efter studenternas behov (Seamans, 2002). Även Biblioteksbarometern 

(2000, s. 78) påpekar behovet av ”en ökad utveckling av informations- och utbildningstjänster 

anpassade till användarnas förutsättningar och behov”.  

 

Bristen på kontinuitet kan också vara en orsak. En enda kurs räcker inte, eftersom studenterna 

snabbt glömmer vad de lärt sig om det inte repeteras och byggs på, menar Nancy O´Hanlon 

(2002). Utbildning i och träning av informationskompetensen behöver alltså integreras i den 

dagliga undervisningen för att ge bästa effekt. I Biblioteksbarometern (2000, s. 77) heter det att 
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”Undervisning i informationssökning bör ingå som ett normalt inslag i alla utbildningar 

inom universitetet och stegvis fördjupas under hela studietiden.” 

 

Inte bara utformningen och upplägget på utbildningar i informationskompetens är viktiga, utan 

också bibliotekariens förmåga att läsa av studenterna, till exempel när studenterna överskattar sin 

egen förmåga eller har för hög tilltro till tekniken (Breivik 1998). 

 

Även från institutionernas sida möter bibliotekspersonalen ointresse. Man menar att studenterna 

på egen hand kan utvecklas till skickliga informationshanterare (Breivik, 1998). Bibliotekarierna 

upplever det som att de måste övertyga lärarna om att offra värdefull undervisningstid till fördel 

för utbildning i informationssökning. Kunskapen om biblioteksverksamheten i stort är också 

bristfällig på institutionerna (Julien & Boon, 2002). Till exempel är lärarna ofta inte medvetna om 

vilka resurser som finns. I Studenternas bibliotek: Delstudie 3 från 1995, liksom i 

Biblioteksbarometern (2000), betonas därför vikten av att utbilda lärarna i de elektroniska 

bibliotekstjänsterna samt i ämnesanknuten informationssökning på Internet. För att man ska 

kunna åstadkomma ett närmare samarbete mellan institutionerna och biblioteket krävs det att 

lärarna tar ansvar för en större del av utbildningen i informationshantering (Karlsson, 2001). 

Detta anser också Grimes och Boening (2001). De påpekar att läraren har en mer kontinuerlig 

kontakt med studenten och därmed mer direkt kan påverka det tänkande som studenten utvecklar 

när det gäller vilka informationskällor han/hon använder.  

 

Ett konkret problem i sammanhanget är bristen på tid, både för läraren och för bibliotekarien. 

Information literacy riskerar att bli ytterligare ett projekt som läggs ovanpå allting annat som 

redan ingår i respektive arbetsuppgifter. Breivik (1998) ser det som att bollen ligger hos 

bibliotekarierna. Biblioteket bör fundera på vilka uppgifter som går att lägga bort för att få tid till 

att utveckla informationskompetens hos studenterna. Hon föreslår till exempel att tid kan tas från 

direkt undervisning av studenter till att inleda ett samarbete med institutionerna vilket skulle få 

större genomslagskraft på längre sikt. Man bör vara inställd på att när samarbetet väl kommit 

igång så kan det komma att behövas utökade bibliotekarietjänster.  
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Att uppfylla målen med att öka studenternas informationskompetens är uppenbarligen en stor 

utmaning, både för bibliotekarier och för lärare. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt 

krävs i praktiken ett samarbete, vilket även Biblioteksbarometern (2000, s. 78) uppmanar till: 

”Nya samverkansformer för att skapa delaktighet och ömsesidigt utbyte mellan samtliga 

användargrupper och biblioteksorganisationen bör prövas”. 

 

5.2 Kunskapsorganisation och urval 
 

Vi har nu ägnat en del utrymme åt att diskutera utbildning i informationskompetens och 

närliggande pedagogiska insatser när det gäller att förebygga och minska upplevelsen av 

information overload bland studenter. I själva verket kan man dock se hela 

biblioteksverksamheten som något som syftar till att minska upplevelsen av information overload 

hos användarna. Strukturering och urval tillhör ju biblioteks kärnverksamheter. Det material som 

erbjuds har redan genomgått en inledande evaluering, och är strukturerat på ett sätt som syftar till 

att göra det överskådligt och lättåtkomligt. 

 

5.2.1 Användaranpassade länksamlingar: exemplet MyLibrary 

 

Ett exempel på användaranpassad strukturering och urval som biblioteket kan erbjuda när det 

gäller elektroniska resurser är så kallade MyLibrary-portaler. Som ett exempel kan MyLibrary-

portalen vid North Carolina State University Libraries nämnas. Den kom till sedan det i en 

undersökning 1997 framkommit att biblioteksanvändarna hade svårt att hantera den växande 

mängden digital information (Reade, 2001). Paul Martin och Mike Metcalfe (2001) ger stöd åt 

teorin att MyLibrary-portaler kan bidra till att minska risken för att biblioteksanvändarna ska 

uppleva information overload. 

 

En MyLibrary-portal är ett gränssnitt med länkar som användaren kan anpassa efter det ämne 

som han eller hon studerar. Länkarna är uppdelade på kategorier som elektroniska tidskrifter, 

bibliotekslänkar, databaser och Internetresurser. Användaren kan sedan själv lägga till och ta bort 

resurser inom de olika kategorierna. Något som kännetecknar en MyLibrary-portal är 

interaktiviteten. Varje användare får sig en referensbibliotekarie tilldelad, och meningen är att 
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denne ska vara expert inom användarens disciplin. Vid behov kan sedan användaren e-posta 

referensfrågor till ”sin” referensbibliotekarie. En annan stor fördel med MyLibrary-lösningen är 

att den är portabel. Genom sin inloggning kommer man åt länkarna i portalen från vilken 

uppkopplad dator som helst. Än så länge erbjuds MyLibrary i stort sett endast av 

högskolebibliotek. I Sverige förekommer tjänsten vid Lunds Universitetsbibliotek. Allra vanligast 

är de - enligt vad vi fann vid vår sökning på Internet - vid högskolebiblioteken i USA. 

 

5.2.2 Urval av Internetresurser 

 

Även när det gäller strukturering och urval av Internetresurser har högskolebiblioteket en roll att 

fylla. Detta genom framställande av guider till Internetresurser – samlingar av kvalitetsgranskade 

länkar uppdelade efter ämnesområde. Som Ian M Johnson uttrycker det: 

 
 There is an urgent need to apply professional expertise not only to improving the search 
engines, but also to developing Web sites which provide links to ”pages” which have been 
evaluated for their accuracy, whose relevance to the user´s need has been defined, and 
which can be accessed quickly through a focused and organised system of guidance.  

                       Johnson, 1999, s. 32 

 

Detta är enda sättet att tillhandahålla någon slags urval när det gäller Internet. I annat fall kan 

man se det som att man sänder signalen att Internet som helhet är en lämplig resurs i 

vetenskapliga sammanhang, eftersom det ju tillhandahålls av högskolebiblioteket. Grimes och 

Boening (2001) betonar vikten av att studenterna tycker att det är enkelt att gå till bibliotekets 

länksamling, för att öka sannolikheten att de gör det i första hand. Kvalitetsaspekten måste 

kombineras med användarvänlighet. Återigen är det viktigt att påpeka värdet av att samarbete 

med institutionerna för att garantera att högsta möjliga ämneskompetens ligger till grund för 

urvalet. 
 

5.2.3 Urval av informationsresurser 

 

Det finns flera likheter mellan referensbibliotekarier och intelligenta agenter. Båda arbetar med 

målet att i den stora mängden tillgänglig information hitta de resurser som förhoppningsvis 

tillfredsställer användarens informationsbehov. Något som talar för den mänskliga bibliotekariens 
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betydelse är att parametrarna i en sökning ofta är så pass komplicerade att de är lättare att förklara 

för en människa än för ett datorprogram. Bibliotekarierna har också något som de ”intelligenta” 

agenterna ännu inte har, och troligtvis inte kommer att kunna utrustas med inom en överskådlig 

framtid, nämligen omdöme och förmåga att göra ett verkligt intelligent urval (Dovholt et al, 

1999).  

 

De intelligenta klienterna ska inte ses som något hot mot bibliotekspersonalen, även om tekniken 

förbättras (Martin & Metcalfe, 2001). Peter Gärdenfors menar också att det finns ett stort behov 

av bibliotekarier i form av ”cybrarians” i den digitala världen. Deras uppgift är dock att ”skapa 

virtuella bibliotekarier, det vill säga konstruera söksystem som fungerar så likt en mänsklig 

bibliotekarie som möjligt” (Dovholt et al, 1999, s. 4).  

 

5.2.4 Utvärdering av information och informationsresurser 

 

Johnson (1999) menar att utvärdering av informationens validitet och relevans blir allt viktigare, 

inte minst för de som behöver informationen i sina studier, i forskningssyfte eller i sitt yrkesliv. 

Även när det gäller detta moment behöver låntagarna professionell assistans. Doring (1999, s. 10) 

betonar vikten av mänsklig interaktion och assistans i denna del av 

informationssökningsprocessen: ”What do learners do with the information once they locate it? 

This is the step at which mechanical assistance cannot replace human interaction.” Johnson 

beskriver denna bibliotekets roll så här:  

 
There is also a growing appreciation that so much information is now available that 
working with it is becoming a problem. […] It is no longer sufficient to be able to give the 
user a number of references to the literature, and to leave them to make the best use of it.  

                                             Johnson, 1999, s. 33 

 

Rockman och Watstein (1999) menar att bibliotekariens roll i framtiden allt mer kommer att bestå 

i att hjälpa användaren att hitta så många resurser i det efterfrågade ämnet som möjligt, och 

därefter klart indikera vilka av dem som är nyckel- respektive kvalitetsdokument. Den slutgiltiga 

relevansbedömningen bör däremot överlåtas till användaren själv. Bibliotekarien fungerar alltså 

som en informationsmediär som sätter användaren i förbindelse med ett antal 

informationsresurser, vilka denne sedan kan använda för att framställa ny information i form av 
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till exempel egna arbeten. De betonar också bibliotekariens roll när det gäller att lära studenter att 

sålla bland och utvärdera informationsresurserna. Det är dock viktigt att erinra sig att 

utvärderingsmomentet i många fall kräver en fördjupad ämneskompetens som många 

bibliotekarier inte besitter. Detta gäller inte minst naturvetenskapliga ämnen. Samarbete med 

institutionerna blir återigen mycket viktigt.  
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6 Resultat 
 
6.1 Upplever studenterna information overload? 
 

Utifrån de intervjuade studenternas svar kan man urskilja ett antal faktorer som är avgörande för 

om man upplever mängden information som en belastning eller inte i samband med 

uppsatsskrivande. Dessa faktorer utgörs av förmåga att vara selektiv, uppsatsämnets omfattning, 

sökkompetens och tidspress. Innan vi går in på studenternas upplevelser av informationsmängden 

i studierna, följer några kommentarer om information overload som ett fenomen som kan 

förekomma även utanför studierna.   

 

6.1.1 I och utanför studierna  

 

Flera av intervjupersonerna kopplar spontant information overload till mediabrus i form av 

Internet, TV, radio, tidningar, e-post och reklam. Ida ser de delar av informationsflödet som hon 

inte själv kan påverka som information overload. Hit hör till exempel spam-mail. Dan menar att 

det finns så mycket information att all information inte får en användare. Han kopplar alltså 

information overload till informationsmängden i sig, och inte till den subjektiva upplevelsen av 

den. Gun definierar information overload som något som förekommer i situationer där man får så 

mycket information att effekten blir att man inte orkar ta in någonting överhuvudtaget.  

 

De flesta av intervjupersonerna ser dock inte informationsmängden som något större problem i 

sin egen vardag, eftersom de klarar av att avskärma sig från oönskad information. Man undviker 

att titta på TV, man kan stänga av radion.  Däremot kan de förstå om andra upplever det som 

påfrestande.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna ser istället information overload som ett problem som uppstår i 

specifika informationssökningssituationer. I studiesituationer har man inte samma frihet att ta 

avstånd från och utesluta information som man har på fritiden. Hans tycker att detta blir särskilt 

tydligt på kurser med redan fastställd kurslitteratur. Han menar också att han inte har lika stora 
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problem med att hantera informationsmängden nu som under gymnasietiden, då ämnena var fler. 

På universitetet får man chansen att specialisera sig och fördjupa sig. 

 

Ann skiljer sig från de andra intervjupersonerna i denna fråga. Hon upplever 

informationsmängden som ett problem nästan bara utanför studierna. Känslan av att vara 

överbelastad kommer när hon ställs inför information utan att ha efterfrågat den, till exempel i 

form av reklam. I studierna, där hon ju har ett medvetet informationsbehov, upplever hon snarare 

något som skulle kunna beskrivas i termer av information richness: ”Att det är många träffar, att 

det finns mycket information att få, det tycker jag är bra. Jag tycker inte att det är jobbigt.”  

 

Många av studenterna lyfter fram tillgången till information som en tillgång och något i grunden 

positivt.  

 
6.1.2 Förmåga att vara selektiv 

 

Eftersom det finns så mycket information kan det vara svårt att avgöra när man har tillräckligt. 

Har man svårt att begränsa sig så upplever man den stora mängden information som än mer 

belastande. Samtliga av de intervjuade uttrycker på något sätt att känslan av att vara belastad med 

för mycket information beror på hur pass selektiv man är. De talar om att man måste vara 

bestämd och sätta en gräns för hur mycket information man ska basera sin uppsats på. Eftersom 

det inte går att minska informationsutbudet får man istället bli bättre på att sålla, säger Gun. 

Enligt intervjupersonerna gäller det både vid sållning av träffarna i en träfflista och vid val av 

litteratur, samt när man ska välja ut de mest relevanta delarna av respektive dokument.  

 

Några tycker att det är enkelt att sätta denna gräns och att det är lätt att rationalisera bort 

information. De flesta upplever det dock som problematiskt. ”Man kan ha dåligt självförtroende 

när det gäller att bedöma vad som är tillräckligt och det finns ju alltid mer att läsa” säger 

exempelvis Ann. Flera av studenterna känner att de ägnar onödigt mycket tid åt att läsa och gå 

igenom material som sedan inte visar sig vara relevant. Erik och Hans menar att frustrationen 

över informationen kommer när man inte riktigt vet vad man ska fokusera på. Det är då man får 

mycket irrelevant information som måste gallras. Eller så hittar man en massa annan information 
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som visserligen är intressant men som ligger utanför ämnet. Är man däremot fokuserad och vet 

exakt vad man är ute efter så är det lättare att vara selektiv.  

 

Erik och Frej ser förmåga att sålla i stora mängder information som något som ingår som ett mål 

med uppsatsskrivandet. 

 

6.1.3 Uppsatsämnets omfattning  

 

I fall man drabbas av information overload eller inte tycker flera av intervjupersonerna har att 

göra med ämnets omfattning, det vill säga hur omfattande litteraturen i ämnet är. Frej säger att: 

”Jobbar man inom ett större område kan det vara svårt att veta om man fått med rätt referenser.” 

De studenter som valt ett smalt och outforskat ämne har snarare problem med information 

underload. För att få några träffar alls kan man bli tvungen att söka på vidare begrepp. Då är 

risken att man istället blir tvungen att sortera bort stora mängder irrelevant information.  
 

6.1.4 Sökkompetens 

 

Flera av studenterna upplevde informationsmängden som ett större problem i början av 

utbildningen. Med tiden har de utvecklat sin sökkompetens, bland annat på så sätt att de nu 

kombinerar flera söktermer istället för att använda en enda. På detta sätt reduceras antalet träffar 

markant. ”Inför andra uppsatsen så visste man ju mer direkt vad man inte skulle ge sig på och 

vilka trick som fanns för att det skulle gå fortare fram i informationsflödet”, säger Clas. Nu sitter 

han inte en förmiddag och söker på till exempel ordet demokrati, utan kombinerar flera sökord, 

och drar hellre ifrån än lägger till. Bea säger att när hon lärde sig hur man använder de booleska 

söktermerna insåg hon vad hon missat tidigare. Hon menar att man kanske inte kan avgränsa sig 

om man inte har kunskap om hur man söker. ”Det är då man får de där 5 miljoner träffarna.”   

 

Erik nämner att när han inte hittar den information han söker, så är han osäker på om det är den 

egna sökkompetensen som brister eller om informationen helt enkelt inte finns. Claes menar att 

även om han har utvecklat sin sökteknik så har han fortfarande inte full kontroll över de 

informationsresurser som finns. Han upplever det hela som ganska rörigt. ”LOVISA och LIBRIS 
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förstår man sig ju på, men sen finns det, vad heter de andra, jag tror att de är amerikanska, jag 

kommer inte ihåg vad de heter. ELIN finns det nåt som heter. Det finns ett antal olika, och jag har 

inte riktigt grepp om vilka databaser som täcker in vad. Överlappar nu det här eller inte? Eller är 

det liksom vattentäta fack mellan vad de olika databaserna täcker in? Var är man och söker, är jag 

heltäckande nu?” uttrycker Claes sina funderingar. I övrigt tycker så gott som alla de studenter vi 

intervjuat att de är bra på att söka information. De tycker att de klarar sig med det som de kan. 

Samtidigt känner sig flera osäkra på om de fått fram den mest relevanta informationen till sina 

uppsatser.  

 

6.1.5 Tidspress 

 

”Det som är problemet egentligen är ju inte informationen i sig, utan att man har så lite tid och 

kan för lite.” Flera av intervjupersonerna håller med Erik om att det är den begränsade tillgången 

på tid i förhållande till mängden information som är problemet. Bea säger till exempel: ”Man 

känner att ’ok, nu ska jag lämna in det här om en vecka’, då kan man få panik så att man söker 

överallt.” Julia tycker att det är lättare när man har mer tid på sig att söka information. Då hinner 

hon få en överblick över ämnet och chansen är större att kunna få med allt som är viktigt.  

 

Erik ser samtidigt tidspressen som en fördel, eftersom den kan göra att man inte svävar ut för 

mycket i ovidkommande information. Ida har också en dubbel inställning till deadlines. Samtidigt 

som de innebär problem så arbetar hon bättre med “kniven mot strupen”. Då blir hon automatiskt 

mer selektiv. 

 

6.2 När upplever studenterna information overload?  
 

6.2.1 I inledningsfasen 

 

Flera av de intervjuade studenterna upplever informationsmängden som ett problem i den tidiga 

delen av processen. Bea säger: ”Det är oftast i början av en process alla de här 500 000 träffarna 

kommer.”  
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Redan innan man bestämt sig för vad man ska skriva om kan informationsmängden verka 

hämmande. ”I början kan jag nog tycka att det är lite jobbigt, innan jag har satt igång. Det finns 

mycket och man vet inte riktigt var man ska börja.” Julia hade liknande problem. Hon hade så 

många idéer och var tvungen att välja bort en massa saker. Det var svårt att konkretisera och 

snäva in sitt ämne. Just att formulera en lagom omfattande forskningsfråga upplevde många som 

en stor svårighet. Man behöver avgränsa sig för att materialet ska bli hanterbart. Bea säger: ”Ju 

mer man läste om det, desto mer insåg man ’hjälp, var ska jag avgränsa det!’” Hon menar att 

problemet består i kombinationen att det finns så mycket material, samtidigt som man är 

utlämnad att på egen hand samla och välja ut relevant information. 

 

En annan faktor som spelar in är att man ännu inte kan så mycket om sitt ämne. Den bristande 

ämneskompetensen gör att man inte vet vilka sökord som är mest användbara. Risken är då stor 

att många av de träffar man får inte är relevanta. Innan man är tillräckligt insatt i sitt ämne kan 

det vara svårt att överhuvudtaget bedöma vilken information som är relevant, menar till exempel 

Hans. Ann håller med: ”Är det ett område man är insatt i så kan man ju sålla lättare också, men 

om det som i det här fallet för mig är något helt nytt som man aldrig tidigare varit i kontakt med 

så kan man ju inte bedöma vad som är relevant. Så det hänger nog ihop, både kunnandet om 

själva området och kunnandet om just detta att hantera information.” Problemet förstärks av att 

man kanske ännu inte hittat ”sina favoritkällor”, de som passar uppsatsens syfte bäst, och då kan 

den myckna informationen bli kaotisk, menar Frej.  

 

6.2.2 Vid sökning  

 

Ungefär hälften av studenterna vi har intervjuat stöter på problem i sökmomentet, särskilt vid 

användning av sökmotorer, eftersom man får så väldigt många träffar. Ida tycker att problemet 

med informationsmängden har blivit mer konkret i och med Internets framväxt. Hon har ett 

tydligt exempel på när hon överösts med irrelevant information vid sökning på Internet. För sin 

uppsats om uppbyggnad av kollapsade stater sökte Ida på ”state building”, vilket resulterade i ett 

enormt antal träffar på Empire State Building, alltså för henne totalt irrelevant material. När hon 

sedan begränsade med NOT-funktionen blev det nästan inga träffar kvar: ”Antingen är det att 

man får noll [träffar] när man specificerar så mycket att det man får fram är användbart. Tar man 
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bara vaga söktermer så får man alldeles för mycket som sedan inte ger någonting alls.” Exakt 

samma problem hade Julia: ”Det är väldigt svårt att hitta något sätt att söka där man får en normal 

mängd.”  

 

Ida menar att ett annat problem med mängden information vid Internetsökning är att den kommer 

till en så snabbt och direkt, allt på en gång. Hon jämför med när man beställer böcker, som man 

blir tillskickad en eller ett par i taget över en längre tid. ”När det gäller Internet så går du ut, och 

så har du allt så här”, säger Ida och gör en snabb gest mot ansiktet. 

 

6.2.3 Vid sållning 

 

Det är bara tre av intervjupersonerna som anser att det är ett problem att sålla i 

informationsmängden. Frej skiljer mellan olika sätt att sålla. Den första sållningen, som sker 

redan när man sitter med en träfflista ser han som mindre problematisk. Den andra sållningen, det 

vill säga när man har läst igenom sitt material och ska plocka ut det som ska användas i 

uppsatsen, upplever han däremot som tidskrävande. 

 

Bea ser sållningen som det kanske svåraste och även tråkigaste momentet, just på grund av den 

stora mängden information. ”Vad ska jag egentligen ta med, vad är egentligen viktigt, vad ska jag 

egentligen välja ut?” Även Julia menar att det svåra är att sålla. Det tar lång tid och mycket energi 

att få fram vad man vill ha. Dessutom hänger uppsatsarbetet i det här stadiet i ganska lösa trådar 

och det är svårt att få stuktur på informationen. Det hela kan vara en ganska förvirrande 

upplevelse. Det hon egentligen vill lägga energi på är att läsa och sammanställa informationen. 

När hon väl valt ut vilken information hon ska ha, så är resten av arbetet inte så svårt.   

 

6.2.4 Vid sammanställning  

 

Nästan alla studenter som vi har intervjuat ser sammanställningen som det svåraste och mest 

intellektuellt krävande momentet i samband med uppsatsskrivande. Flera tycker att det är svårt att 

få en helhet och skönja mönster. Det framgår dock inte tydligt om detta har med mängden 
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information att göra, eller om det har andra orsaker. Undantaget är Frej som säger att: ”Det blir 

strukturlöst med så mycket information”.  

 

Trots att sammanställningen är ett krävande moment tycker många att det är den mest givande 

och roliga delen av uppsatsarbetet. Flera menar att det egentligen är det som är att skriva uppsats. 

Någon kommenterar att de andra delarna av arbetet bara är en transportsträcka. Att söka och sålla 

är för många det enklaste. Erik menar: ”Att söka, det är bara att upptäcka […] Jag tror att jag 

sållar vad som känns bra och då blir det inte så svårt.” Gun säger att sållningen ofta sker av sig 

själv, utan att hon ägnar det så mycket medveten tanke.   

 

Ida och Bea menar att svårigheterna med sammanställningen står i proportion till mängden 

information som ska sammanställas. Ida uttrycker det så här: ”Ibland är det ju jättelätt att hitta 

litteratur och svårt att sammanställa den. Ibland hittar man absolut ingen litteratur, men när man 

väl har hittat något så går det lättare att sammanställa det.”  

 

6.3 Hur yttrar sig information overload hos studenterna och hur hanterar 

de den? 
 

6.3.1 Känslomässiga reaktioner 

 

Studenterna har svårt att i ord beskriva vilka känslor de förknippar med situationer där de får för 

mycket information. Efter att ha funderat lite uttrycker dock de flesta den känslomässiga 

upplevelsen av information overload i termer av frustration, uppgivenhet och trötthet. Andra ord 

de använder är: ”hopplöst”, ”stressande”, ”jobbigt”, ”lite rörigt”, ”lite snurrig” och ”irritation”. 

 

6.3.2 Fel och misstag  

 

När det gäller fel och misstag som en direkt följd av att informationsmängden är för stor råder det 

inte speciellt stor samstämmighet bland våra intervjupersoner. De flesta menar att man säkert har 

gjort misstag, men att man inte är medveten om det, och därför inte upplevt det som ett problem. 
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Ibland får man dock lämna in något som man är mindre nöjd med och som inte motsvarar de 

ambitioner man hade från början. Man vill täcka in allting, men det är omöjligt. 

 

Några pekar dock på att när informationsmängden blir för stor så blir man slarvig och får istället 

chansa sig fram. Clas och Frej menar att det till viss del är slumpen som avgör vilka dokument de 

plockar ut ur en träfflista, speciellt om den är lång. Erik säger att han ofta chansar när det gäller 

att välja litteratur.  Han lånar lite på måfå och ser vid läsningen om den är relevant eller inte. Man 

blir snabbare med att sålla bort material om informationsmängden är överväldigande. På grund av 

detta kan man ha missat många relevanta källor, och även information inom de olika källorna. 

”Ibland ger man upp och ibland så kanske man bara slumpmässigt väljer ut någonting som skulle 

kunna vara bra. […] Det blir inte så där systematiskt” menar Julia. Erik tänker att: ”Man kanske 

inte väljer den som har mest att säga, utan den som skriker mest. Om man söker på nyckelord i en 

text [så väljer man kanske] den som använt ordet flest gånger, inte den som har mest att säga om 

det.”  

 

Ann menar att eftersom hon har svårt att sålla i informationsmängden så lägger hon ner energi på 

fel saker, givet den tid hon har till förfogande. Bea menar i sin tur att ”man ger upp direkt när 

man får alldeles för mycket” och att man inte orkar titta på den information man får. 

 

Trots de misstag som studenterna lyfter fram, så tror de ändå inte att mängden information har 

påverkat dem i så stor utsträckning att resultatet i slutändan blivit lidande.  

 

6.3.3 Utvecklande av strategier  

 

Studenterna visade sig ha utvecklat ett antal metoder eller strategier för att undvika att hamna i 

situationer där informationsmängden är för stor.  

 

Två av studenterna pekar på att man kan påverka uppsatsämnets utformning och omfattning och 

därmed hur pass mycket information man måste hantera. Genom att välja ett relativt nytt och 

outforskat ämne för sin uppsats har Clas sluppit mycket av sållningsarbetet. Erik tycker också att 

det går att undvika den stora informationsmängden genom att välja ett nyare ämne för uppsatsen 
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som det inte finns så mycket skrivet om. ”Då blir det mindre träffar, därför att det är ingen som 

har intresserat sig för det.” Clas valde dessutom närliggande ämnen för sina båda uppsatser. På så 

sätt kände han inför sin andra uppsats redan till bra ämnesord, centrala författare och passande 

databaser, vilket gjorde det lättare för honom att sålla i informationsmängden.  

 

Flera av intervjupersonerna undviker att använda sig av sökmotorer. Ann uppger den stora 

mängden träffar som direkt orsak till att inte söka på Internet. De andra hänvisar till den stora 

mängden irrelevant information som man får när man söker, främst i form av icke vetenskapliga 

sajter. ”Det kan komma in vad som helst där [på Internet]”, säger Bea. Ann upplever att hon 

stöter på mycket ”strunt” i form av privata hemsidor som har en helt annan målgrupp. Ida 

beklagar att det inte finns något sätt att i sökningen välja bort information av privat karaktär. Hon 

försöker undvika privata hemsidor genom att gå via högskolebibliotekets resurser. ”Jag försöker 

ha ryggen fri genom att söka i seriösa databaser”, motiverar Clas. Julia använder sig inte ens av 

artikeldatabaser, utan föredrar LOLITA: ”I en artikeldatabas får man bara upp en massa namn 

som man inte känner igen och inte har hört talas om. Då vet man inte ifall det är en accepterad 

teori eller om det är fråga om något ’knäppo’ som sitter någonstans…” Hans metod går ut på att 

nästan uteslutande välja ut PDF- och Postscript-dokument. På så sätt får han istället artiklar. 

Frej är ett undantag i detta sammanhang. Han använder sig uteslutande av sökmotorer när han 

söker information till sina uppsatser. Den främsta anledningen till det är att det går snabbt.  

 

Trots att man har försökt att minimera informationsmängden genom att välja sökverktyg som 

passar ens syfte, så kan mängden träffar ändå bli oöverskådligt stor. En lösning kan då vara att 

använda sig av något kriterium som man ställer upp för sig själv. Man kan till exempel välja att 

bara titta på träffarna på den första sidan eller bara titta på dokument från en viss tidsperiod, säger 

Ann och Bea.  

 

Ett populärt sätt att göra mängden information hanterbar är att använda sig av referenslistorna i 

centrala verk. På så sätt undviks en del av sållningsmomentet. Ungefär hälften av studenterna 

nämner att de använder sig av denna metod. Dessutom använder de referenslistor som en 

försäkran på att de hittat tillräckligt mycket information och de viktigaste referenserna. Dan är 

den som mest konsekvent använder sig av referenslistor. Han inhämtar information genom 
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referenser som han fått från sin handledare och undviker fritextsökning eftersom han tycker att 

han får för många träffar. Erik uttrycker det hela så här: ”Det är för mycket information, det är för 

mycket intryck. Man hinner inte smälta det. Och då tror jag att man är benägen att göra sådana 

saker som jag misstänker att många studenter gör, att man liksom skippar informationssökningen. 

Man hittar en bok, så tar man hänvisningarna därifrån och så skriver man ihop en teori.”  

 

Erik påpekar dock att referenser inte kan användas som enda metod att söka information. Risken 

är att man missar ny information och/eller sådan som är relevant men som inte förekommer i 

samma sammanhang. Dessutom har han ingen större tilltro till forskares egen 

informationshantering. ”[Forskarna] orkar inte se på all information och bedöma allt, utan man 

hittar en genväg för att komma undan informationen genom att bara hänvisa till en annan 

forskare.”  

 

I läsfasen har Clas strategin att hitta relevant information via innehållsförteckningen och 

underrubrikerna. Han läser inledning och sammanfattning och försöker få en struktur på det 

sättet. Likadant gör Gun. 

 

6.4 Högskolebibliotekets roll  
 

Förväntningarna på och erfarenheterna av bibliotekariens roll när det gäller att hjälpa studenterna 

i informationssökningsprocessen varierar. De flesta av studenterna i vår undersökning ser lärarna 

som de som har störst ansvar för att lära studenterna att söka, utvärdera och sammanställa 

information. Den främsta orsaken till detta är att det är institutionerna som har ansvar för 

utbildningen. Hans betonar lärarnas roll: ”Det är ju de som leder uppsatsen […] Det är kopplat till 

ett arbete som man ska göra”. Ett par av studenterna menar att bibliotekarierna inte kan veta när i 

utbildningen det passar med en kurs i informationssökning. Det är inte deras sak att ta initiativet. 

Institutionerna kan i sin tur ge bibliotekarierna i uppdrag att hålla i undervisning i 

informationssökning. ”Det får vara någon slags samarbete”, menar Gun.  

 

Några av studenterna skiljer sig från de andra i frågan om vem som ska ha huvudansvaret. Deras 

åsikt är att det är studentens eget ansvar att bli informationskompetent. De föredrar trial and error 
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framför undervisning. Dessutom borde man redan på gymnasiet ha lärt sig informationssökning, 

så att man behärskar grunderna när man kommer till universitetet.  

 

De flesta av intervjupersonerna skiljer mellan ämneskompetens och sökkompetens. Flera av 

studenterna menar att det är bibliotekariens yrke att ha sökkompetens. För Ida känns det naturligt 

att sökkompetensen finns på biblioteket, eftersom det är dit man går när man ska söka 

information. Nästan alla de intervjuade är däremot tveksamma till hur mycket ämneskompetens 

bibliotekarierna egentligen besitter. Julia till exempel menar att det inte är bibliotekarien som har 

kompetens att veta vilka sökord som passar hennes ämne, utan det ligger på henne själv. Gun 

resonerar på samma sätt när det gäller bedömningen av informationens relevans. Ida betonar att 

det inte går att komma ifrån att det är lärarna som har ämneskompetensen, och även intresset för 

ämnet. Erik håller med henne. Det väger tyngre om en lärare säger att en bok är relevant eller att 

en författare är trovärdig än om en bibliotekarie gör det. Clas menar att många av lärarna förutom 

ämneskompetens även har utvecklat sökkompetens genom sin egen forskning. Han ser både 

ämneskompetens och sökkompetens som viktiga, fast i olika stadier av uppsatsarbetet. Om han 

måste välja vad som är viktigast så är det ändå ämneskompetensen som väger tyngst.  

 

Tendensen i vår undersökning är att studenterna ser biblioteket som en extra resurs. ”Man tänker 

på biblioteket [när det gäller vem som ska ha huvudansvaret för att utveckla studenternas 

informationskompetens], men nej, jag tycker nog mer lärarna. För biblioteket är ju mer en hjälp 

som man går till utöver det, när man ska hitta grejer”, säger till exempel Bea. Det som 

studenterna kräver av biblioteket är att det där ska finnas kunnig och hjälpsam personal 

tillgänglig. Sedan är det studenternas sak att söka upp bibliotekarierna när de behöver hjälp, 

menar Julia. Ann och Erik tycker däremot att det är positivt om personalen är lite mer aktiv och 

går runt bland studenterna istället för att bara sitta bakom sin disk. Ida betonar att 

bibliotekarieyrket är ett serviceyrke, men tycker att personalen inte alltid verkar se det så.  

 

Åsikterna om kurser i informationssökning varierar hos de intervjuade. Ann är mycket positiv: 

”Jag har alltid gått på sådana här frivilliga informationssökningskurser. Och då har man ofta varit 

ensam eller det har varit man själv och några till där. Jag tror att många upplever att de kan det 

redan. Och det har jag också tänkt på senare år, att jag kan det redan. Men varje gång jag har gått 
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på en sådan där kurs, så lär jag mig någonting nytt. Så jag tror att man ska uppskatta vad proffsen 

på området kan. Man kan lära sig jättemycket.” Bea tror, liksom Ann, att de flesta tycker att de 

inte behöver gå på kurser. Folk tror att de redan kan allt, trots att så kanske inte är fallet.  

 

Hans är besviken på att han har fått så lite stöd av handledarna och lärarna i samband med 

uppsatsarbetet. Handledarna förstår inte att det kan vara svårt att sålla när man inte har så stor 

ämneskompetens. De har visserligen gått igenom vilka informationsresurser som finns, men hur 

man söker i dem och vilken typ av information man kan hitta förutsätts man ta reda på själv. 

Även för Erik är det viktigt med utbildning i informationssökning. Han ser det som att en stor del 

av uppsatsens trovärdighet ligger i att kunna göra kompetenta sökningar. 

 

Ida tycker däremot inte att det är så meningsfullt med kurser. Åtminstone inte om de är frivilliga, 

eftersom det är så få som går på dem. Man tänker inte så långsiktigt som student, utan uppstår det 

problem så tar man tag i det då. Erik menar också att många inte är intresserade av kurser och 

manualer. Allra viktigast är istället att man kan få individuell hjälp i en knivig situation, menar 

han. Ett av de största problemen med kurser och manualer är just att det är svårt att 

individanpassa dem. Studenter ligger på så olika nivåer i fråga om förkunskaper och tänker på 

olika sätt. Det är svårt att undvika att undervisningen blir för ”basic”, som några av 

intervjupersonerna påpekar. Dessutom ger enstaka undervisningstillfällen inte så mycket om man 

inte själv använder sina färdigheter kontinuerligt, menar Gun. 

 
Av intervjupersonerna är det flera som har läst statsvetenskap och som framhåller institutionens 

hemsida som ett viktigt verktyg när det gäller att snabbt hitta relevant information. Clas ger högt 

betyg till länksamlingen: ”En språngbräda ut i informationsvärlden har de sammanställt och det 

är väldigt pedagogiskt tycker jag. […] Då visste man var man skulle börja.” 
  

6.5 Kommentarer till undersökningsresultatet   
 
Vi tycker på det hela taget att vår intervjuplan fungerade bra och att vi har fått svar på våra 

frågeställningar. När det gäller frågeställningen om när i informationshanteringsprocessen 

studenterna upplever information overload kunde vi dock ha haft med fler steg eller faser i våra 
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intervjufrågor i analog med Kuhlthaus informationssökningsteori. Vi hade nog också kunnat få 

bättre svar på frågeställningen om högskolebibliotekets roll i att minska studenternas upplevelse 

av information overload genom förtydliga kopplingen till just problemen med 

informationsmängden. Som det blev nu så kom diskussionen att kanske i alltför hög grad 

fokuseras på undervisning i informationssökning. Det finns trots allt annat högskolebiblioteket 

bidrar med för att styra upp informationsflödet, och det hade varit intressant att höra mer om 

studenternas tankar om detta. Även i en del andra intervjufrågor borde det ha framkommit 

tydligare att mängden information är utgångspunkten för eventuella problem.  

 

Tanken bakom att ställa så pass allmänt formulerade frågor var att minska risken för att leda in 

intervjupersonerna på ett visst spår. På så sätt hade informationsmängden kanske framstått som 

ett större problem än vad som verkligen är fallet. Samtidigt riskerar vi ändå att ha lett in 

intervjupersonernas tankar i vissa banor i och med att vi har en inledning där vi talar om vad vi är 

ute efter.  

 

När det gäller frågorna kring högskolebibliotekets roll borde de ha varit något mindre fokuserade 

på insatser som rör utvecklingen av studenternas informationskompetens. Eftersom vi ställde 

frågorna på det sätt vi gjorde, fick vi få kommentarer om andra insatser som biblioteket kan göra 

för att minska studenternas upplevelser av information overload. Hit hör ju urval och 

strukturering av resurser samt användaranpassade länksamlingar av typen MyLibrary.  
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7 Diskussion  
 

7.1 Resultatdiskussion  
 

7.1.1 Upplever studenter information overload i samband med användning av 

Internetbaserade informationsresurser?  

 

Informationsbehovets betydelse 

Utgångspunkten för vår undersökning är att studenter har ett medvetet informationsbehov, i och 

med att de studerar. Flera av de studenter som vi har intervjuat är av den åsikten att information 

overload är ett problem förknippat med just situationer där man är i behov av information för att 

lösa en viss uppgift. Detta stämmer överens med James Grier Millers resonemang (Buse, 1996) 

som går ut på att det inte räcker med en passiv exponering för information för att utlösa 

information overload.  

 

Bara en av studenterna menar att det är främst information som man exponeras för utan att man 

efterfrågat den, till exempel olika typer av reklam, som skapar problem. Detta går i sin tur i linje 

med Orrin Klapps åsikt (Buse, 1996) att man kan drabbas av information overload utan att ha ett 

medvetet informationsbehov. Belastningen är en följd endast av mängden information och 

hastigheten den förmedlas med.  

 

Studenterna i vår intervjuundersökning påpekar att information är en tillgång och i grunden något 

positivt. I vissa situationer övergår dock denna ”information richness” i information overload, 

både för våra studenter och för studenterna i andra studier. 

 

Information overload i samband med Internetbaserade informationsresurser 

Problemen med informationsmängden har blivit mer konkret i och med Internets framväxt. En 

ofantligt stor mängd information av mycket skiftande kvalitet och karaktär förmedlas till 

användaren på ett ögonblick.  
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För den som söker information för ett vetenskapligt arbete är en stor del av den information man 

får via sökning i en sökmotor irrelevant. Studenterna i vår undersökning beklagar sig över att det 

inte finns någon möjlighet att välja bort information av privat karaktär. De upplever den stora 

mängden information av bristande kvalitet i allmänhet på nätet som ett stort problem. Här kan 

tydliga paralleller dras till den diskussion av Internets dubbla roll som Montebello (1998) för. 

Montebello menar ju att risken att drabbas av information overload är särskilt stor vid 

Internetanvändning, inte bara på grund av den stora mängden tillgänglig information i sig, utan 

också för att informationen är så heterogen. Orsaken är att Internet tjänar som både ett privat och 

ett offentligt medium för kommunikation och information. Detta undergräver mediets effektivitet, 

något som våra intervjupersoner uppenbarligen fått erfara. 

 

Av flera undersökningar framkommer det att studenter i allmänhet gärna använder sig av 

sökningar i sökmotorer för att hitta information, detta både i studierna och privat. Entusiasmen 

kommer sig främst av att informationstekniken gör det möjligt att snabbt och bekvämt komma åt 

information. Detta kan te sig förvånande i ljuset av vår egen undersökning och den problematik 

som Montebello tar upp. Men till skillnad från dessa studenter har studenterna i vår undersökning 

nästan alla en uttalat källkritisk inställning till Internet.  

 

Eftersom intervjupersonerna inte gärna söker i sökmotorer på Internet, går de i jakten på 

information hellre till databaser och bibliotekskataloger online. Även här skiljer de sig från övriga 

undersökningar. Studenterna i Seamans (2002) och Grimes & Boenings (2001) studier använder 

sig i mycket liten mån av databaser och index eftersom de betraktar det som svårt. De använder 

inte heller de webbportaler biblioteket erbjuder. Även av Biblioteksbarometern framkommer det 

att studenternas erfarenhet av elektroniska bibliotekstjänster är mycket liten. Jämfört med 

studenterna i de refererade undersökningarna är intervjupersonerna mycket mer medvetna om 

kvalitetsaspekten vid informationssökning. Att använda sig av högskolebibliotekets resurser 

borgar för viss kvalitet i och med att ett urval redan är gjort, menar de studenter vi intervjuat. De 

skillnader i uppfattning som finns mellan de olika studentgrupperna kan ha att göra med att 

många undersökningar koncentrerar sig på studenter som nyligen börjat läsa på högskolenivå.  
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Intervjupersonerna upplever alltså den stora mängd information som är resultatet av sökning i 

sökmotorer på Internet som en belastning. Ett sätt att göra informationsmängden mindre är att 

helt sonika undvika sådana söktjänster. Våra studenter berättar även om många andra sätt att 

skärma sig från information och göra mängden mer hanterbar. Dessa så kallade strategier 

återkommer vi till längre fram i diskussionen. Men när det gäller frågan om studenterna upplever 

information overload överhuvudtaget, så är det uppenbarligen en realitet att man kan få problem 

av att behöva hantera alltför stora mängder information. Om så inte vore fallet hade det ju inte 

heller funnits något behov av strategier.  

 

Yttre och inre faktorer som påverkar förekomsten av information overload 

Vi fann genom vår undersökning ett antal faktorer som påverkar om och i hur hög grad man 

upplever information overload i samband med uppsatsskrivande. Hit hör uppsatsämnets 

omfattning. Är ämnet för brett riskerar man att drunkna i information. Är det å andra sidan alltför 

smalt kan det bli svårt att hitta tillräckligt mycket verkligt relevant information. Seamans tar upp 

just kopplingen mellan uppsatsämnets omfattning och information overload. Studenterna i 

Seamans undersökning har nästan alla problem med att de får för mycket information att hantera 

till följd av att ha valt ett för brett ämne för sin uppgift. De måste i efterhand begränsa sitt 

intresseområde så att det blir hanterbart.  

 

En annan faktor är tidspress. Problemet är inte mängden information i sig, utan att man bara har 

en begränsad mängd tid på sig att tillgodogöra sig den. Bland annat Marcusohn (1995) betonar 

deadlines som en viktig faktor när det gäller förekomsten av information overload. Men 

tidspressen kan också vara något positivt, menar några av de studenter vi intervjuat. Den kan 

bidra till att man blir mer fokuserad och låter bli att sväva ut.  

 

Studenternas reaktioner på yttre faktorer som kan kopplas till information overload skiljer sig 

alltså åt, som en följd av olika individuella variabler. Inom den kognitiva psykologin finns en 

tradition att se just individuella faktorer som avgörande för risken att drabbas av information 

overload. Den enskilda studentens informationskompetens är troligen den individuella variabel 

som har störst betydelse när det gäller risken att drabbas av information overload. Förmågan att 

vara selektiv kan ses som en del i vad det innebär att vara informationskompetent. Den visade sig 
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i vår undersökning vara avgörande för om och i hur hög grad man upplever information overload 

i samband med uppsatsskrivande. Har man svårt att avgränsa sig så upplever man den stora 

informationsmängden som än mer belastande.  

 

Flera av studenterna i vår undersökning menar att de upplevde informationsmängden som ett 

större problem i början av utbildningen. Som nybörjare på informationssökning gör man en hel 

del misstag, vilket Debowskis (2001) och Seamans studier bekräftar. Resultatet blir många 

irrelevanta träffar och information overload blir lätt ett faktum. Dunns (2002) studenter väljer 

alltför breda söktermer och får på så vis för mycket information. En av intervjupersonerna 

illustrerar detta fenomen genom att berätta hur han som nybörjare sökte på termer som 

"demokrati", med en frustrerande stor mängd information som resultat. Nybörjare tenderar också 

att förlita sig på ett enda sökord. Studenterna i vår undersökning, som ju är i slutet på sin 

utbildning, kombinerar flera söktermer och använder sig av boolesk sökning. Därigenom 

reduceras antalet träffar ofta markant. Med tiden har de också hittat sina favoritkällor. Det är en 

ganska logisk utveckling och flera undersökningar visar på samma sak. Ju längre man har 

studerat på högskolenivå desto fler resurser känner man till och man förstår också bättre hur de 

passar in i en forskningsstrategi.  

 

Det är intressant att se hur de studenter vi intervjuat beskriver en utveckling över tiden vad gäller 

den egna informationskompetensen. Trots det kan vi konstatera att de fortfarande, fast i mindre 

utsträckning, upplever informationsmängden som ett problem.  

 

7.1.2 När i informationshanteringsprocessen upplever studenter information overload? 
 

De flesta av de studenter som vi har intervjuat upplever inte spontant att de har några större 

problem med att hantera informationsmängden i samband med uppsatsskrivande. När vi däremot 

frågar om de olika momenten i att skriva uppsats framkommer det dock att så kan vara fallet. De 

flesta tycker att den inledande informationssökningen och sammanställningen är svårast. 

Information overload är med andra ord inget som präglar uppsatsarbetet i sin helhet, utan bara 

vissa delar av det. Studenternas erfarenheter passar väl ihop med den 

informationssökningsprocess som Kuhlthau (1993) skildrar, där vissa steg upplevs som enklare 

och andra som betydligt mer frustrerande. 
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Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen 

I det första steget i Kuhlthaus modell, Task initiation, står studenten inför uppgiften att välja ett 

ämne för det egna arbetet. I detta inledningsskede upplever studenten osäkerhet och oro, känslor 

som riskerar att förstärkas om studenten är ofokuserad i informationssökningen och har dålig 

kännedom om tekniken och informationsresurserna. De studenter som vi har intervjuat bekräftar 

detta. De vet inte riktigt var de ska börja söka information och de är mycket osäkra på hur de ska 

avgränsa sitt ämne. Studenternas problem med den inledande informationssökningen har tydlig 

koppling till informationsmängden. Till och med redan innan man börjat söka kan 

informationsmängden te sig hämmande, menar de. 

 

Problem med den stora informationsmängden är också vanligt förekommande i den fas som 

kallas för Prefocus exploration. Studenten börjar nu söka information för att få en generell 

uppfattning om ämnet. Informationen kommer från olika källor och upplevs ofta som 

motsägelsefull. Den passar inte heller in i studentens tidigare kunskapsbas, vilket ger upphov till 

frustration och ökad osäkerhet. Detta brukar, enligt Kuhlthau, vara det svårast stadiet i processen. 

Studenterna i vår intervjuundersökning menar mycket riktigt att de största svårigheterna vid 

informationssökningen uppstår innan de konkretiserat och snävat in sitt uppsatsämne. Att man 

ännu inte kan området gör också att man inte vet hur eller var man mest framgångsrikt kan söka, 

eller vilken information som är mest relevant. Detta sammantaget för att informationen upplevs 

som en belastning. 

 

När man lämnat inledningsfasen och utifrån den insamlade informationen och ett klart definierat 

uppsatsämne (Focus formulation) kan söka information mer fokuserat blir det lättare. Detta är 

den bild som förmedlas både av Kuhlthau och av studenterna i vår undersökning. Det enda 

verkligt problematiska i steget Information collection är sökning i sökmotorer, som Google och 

AltaVista. Det är i sådana sammanhang evighetslånga träfflistor fulla av irrelevant information 

brukar bli ett svårhanterligt faktum.  

 

Kuhlthaus modell fokuserar på de känslomässiga aspekterna av informationssökning. Osäkerhet 

och frustration präglar vissa av stegen, inte minst i början av processen. Informationsmängden är 
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en viktig orsak och dessa känslor är ofta en direkt reaktion på information overload. Intressant är 

att Kuhlthau ser osäkerheten som en nödvändig del i processen. De förmågor som ACRL (2000) 

beskriver i sin modell syftar till att stärka individen i en informationshanteringssituation. Är man 

informationskompetent behöver man inte vara osäker.  

 

ACRL’ s modell av information literacy  

Studenternas uttalanden kan även jämföras med ACRL’s definition av vad det innebär att vara 

informationskompetent. ACRL tar i sin första punkt upp förmågan att anpassa 

informationsbehovet (i vår undersökning uppsatsämnet) till hanterbart fokus. Många av 

studenterna i vår undersökning tycker att det är svårt att göra just fungerande avgränsningar och 

bevara fokus.  
 

ACRL’s andra punkt fokuserar på studentens förmåga att få tag på den information han eller hon 

behöver på ett effektivt sätt. Häri ingår att konstruera och använda sig av en effektiv sökstrategi. 

De flesta av studenterna i vår undersökning har kommit relativt långt i detta. Många av dem 

behärskar till exempel den booleska logiken och olika sätt att begränsa av sökningen 

förhållandevis väl. Trots detta upplever de problem vid sökning i sökmotorer, eftersom de får upp 

så mycket information av privat karaktär. Detta har fått till följd att de helst utesluter denna 

sökväg. Till viss del undviker studenterna sökmomentet genom att använda sig av referenslistor i 

centrala verk och litteraturtips från handledarna.  

 

Ovanstående kan vara förklaringen till att de flesta av studenterna i vår undersökning inte 

upplever några större problem när det gäller att sålla informationen. I den tredje punkten i 

ACRL’s definition ingår just förmåga att välja ut och summera de centrala idéer som 

informationen förmedlar. En annan orsak kan vara att ACRL skiljer på att söka och sålla, medan 

studenterna vi intervjuat har svårt att se en sådan uppdelning. För dem är det två sidor av samma 

sak. Om sökning inte upplevs som svårt gör inte sållning det heller. Några få av studenterna 

tycker dock att det är problematisk och tidskrävande att sålla. De tvekar länge över vad i den 

stora mängd information de har samlat in som är viktigast att ha med i uppsatsen, något som 

innebär en hel del vånda.  

 



 

 78

Det sista steget vi tar upp från ACRL’s modell behandlar förmågan att bearbeta och använda 

informationen för att uppnå det syfte man har med informationsinhämtningen. I vår undersökning 

utgörs detta steg av sammanställningen av den färdiga uppsatsen. Detta är det steg som nästan 

alla de studenter vi intervjuat upplever som det svåraste. Ett par av studenterna menar att 

svårigheterna vid sammanställningen står i proportion till den mängd information man har att 

arbeta med. Det är svårt att få ihop en helhet och skönja mönster och det blir strukturlöst med så 

mycket information. Övriga ser det mer som ett intellektuellt krävande moment i största 

allmänhet. I vissa fall framgår det alltså tydligt att problemen i denna fas är en direkt följd av den 

stora mängden information som ska hanteras. I de flesta fall är det dock inte uppenbart och 

svårigheterna skulle kunna ha andra orsaker, som till exempel bristande stöd från handledare.  

 

7.1.3 Hur yttrar sig information overload hos studenter och hur hanterar de det?  
 

Känslomässiga reaktioner 

Som vi har sett i litteraturen kan information overload ta sig uttryck på flera olika sätt. Tonvikten 

läggs ofta på känslomässiga reaktioner och det talas om olika stressymptom och känslor av 

uppgivenhet. Shenk (1997a, 1997b) nämner frustration, vilket även är det vanligaste svaret bland 

våra studenter. Även andra känslor som de uppger att de har haft när informationsmängden blivit 

för stor, motsvarar de som man brukar tala om i samband med information overload. Det handlar 

främst om uppgivenhet, trötthet och stress. Men det är inte självklart för studenterna hur de ska 

beskriva sin upplevelse. Flera av dem blir tvungna att fundera för att kunna uttala sig om vilka 

känslor de förknippar med den. Detta kan tyda på att upplevelsen inte har varit speciellt 

traumatisk och att de inte har upplevt informationsmängden som något stort problem. Att som 

Bundy (1998) tala om Information Fatigue Syndrome är inte aktuellt. Oro inför uppgiften 

förekommer men inte i sådan utsträckning att det skulle handla om tvivel på den egna analytiska 

förmågan och liknande. Studenterna nämner inte heller någon typ av fysiska reaktioner. 

 

Fragmentisering 

De flesta teoretiker som talar om information overload, nämner fragmentisering som en 

konsekvens. Detta innebär att individen får svårt att göra sig en helhetsbild, uppnå förståelse och 

uppleva meningsfullhet. Naturligtvis är det omöjligt att uttala sig om studenternas hela 

världsuppfattning och om de ser verkligheten som fragmentiserad. Istället för 
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verklighetsfragmentisering är det mer relevant att tala om det som Harley et al (2001) kallar för 

kunskapsfragmentisering. Här handlar det om huruvida studenterna uppfattar sitt uppsatsämne 

och dess litteratur som fragmentiserad, något våra studenter säger sig göra vid sammanställningen 

av informationen till det egna arbetet. Att integrera informationen i den tidigare kunskapsbasen är 

alltså en utmaning. Som tidigare påpekats kan att det dock bero på andra saker än mängden 

information.  

 

En fara med fragmentisering är enligt Hylland Eriksen (2001) att man blir mindre benägen att ta 

till sig mer omfattande och ”tung” information. Ett sätt som detta kommer till uttryck på i vår 

undersökning är tendensen att välja ett mindre omfattande uppsatsämne. En av studenterna valde 

liknande ämnen för två uppsatser, något som minimerar risken att mer komplicerad information 

ska dyka upp.   

 

Fel och misstag 

Information overload kan även yttra sig i att man begår misstag av olika slag. Case (2002) tar upp 

George Millers teori om möjliga reaktioner på information overload. När det handlar om fel som 

en direkt följd av den stora informationsmängden menar våra studenter att man inte alltid vet om 

dem själv. Det som Miller kallar error, det vill säga att förstå informationen på ett felaktigt sätt, 

är naturligtvis svårt för individen själv att se. Studenterna påpekar att eftersom det finns så 

mycket information är det ofta slumpen som avgör vilken information man tar in. De är medvetna 

om att de därmed riskerar att missa relevanta källor. Detta motsvaras av omission, som 

karaktäriseras av att man utesluter information som är ansträngande att ta in och därmed missar 

att uppmärksamma vissa delar av informationen.  

 

Ingen av studenterna berättar om något sätt att handskas med informationsmängden som 

påminner om Millers queuing, det vill säga att samla information på hög för att ta del av den 

senare. Bara en nämner motsvarigheten till escaping och säger att man ibland ger upp inför den 

stora mängden information och väljer att helt avbryta sökningen. Flera antyder dock att de haft 

god lust att göra det vid vissa tillfällen.  
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Ovanstående olika reaktioner är enligt Miller ett sätt för människor att anpassa sig till situationer 

där de exponeras för stora mängder information. Om anpassning inte är möjligt och individen inte 

heller kan undfly en uppgift, vilket gäller inte minst i studiesammanhang, för det med sig stress 

och oro, alltså känslomässiga reaktioner. Om man inte klarar av att hantera dessa på ett bra sätt 

blir resultatet lätt en försämrad prestation och lägre tillfredsställelse, menar Miller. 

Intervjupersonerna reagerar på den stora informationsmängden framförallt genom att bli mer eller 

mindre medvetet slarviga i sitt urval, det vill säga en form av omission. Detta sätt att anpassa sig 

verkar vara lyckosamt, eftersom den känsla av frustration som de upplever inte är så stark. Trots 

en del misstag tror studenterna inte att deras prestation i slutändan har påverkats negativt i någon 

högre grad. Sett med Millers ögon skulle studenterna alltså inte uppleva information overload i 

någon större utsträckning.  

 

Strategier  

I intervjuerna med studenterna framkommer inte bara olika sätt att reagera på information 

overload utan även flera sätt att hantera upplevelsen. För detta ändamål har studenterna utvecklat 

en rad strategier som går att jämföra med Wilsons teorier, vilka tas upp av Broberg (1999), 

Hyldegård et al (1993) och Case (2002).    

 

Termen filtering skapade Miller för att benämna en reaktion. Wilson använder den istället, 

parallellt med nonuse, som namn på en strategi. Att ”filtrera” informationen är lika med att göra 

informationsmängden hanterbar genom att ignorera valda delar av den och bara bearbeta det som 

man anser allra mest relevant. Populärast bland våra intervjupersoner är, som vi tidigare har sett, 

att inte använda sig av sökmotorer överhuvudtaget. Anledningarna är att de anser att de får 

alldeles för mycket information och/eller irrelevant information av bristande kvalitet.  

 

Ett sätt att slippa konfronteras med Internet-informationen är att istället använda sig av 

referenslistor. Genom att söka information via referenslistorna i centrala verk slipper man sålla 

och får dessutom en försäkran på att informationen är relevant. Även detta är en form av filtering 

eller nonuse. I och med att man utesluter en stor del av källorna redan innan man har tagit del av 

informationen minskar risken för information overload.  
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Men att helt undvika elektroniska informationskällor ses inte som ett mål av de intervjuade 

studenterna. De ser sökning i databaser och online-kataloger som en självklar och nödvändig väg 

till information. De som har läst statsvetenskap använder sig också av den länksamling som finns 

på institutionens hemsida, med andra ord ett filter som har skapats av en ämnesexpert. Flera av 

studenterna gör också omfattande litteratur mer hanterbar genom att ignorera delar av den enligt 

vissa kriterier, något som enligt Wilsons resonemang är ett klassiskt exempel på nonuse. Några 

av studenterna beskriver hur de brukar begränsa sina sökningar till en viss tidsperiod, eller till att 

bara välja PDF- och Postscriptdokument.  

 

Förutom nonuse diskuterar Wilson strategier som forskare använder sig av för att begränsa 

mängden material inför en forskningsuppgift (Broberg, 1999). Är kunskapsmängden inom det 

aktuella ämnet stor och svårgripbar, väljer man för att slippa ta in all information ett smalt 

uppsatsämne, alternativt att skriva om en relativt ny företeelse som det inte finns så mycket 

litteratur om. Detta är en strategi som flera av de intervjuade studenterna tillämpar, och som 

Wilson benämner spezialization. Satisficing innebär att man nöjer sig med att samla in en så pass 

stor mängd information att den uppfyller vissa minimikrav, men inte mer än så. Vi har inte funnit 

något som visar på att studenterna i vår undersökning använder sig av denna strategi. Tvärtom är 

de flesta ambitiösa och har haft som mål att skriva uppsatser som baserar sig på en stor mängd 

litteratur.  

 

Poängen med en strategi är att den ska förhindra eller minska upplevelsen av information 

overload. Den kan vara nog så effektiv för detta ändamål, men därmed inte sagt att den leder till 

ett bättre resultat. Att till exempel enbart göra sökningar i bibliotekskatalogen eller utgå ifrån 

referenslistor begränsar visserligen informationsmängden, men leder inte automatiskt till att man 

får den mest relevanta informationen eller uppnår ett fullgott slutresultat. Katz och Kahn anser att 

de strategier Wilson tar upp är dysfunktionella, eller åtminstone riskerar att vara det (Case, 2002). 

Wilson å sin sida menar att en strategi som filtering eller nonuse är något positivt, förutsatt att 

man använder den på ett genomtänkt sätt. Förmåga att konstruera och använda sig av effektiva 

sökstrategier är en del av information literacy, enligt ACRL. Kompetensen består inte enbart i att 

kunna använda sökstrategier, utan minst lika viktigt är att kunna använda rätt sökstrategi 
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beroende på situationen. Att använda sig av strategier är alltså dubbelt. Är man medveten om 

varför man använder sig av dem och om vilka konsekvenser de kan få, är de till stor hjälp.  

 

7.1.4 På vilket sätt kan högskolebiblioteket bidra till att minska information overload hos 
studenterna? 
 

Det finns två huvudvägar för högskolebiblioteket att gå när det gäller att minska upplevelsen av 

information overload. Den ena är att lösa problemet med informationsöverflödet genom att 

förbättra det sätt som informationen förmedlas på. Hit hör att strukturera och användaranpassa 

informationsresurserna samt göra urval. En del av detta kan åstadkommas genom en förbättring 

av informationstekniken i. De intelligenta agenterna kommer starkt, och i framtiden förväntas de 

så smått revolutionera informationssökningen. Genom sin precision ger de få men relevanta 

träffar och minimerar därmed risken att individen drabbas av information overload. Något som är 

svårare att uppnå med teknikens hjälp är däremot källkritik och mänsklig omdömesförmåga.  

 

Den andra vägen att motverka information overload är att göra individen bättre rustad att möta 

och handskas med den myckna informationen. De komponenter som ingår i 

informationskompetens syftar till just detta. I den modell för information literacy som ACRL har 

ställt upp, ingår förmåga att definiera vilket behov man har av information, att söka information 

på ett effektivt sätt och att utvärdera, strukturera samt använda informationen. Spitzer (1998) med 

flera framhåller förmågan att filtrera ut relevant information som den viktigaste 

informationskompetensen.  

 

Informationskompetensens betydelse 

Informationskompetens har kommit att spela en allt viktigare roll inom den högre utbildningen 

och tas upp i högskolelagen från 1992. Det är en allmänt utbredd uppfattning att vi lever i ett 

samhälle som kretsar kring information och användandet av informationsteknologi och att vi blir 

alltmer beroende av information både i arbetsliv och i privatliv. Enligt teoretiker som Spitzer och 

Breivik (1998) har informationskompetens uppkommit som en direkt reaktion på den ökande 

informationsmängden. Som individ måste man ha förmåga att effektivt kunna hantera 

informationen för att inte drabbas av information overload, menar de. Detta förändrar 

inställningen till vilka kunskaper som är essentiella, vilket förklarar högskolans och inte minst 
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högskolebibliotekets fokusering på informationskompetens och livslångt lärande. Istället för att 

låta studenterna ägna sig åt passiv inlärning av fakta vill man fokusera på att lära studenterna hur 

de effektivt och självständigt kan finna, värdera och använda informationen de behöver.  

 

Bibliotekets roll kontra institutionernas 

Linda Karlsson skriver i sin uppsats från 2001 att högskolebiblioteket och institutionerna delar på 

ansvaret att studenterna i sina högskolestudier utvecklar informationskompetens. Majoriteten av 

studenterna i vår undersökning tycker dock att det är institutionerna som har ansvaret för att göra 

studenterna informationskompetenta. En anledning till detta är att de ser institutionerna som 

ensamma ansvariga för utbildningen. En annan är att de anser att lärarna besitter en mycket högre 

grad av ämneskompetens än bibliotekarierna och dessutom ett större intresse för ämnet. 

Studenterna ser visserligen både ämneskompetens och sökkompetens som viktiga, men för dem 

som uppsatsskrivande studenter är det uppenbarligen ämneskompetens som värderas högst. Det 

väger tyngre om en lärare säger att en bok är relevant eller att en författare är trovärdig än om en 

bibliotekarie gör det.  

 

Studenterna är trots dessa uppfattningar öppna för att någon från högskolebiblioteket kan komma 

och hålla i en kurs i informationssökning eller liknande. Även om de ställer de sig tveksamma till 

bibliotekariernas ämneskompetens, är de nämligen överens om att det ingår i bibliotekariens yrke 

att besitta en god sökkompetens. Initiativet till undervisning får dock komma från institutionen, 

eftersom man från bibliotekets sida inte kan veta när det passar med en kurs eller vad den bör gå 

ut på i detalj. Detta resonemang är motsatsen till det Breivik för. Hon menar istället att initiativet 

till samarbetet kring utbildningen i informationskompetens bör komma från bibliotekarierna. Det 

är ändå de som sitter inne med kunskapen om informationssökning och kan motivera varför man 

ska lägga tid och resurser på att utveckla studenternas informationskompetens.  

 

Karlsson och Grimes & Boening hävdar att lärarna bör ta ett större ansvar för att utbilda 

studenterna i informationshantering än vad de gör idag. Anledningen är att lärarna har mer 

kontinuerlig kontakt med studenterna och lättare kan påverka informationsinhämtningen. 

Dessutom vet lärarna vilket informationsbehov studenterna har i en viss situation. En indikation 

på att dessa faktorer har betydelse, kan man få genom de studenter i vår undersökning som har 
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läst statsvetenskap. Inom detta ämne ägnar man sig efter A-kursen nästan uteslutande åt uppgifter 

som innebär självständig sökning och sammanställning av information. Mot bakgrund av detta 

har man på institutionen satsat en del på undervisning i informationssökning samt på 

institutionens länksamling. Lärarnas insatser tycks ha gett utdelning, då dessa studenter använder 

flera olika sökvägar och tycker att undervisningen är värdefull.  

 

Breivik och Julien & Boon (2002) pekar dock på att lärarna i många fall är ointresserade av 

informationskompetens och inte inser dess värde. Enligt dessa författare tror lärarna, precis som 

några av studenterna i vår undersökning, att studenterna kan utvecklas till skickliga 

informationshanterare på egen hand. Kunskapen om biblioteksverksamheten och bibliotekets 

resurser är också ofta bristfällig bland lärarna. Detta både bekräftas och emotsägs av 

intervjupersonerna. Det påpekas att handledarna går igenom vilka informationsresurser som 

finns, men inte hur man söker i dem och vilken typ av information de olika resurserna täcker in. 

Å andra sidan har lärarna ofta relativt god kunskap om informationssökning från sin egen 

forskning.  

 

För att ett fruktbart samarbete ska kunna komma till stånd är det nödvändigt att lärarna övertygas 

om informationskompetensens betydelse, samt får bättre kunskap om de informationsresurser 

som finns att tillgå. Att utbilda lärarna på detta område är en uppgift som man får anta faller på 

bibliotekarierna. Samarbete är den lösning som förespråkas livligast i litteraturen och som ger de 

bästa förutsättningarna för att utveckla studenternas informationskompetens. Ett ömsesidigt 

givande och tagande måste känneteckna ett sådant samarbete. Annars är risken stor att båda parter 

upplever det som att man skyfflar över ansvaret för studenternas utbildning i bland annat 

informationssökning på den andra parten. Breivik ser tidsbrist som ett viktigt problem i 

sammanhanget. Omprioriteringar måste göras för att utbildningen i informationskompetens inte 

ska upplevas som bara ytterligare ett projekt som läggs till den i många fall redan pressade 

arbetssituationen. 

 

Några av de studenter vi intervjuat skiljer sig från de andra i frågan om vem som bör ha 

huvudansvaret för att studenter blir informationskompetenta. De tycker att ansvaret ligger på 

studenten själv. Det bör i stort sett räcka med att man lär sig grunderna redan på gymnasiet och 
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därefter öva på egen hand. Kanske kan detta kopplas till den otålighet hos studenter som skymtas 

i litteraturen; studenterna uppskattar snabbheten och bekvämligheten vid datorn och vill helst inte 

behöva lägga tid och kraft på kurser och manualer.  

 

Synen på den egna informationskompetensen  

Trots vissa problem i olika stadier i informationshanteringsprocessen, tycker så gott som alla de 

studenter vi har intervjuat att de är bra på att hantera information. De känner att de klarar sig 

tillfredsställande på det de kan och har inte så stort behov av att bli bättre. En anledning kan vara 

att de strategier som de använder är så pass effektiva att de upplevs som tillräckliga. En annan 

orsak är att det hos studenter över lag finns en tendens att överskatta den egna förmågan när det 

gäller informationssökning. Detta är något som framkommer av Biblioteksbarometern från 2000 

och undersökningar gjorda av bland andra O’Hanlon (2002) och Tenopir & Ennis (2001). Några 

av de studenter vi har intervjuat efterlyser dock mer och bättre undervisning i 

informationssökning än den han fått genom handledare och lärare. De känner sig osäkra på vilken 

typ av information man kan hitta via olika resurser, vilka databaser som täcker in vad och hur 

man söker i de olika gränssnitten. Denna inställning kan kopplas till den ständiga ökningen av 

antalet informationsresurser som vi ser idag. 

 

Synen på utbildning i informationssökning   

Eftersom tilltron till den egna informationskompetensen är relativt god är det inte förvånande att 

vi kan konstatera ett rätt så svalt intresse för undervisning i informationssökning. Några av 

intervjupersonerna påpekar att studenter ofta tror att de redan kan allt som lärs ut vid dessa 

undervisningstillfällen, fastän så inte är fallet. Ytterligare en orsak till ointresset kan vara att en 

del av studenterna verkar föredra trial and error framför undervisning, vilket även bekräftas av 

Dunns studie. Trial and error är ett naturligt sätt att lära sig, men Dunn hävdar att det tar för 

mycket tid och är ineffektivt. Om man istället vet hur man ska söka slipper man bearbeta all den 

information som man får när man bara provar sig fram och gör fel.  

 

Ett problem som tas upp bland annat i Biblioteksbarometern är att studenter faktiskt inte har så 

stor nytta av informationskompetens i sina dagliga studier. Allt tal om självständig 

informationssökning till trots är utbildningarna i praktiken präglade av traditionell undervisning. 
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Det urval av studenter som vi har gjort har i och med sina uppsatser varit i en situation där 

självständig informationshantering krävs. Ingen av dem ifrågasätter heller behovet av att vara 

informationskompetent. Ointresset för utbildning i informationssökning beror alltså i vår studie 

inte på att studenterna inte inser värdet av att besitta informationskompetens. Däremot gör flera 

av dem uttalanden som pekar på att undervisningstillfällena inte ligger vid rätt tidpunkt. 

Studenterna anser att det är lärarna/institutionerna som bör ha ansvaret för kurser i 

informationssökning. Detta motiveras delvis med att de kopplar behovet av 

informationskompetens till den uppgift man ska lösa, i det här fallet till uppsatsarbetet. Lärarna är 

så mycket mer insatta i studenternas uppgifter än vad bibliotekarierna är. De frivilliga kurser som 

universitetsbiblioteket erbjuder har däremot ett svagt samband med ordinarie undervisning. Detta 

stämmer med de erfarenheter som bland andra Karlsson, Breivik och Kuhlthau har gjort, det vill 

säga att glappet mellan klassrummet och biblioteket är relativt stort. Biblioteksundervisningen 

måste integreras i studenternas dagliga problemlösande arbete för att väcka intresse och få effekt. 

 

En annan orsak till att enstaka undervisningstillfällen inte är så attraktiva är bristen på kontinuitet, 

enligt O’Hanlon. Om man inte repeterar och bygger på det man har lärt sig så glömmer man lätt, 

vilket påpekas i intervjuerna. Bristen på kontinuitet hänger också samman med att 

undervisningssituationen på många utbildningar inte kräver självständig informationssökning, 

utom vid enstaka tillfällen.  

 

Det anses viktigare att få hjälp i en knepig situation än att gå på kurs eller läsa manualer i 

förebyggande syfte. Flera av våra intervjupersoner uttrycker motvilja mot att befatta sig med 

manualer, som upplevs som krångliga och tidskrävande. Det är de inte ensamma om att tycka, 

enligt Debowski, som därför lyfter fram användarvänlighet som ett honnörsord, speciellt som 

högskolebiblioteket får allt fler användare på distans. Detta kräver tydliga instruktioner och 

guider. För att detta ska bli möjligt bör man som god pedagog försöka tänka sig in i användarens 

situation. Svårigheten med både användarmanualer och allmänna kurser är naturligtvis att de i 

princip är omöjliga att individanpassa. För att alla ska kunna hänga med tenderar de att vara för 

”basic”, som flera av intervjupersonerna uttrycker det. I litteratur som Seamans och 

Biblioteksbarometern påpekas det att högskolebiblioteket måste anpassa informationstjänsterna 

och undervisningen till användarnas behov, något som dock verkar lättare sagt än gjort.  
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För studenter i allmänhet är det inte uppenbart vilken betydelse informationskompetens har 

utanför studierna. I intervjuerna kommer det fram att man inte tänker så långsiktigt som student. 

Studenterna saknar alltså det bredare perspektiv på informationskompetens som ALA framhåller. 

Att vara informationskompetent är visserligen till hjälp i studierna, men är framför allt ett sätt att 

förbereda sig för livslångt lärande i den informationsintensiva och föränderliga miljö som 

informationssamhället utgör.   

 

7.2 Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt vill vi diskutera den metod vi har använt oss av och dess konsekvenser. I en 

forskningssituation är man alltid ute efter att fånga en sann bild av en situation eller företeelse. 

Man kan då fråga sig vilka faktorer som påverkat hur nära sanningen vi kommer i rapporteringen 

av vår intervjuundersökning. 

 

Först har vi intervjupersonernas uttalanden. I en intervjusituation hamnar den intervjuade 

automatiskt i ett visst underläge. Detta i kombination med att vi i intervjupersonernas ögon 

åtminstone i viss mån representerar informationssökningsexperter kan ha gjort det svårare för 

våra intervjupersoner att fritt och obehindrat tala om de svårigheter de upplever till följd av den 

stora informationsmängden. Å andra sidan kan man också tänka sig att vi, genom att redan 

inledningsvis vid intervjun presentera vad vi är ute efter, påverkat studenterna att betona sina 

svårigheter till följd av informationsmängden på ett sätt som ger en snedvriden bild av 

situationen.    

 

En fråga som man bör ställa sig är vilka som har valt att delta i ens undersökning. Det är troligt 

att de studenter som ställt upp på en intervju har gjort det för att de tycker att ämnet är intressant 

och för att de ser sig själva som relativt duktiga på att söka och hantera information. Det skulle 

alltså mycket väl kunna vara så att de studenter vi intervjuat är något mer 

informationskompetenta än studenter i allmänhet, och därmed inte drabbas av information 

overload i lika stor utsträckning.  
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Vi kunde snabbt konstatera att användande av kvalitativ intervju som metod innebar hantering av 

en mycket stor mängd data i form av intervjupersonernas uttalanden. Ur detta material ska det 

mest centrala och talande väljas ut, sedan ska det tolkas, analyseras och diskuteras. Under denna 

process blev vi medvetna om risken att välja ut och betona de uttalanden som stöder de egna 

hypoteserna. Vi fann därför att det är av avgörande betydelse att ständigt pröva sina slutsatser i 

förhållande till råmaterialet, liksom att vara öppen inför alternativa tolkningar och motstridiga 

tendenser. 

 

Vi hoppas att en viss medvetenhet om den kvalitativa metodens mer problematiska sidor ska ha 

hindrat oss från att falla alltför djupt i ovanstående fallgropar.  
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8 Slutsatser 
 

Av vår undersökning framkommer det att information overload är ett fenomen som studenter har 

erfarenhet av från situationer där de hanterar information självständigt i syfte att förfärdiga en 

uppsats. Däremot präglar information overload inte processen som helhet och är långt ifrån det 

enda problemet med att skriva uppsats. Information overload inträffar istället i specifika 

situationer, framför allt i inledningsfasen men även i viss mån vid sammanställandet av 

informationen. Studenterna talar mycket om vikten av att hitta och bevara hanterbart fokus för 

uppsatsen, samt att kunna begränsa sig och veta exakt vad man söker. Sökmomentet över lag 

innebär inte några större problem, förutom vid användning av sökmotorer. Studenterna har 

utvecklat strategier för att undvika situationer där informationsmängden riskerar att bli 

problematisk. Detta kan tolkas som ett tecken på att information overload är en realitet för 

studenterna i samband med uppsatsskrivande, samt att det utgör en så pass negativ upplevelse att 

den är värd att undvika. I situationer där information overload trots allt är ett faktum för 

studenterna, upplever de att de blir slarviga och därmed riskerar att missa viktig information. 

Studenterna ger också i viss mån exempel på upplevd fragmentisering, ett fenomen som flera 

författare ser som en konsekvens av information overload. Den känslomässiga reaktionen består 

främst i frustration.  

 

Vår undersökning visar att det inte främst är sökning och sållning, det vill säga de "klassiska" 

informationskompetenserna, som studenterna upplever som problematiska. Det är snarare 

inledningsfasen och sammanställningen som är de stora utmaningarna. Studenterna behöver 

troligen allra mest stöd i inledningsfasen, när de står inför uppgiften att konkretisera och snäva in 

sitt uppsatsämne. Utan tillräcklig kompetens och vägledning är risken att studenterna drunknar i 

information i detta skede överhängande. Bidragande är att de i denna fas inte kan så mycket om 

ämnet och därmed har svårt att bedöma informationens relevans och inte känner till de 

lämpligaste källorna och söktermerna.  

 

Man kan se det som att det finns två vägar för högskolebiblioteket att gå när det gäller att 

motverka information overload. Den ena innebär att så långt som möjligt anpassa tekniken och 

det sätt som informationen förmedlas på till människans behov. Här ingår också att strukturera 
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och beskriva informationen på ett så funktionellt sätt som möjligt. I detta sammanhang bör de 

problem som hänger samman med det stora och växande antalet tillgängliga informationsresurser 

uppmärksammas. Av vår undersökning framgår att man ytterligare behöver tydliggöra hur de 

olika resurserna förhåller sig till varandra när det gäller innehåll och täckning. Detta bör ske såväl 

vid undervisningstillfällena som direkt på bibliotekets hemsida, med tanke på hur många 

studenter som använder sig av bibliotekets resurser på distans.  

 

Den andra vägen att minska studenters upplevelser av information overload innebär att utveckla 

förmågan att effektivt hantera den stora mängden tillgänglig information, det vill säga att 

utveckla informationskompetens. För högskolebibliotekets del utesluter den ena vägen inte den 

andra. Tvärtom är båda nödvändiga och kompletterar varandra.  

 

Resultatet av vår undersökning kan ses som en fingervisning till högskolebiblioteket om hur man 

bör utforma sina insatser för att utveckla studenternas informationskompetens. Kanske präglas 

högskolan idag av en alltför snäv syn på informationskompetens, i det att man lägger allt krut på 

undervisning i informationssökning. Därmed stöder man inte studenterna i den del av 

informationshanteringsprocessen där de, enligt vad vår undersökning utvisar, bäst behöver det. Vi 

ser det som förståeligt att undervisningens fokus ligger på informationssökningen, med tanke på 

att det är i just den delen av processen som biblioteket traditionellt kommer in. Vi förnekar inte 

heller att det är viktigt att lära sig behärska söktekniken. Anledningen till att studenterna i vår 

undersökning har så pass lite problem i sökmomentet beror dessutom troligen på att de har fått 

viss undervisning i informationssökning. Det ingår dock mer i att vara informationskompetent än 

att bara kunna söka upp den information man behöver. Genom att öka samarbetet med 

institutionerna kan högskolebiblioteket spela en aktiv roll även i att utveckla studenternas 

kompetens i att identifiera informationsbehovet och bevara hanterbart fokus för sitt arbete, samt 

att sammanställa informationen.  

 

En annan slutsats som kan dras av vår undersökning är att det är avgörande att kurserna och 

undervisningstillfällena läggs rätt i tiden och med tydig koppling till studiesituationen. Centralt är 

också att sprida medvetenheten om den relevans informationskompetens har i ett större 

sammanhang. Även i detta sammanhang krävs att högskolebiblioteket upprättar ett nära 



 

 91

samarbete med lärarna för att insatserna ska bli framgångsrika. Först då kan man till fullo dra 

nytta av deras ämneskompetens och kontakt med studenterna. Detta kräver att man först 

övertygar lärarna om värdet av informationskompetens och nödvändigheten att satsa tid och 

resurser på att studenterna och dessförinnan lärarna själva, förvärvar densamma.  

 

Studenters och lärares tveksamma inställning till värdet av informationskompetens och därmed 

sammanhängande utbildning måste ses i en vidare kontext. På många utbildningar råder ett 

olyckligt glapp mellan utbildningssituationen och den verklighet som väntar studenterna ute i 

dagens ofta informationsintensiva arbetsliv. Vi anser oss kunna dra slutsatsen att detta är det 

grundläggande problemet när det gäller främjandet av informationskompetens bland studenter. 

Om utbildningssituationen i högre utsträckning hade präglas av självständig 

informationshantering skulle också förståelsen för värdet av informationskompetens växa. De 

intervjuade statsvetarna och deras utbildningssituation kan ses som ett exempel på detta. Frågan 

är om insatserna för utveckling av studenternas informationskompetens någonsin kan nå verklig 

och varaktig framgång så länge undervisningen fortsätter att domineras av traditionella 

arbetsformer, där information inhämtas ur anvisad kurslitteratur och redovisas på salstentor. Vi 

ställer oss tveksamma till detta. 

 

Så länge de traditionella arbetsformerna dominerar utgör de också en svårighet för det 

högskolebibliotek som vill spela en central roll för studenterna under hela studietiden. I rådande 

situation utgör högskolebiblioteket för många studenter ett slags ”extra resurs”. Biblioteket 

riskerar att reduceras till ett ställe där man lånar sin kurslitteratur, undantagsvis ber någon 

bibliotekarie om hjälp och i övrigt surfar och kollar sin e-post. För många blir det först i samband 

med eventuellt uppsatsarbete aktuellt att i större utsträckning använda sig av den uppsjö av 

informationsresurser som högskolebiblioteket erbjuder. Mot bakgrund av detta är det inte 

förvånande att många studenter finner uppsatsarbetet frustrerande och informationsmängden 

överväldigande.  

 

Om man på högskolebiblioteket ser det som sin uppgift att bidra till att studenterna blir 

informationskompetenta, och därmed inte drabbas av information overload, bör man alltså inte 

nöja sig med att hålla kurser. Minst lika viktigt är att framhäva den grundläggande problematiken, 
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det vill säga att undervisningssituationen i sig inte kräver att studenterna ägnar sig åt självständig 

informationssökning. Det vore önskvärt att lyfta fram den övergripande kontext som studenterna 

befinner sig i och som formar deras och lärarnas syn på värdet av att förvärva 

informationskompetens.  

 

Avslutningsvis vill vi slå ett slag för vidare forskning kring den överbelastning av information 

som vi som invånare i informationssamhället sägs vara så hårt drabbade av. Forskningen kring 

information overload är idag alltför teoretiskt inriktad. Information overload har blivit något av 

en ”älsklingsterm”, som man ibland slänger sig lite tanklöst med utan att alla gånger vara så 

intresserad av att undersöka hur det ser ut i verkligheten. Det vore intressant med fler och större 

studier av eventuell förekomst av information overload i olika grupper i samhället och i specifika 

situationer. Den akademiska världen är i detta avseende relativt dåligt utforskad jämfört med hur 

det ser ut i informationsintensiva företag och organisationer. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuplan 
 
Inledning 
 
Vi är alltså intresserade av dina erfarenheter av informationshantering i studierna, framför allt vid 
uppsatsskrivande. Syfte med uppsatsen är att ta reda på om och när studenter upplever mängden 
information som man måste hantera som en belastning eller överväldigande. Fokus ligger på 
Internetanvändning. När vi talar om sökning på Internet menar vi inte endast sökningar i till 
exempel Google eller andra sökmotorer, utan även sökningar i till exempel LIBRIS, LOVISA, 
ELIN, ämnesdatabaser, länkkataloger och så vidare. 
 
Du är anonym i vår undersökning och i uppsatsen kommer vi att redogöra för dina erfarenheter 
under fingerat namn.  
 
 
Inledande frågor: 
Hur gammal är du? 
Kan du i korthet redogöra för vad du har läst vid högskola/universitet? 
Hur länge har du studerat på högskolenivå? 
 
 
1a. Vad var svårast med att skriva uppsats?  
b. Varför var det svårt? 
 
2a. Hur ser du på mängden information du möter i dina studier? Händer det ofta att du upplever 
att mängden information är svår att hantera?  
b. I vilka situationer inträffar detta?  
c. Hur känns det då? 
d. Vad gör du i en sådan situation? 
 
3. När du i dina studier står inför en uppgift där du självständigt behöver söka information – hur 
upplever du det? 
 
4. Vet du var du ska börja söka information?  
 
5. Känner du att du behärskar hur man söker i de olika gränssnitten, d v s olika sökmotorer, 
databaser etcetera?  
 
6. Tycker du att du snabbt får fram den information du behöver eller lägger du ner mer tid på att 
söka än du tycker att du borde behöva?  
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7a. Tycker du att det är svårt att hitta den information som är relevant för din uppsats till skillnad 
från sådan som är irrelevant?  
b. Brukar du vara säker på att du fått med de viktigaste referenserna?  
 
8a. Tycker du att det är svårt att veta när du har fått tag på tillräckligt mycket  
information?  
b. Har du svårt för att begränsa dig t ex när det gäller vad det är du ska läsa/bygga din uppsats på? 
 
9. Vad tittar du på när du avgör vilka ”träffar” du ska sålla bort/behålla? D v s hur utvärderar du 
dina träffar? Både vad det gäller relevans och kvalitet i A. databaser och B. på Internet. T ex 
tillförlitlighet (upphov, korrekthet, partiskhet), aktualitet, relevans…  
 
10. Hur upplever du det när du ska försöka sammanställa den insamlade informationen till ett 
eget arbete?  
 
11a. Om du tänker på de olika momenten: söka, sålla/utvärdera eller sammanställa information - 
vilket är svårast?  
b. Varför är det svårt? 
 
12. Har mängden information som du möter när du söker varit så svår att hantera att det lett till 
sänkt prestationsförmåga? (t ex svårt att fatta beslut, misstag, nedsatt effektivitet…) 
 
13. Tycker du att du har blivit bättre på att hantera (Internetbaserad) information under studiernas 
gång?  
b. Varför/varför inte? 
 
14a. Vilka har hjälpt dig mest med att förbättra ditt sätt att hantera information i dina studier - 
högskolebibliotekarierna eller lärarna/handledarna?  
b. Hur har högskolebiblioteket respektive lärarna/handledarna påverkat ditt sätt att hantera 
information? 
c. Vilka tycker du bör ha huvudansvaret för att förbättra studenternas informationshantering?  
d. Har du några idéer på vad högskolebiblioteket skulle kunna göra för insatser när det gäller att 
förbättra studenternas informationshantering? 
 
Avslutande frågor:  
Har du stött på begreppet information overload någon gång? Vad betyder det för dig? 
Är det något som du vill tillägga? TACK! 
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Bilaga 2: Intervjupersoner 
 
Ann 
Ann är 39 år och har sammanlagt studerat 12 terminer vid högskola, både vid Stockholms 
universitet och vid universitetet i Lund. Hon har läst 80 p litteraturvetenskap, 80 p statsvetenskap, 
40 p historia, samt ett antal kortare kurser. Nu doktorerar Ann i statsvetenskap vid Lunds 
universitet sen drygt 1 år tillbaka. 
 
Bea 
Bea är 27 år och har läst i 9 terminer på högskolenivå. Hon har studerat ekonomisk historia 40 p, 
företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och socialantropologi 20 p vardera, samt 
statsvetenskap 60 p. Denna termin skriver hon D-uppsatsen i statsvetenskap. 
 
Clas 
Clas är 24 år. Han har läst 60 p statsvetenskap, 20 p spanska, 50 p socialanrop samt 20 p 
nationalekonomi. När aktuell termin är avslutad har han studerat i 3,5 år på högskolenivå. 
 
Dan  
Dan är 35 år. Han har läst cirka 200 poäng vid högskolan. I dessa ingår 80 p statsvetenskap och 
en nästan färdig teol kand. Dan har bedrivit en del av sina studier parallellt med att han har 
arbetet. Han arbetar nu som frilansjournalist. 
 
Erik 
Erik är 29 år. Han har gått socionomutbildningen på 140 p. Dessutom har han läst 
litteraturvetenskap 30 p, och några andra kurser. Sammanlagt har han 198 p, det vill säga nästan 5 
års studier på högskolenivå. Erik har även en kortare journalistutbildning från Skurups 
folkhögskola.  
 
Frej 
Frej är 30 år. På högskolenivå har han läst 60 p sociologi, 20 p statsvetenskap, 80 p 
nationalekonomi samt 85 p finska. Sammanlagt har Frej tagit 240 p på högskolenivå, vilket 
motsvarar 6 års heltidsstudier. 
 
Gun 
Gun är 24 år. Hon har gått socionomutbildningen, 140 p, vid Lunds universitet. Hon har studerat 
på heltid i 3,5 år. Nu jobbar hon som socionom. 
 
Hans 
Hans är 25 år. Hans universitetsstudier består av 30 p matematik, 105 p datalogi, 70 p psykologi, 
16 p teologi och en påbyggnadskurs på 20 p i kognitionsvetenskap. Den här terminen utökar han 
sin uppsats i kognitionsvetenskap. Sammanlagt har Hans studerat i 5 år. 
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Ida 
Ida är 24 år. Hon läser till en pol mag och skriver för närvarande D-uppsats i statsvetenskap. 
Andra ämnen som hon har studerat är nationalekonomi, islamologi, u-landskunskap och 
sydostasiens historia. Sammanlagt har hon läst i 4,5 år vid universitetet. 
 
Julia 
Julia är 25 år. Hon har en pol mag med statsvetenskap som huvudämne. I hennes examen ingår 
också psykologi, nationalekonomi, freds- och konfliktvetenskap samt handelsrätt. Detta ger 5 års 
universitetsstudier. Nu arbetar Julia på Migrationsverket. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


