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Abstract

Det här är en undersökning över hur studenternas kontaktnätverk ser ut i samband med deras 

kandidatuppsats.  Med  uppsatsen  vill  jag  förbättra  kunskapen  om  studenters 

kommunikationsnätverk.  Följande frågor har använts: Hur ser studenters kontaktnätverk ut 

under  deras  kandidatuppsats?  Vilka människor  diskuterar  studenter  sina kandidatuppsatser 

med? Hur viktig är kommunikationen med dessa människor? På vilket sätt är dessa människor 

viktiga? När är dessa människor viktiga under uppsatsen (början, mitten, slut)? Hur viktiga är 

de formella respektive informella kontakterna för studenterna?

Frågorna  besvarades  av  studenter  inom  Biblioteks-  och  informationsvetenskap  via  en 

webbenkät. Studenterna har haft kontakt med en handledare, en kontaktperson, en opponent 

och några ytterligare personer. Här finns stora variationer  över vilka personer studenterna 

kommunicerat med. Kontakterna har också haft olika betydelse för studenterna. I överlag så är 

handledaren och kontaktpersonen de två viktigaste kontakterna i samband med studenternas 

uppsatser. Orsaken till  varför kontakterna är viktiga varierar, men ofta är det roller såsom 

informationskällor,  tips/förslag  på  utformning  och  socialt  stöd.  Jag  upptäckte  också  att 

kontakterna  är  viktiga  under  olika  faser.  Vissa  kontakter  var  viktiga  vid  uppsatsens 

begynnelse,  andra  var  viktiga  under  uppsatsens  mitt  och  andra  kontakter  var  viktiga  vid 

uppsatsens slut. Min studie visar slutligen att de formella kontakterna generellt var viktigare 

än de informella för studenterna.

Nyckelord:
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Kuhlthau  har  undersökt  studenters  informationssökningsprocess  i  samband  med 

uppsatsskrivande. Hon delar upp processen i olika faser där hon betonar att studenterna har 

olika känslor under dessa faser. Alsegård skriver om hur motivation påverkar studenternas 

uppsats  och  om  hur  formella  och  informella  kontakter  påverkar  studenternas 

uppsatsskrivande. Crawford, Crane och Allen har alla tre gjort undersökningar för att ta reda 

på olika yrkesgruppers informationsnätverk, i samband med forskning om någonting som har 

med deras yrke att göra. 

Med  informationsnätverk  avser  jag  yrkesgruppernas  kontakter  som  varit  viktiga 

informationskällor för deras forskning. Jag blev inspirerad av det här och har därför tänkt göra 

en liknande nätverksmodell.  Jag är  främst  intresserad av studenter  och har  därför valt  att 

analysera studenters informationsnätverk under deras kandidatuppsatser. Jag kommer dels att 

analysera  på  individnivå  och  dels  se  om  det  går  att  få  fram  ett  större  nätverk  av  de 

involverade. 

Jag kommer också att skilja på formella och informella kontakter. Med formella kontakter 

avser jag handledare, opponent och kontaktperson för uppsatsen. De informella kontakterna är 

kontakter  som inte  nödvändigtvis  behöver  finnas  med,  men som fortfarande kan spela  en 

oerhört  viktig  roll  för  studenten  som  skriver  kandidatuppsats.  Med  viktiga  personer  för 

uppsatsen avser jag dem som på något sätt påverkat eller tillfört något i uppsatsen. Bland de 

informella  kontakterna  inkluderas  bland  annat  familj,  vänner  och  klasskamrater.  Med 

indelningen vill  jag också försöka få  fram hur viktiga  respektive  formella  och informella 

kontakter har varit och hur viktiga de varit jämfört med varandra. 

Studentuppsatserna gjordes på ett speciellt sätt, närmare bestämt att studenterna fick i uppdrag 

att göra en utvärdering inom biblioteksvärlden. Studenterna fick välja något att utvärdera och 

delades därefter in i olika handledargrupper. Dessa grupper baserades på studenternas val av 

utvärdering.  Varje  handledargrupp  bestod  av  tre  eller  fyra  studenter  och  en  handledare. 

Handledargruppen träffades vid ett par tillfällen där studenterna tillsammans diskuterade vad 

som gjorts och vad som behövde göras inför nästa möte. Grupphandledningen övergick senare 
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till individuell handledning. När uppsatserna var färdiga fick studenterna opponera varandras 

arbeten i opponeringsseminarium och därefter fick studenterna några veckor att justera sina 

uppsatser för att slutligen lämna in uppsatserna för betygsättning.  

Min forskningsfråga:

Hur ser studenters kontaktnätverk ut under deras kandidatuppsats?

1.2 Mål och syfte

Med min uppsats vill jag ta reda på hur studenters kontaktnätverk under deras kandidatuppsats 

ser ut. Jag vill också veta hur viktiga olika typer av kontakter är och på vilket sätt de varit  

viktiga. Jag är dessutom intresserad av att veta när kontakterna varit viktiga och hur viktiga de 

formella  respektive  informella  kontakterna  är.  Syftet  med  uppsatsen  är  bättre  förstå  hur 

studenternas kontaktnätverk kan se ut i verkligheten. 

1.3 Problematisering

Det finns en hel del litteratur om forskares och ingenjörers kommunikationsnätverk. Däremot 

finns  det  inget  specifikt  skrivet  om  studenters  kommunikationsnätverk.  Det  här  är 

problematiskt eftersom det betyder att det finns ett hål i kommunikationsforskningen. Detta 

ger  en  god  grund  för  frågor  om  studenternas  nätverk.  Hur  ser  studenters 

kommunikationsnätverk  ut?  Har  studenter  samma  typ  av  kommunikationsnätverk  som 

forskare och ingenjörer? 

Litteratur finns också om uppsatsskrivande och informationssökningen som ingår. Däremot 

finns det inget som direkt kopplar uppsatsskrivande med kommunikationen i samband med 

uppsatsskrivandet.  Av den anledningen blir  det intressant att  ställa frågor som handlar om 

uppsatsskrivande också. I och med det här väcks ett intresse för frågor såsom, Hur viktig är 

kommunikationen med olika kontakter? Varför är  kontakterna viktiga? När är kontakterna 

viktiga?  Hur viktiga  är  de formella  respektive  de informella  kontakterna  för  studenterna? 

Kombinerar man dessa frågor får man fram studenternas situation i en större kontext.
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1.4 Frågeställningar

De frågor jag har arbetat med är följande:

Huvudfråga:

Hur ser studenters kontaktnätverk ut under deras kandidatuppsats?

Underfrågor:

Vilka människor diskuterar studenter sina kandidatuppsatser med?

Hur viktig är kommunikationen med dessa människor?

På vilket sätt är dessa människor viktiga?

När är dessa människor viktiga under uppsatsen (början, mitten, slut)?

Hur viktiga är de formella respektive informella kontakterna för studenterna?
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2. Teori

2.1 Teori och tidigare forskning 

I denna del tar jag upp litteraturen som jag valt att se på för att sedan kunna analysera och 

jämföra med mina egna resultat. Följande ämnen tar jag upp:

• Informationsbegreppet

• Informationssökning

• Uppsatsskrivande och kontakter

• Kommunikation mellan forskare

• Gatekeepers

De studier som finns om kommunikationsnätverk är skrivna av forskare om forskares nätverk. 

Jag har av den anledningen tagit upp några exempel på sådan litteratur eftersom jag gjort en 

liknande studie, dock om studenter istället för forskare. Senare jämför jag mina resultat med 

forskarnas  resultat  för  att  se  om forskarnas  situation  även gäller  för  studenterna eller  om 

studenterna  har  ett  unikt  kommunikationsnätverk.  Jag  har  också  tagit  upp  litteratur  om 

informationssökning och uppsatsskrivande. Det här har jag gjort för att jag dels är intresserad 

av  kommunikationsnätverket,  dels  för  att  få  en  förståelse  hur  studenterna  påverkas  under 

uppsatsens olika faser och slutligen för att belysa kontakternas betydelse.

2.1.1 Informationsbegreppet

Peter  Ingwersen  definierar  i  sin  bok  ”Information  retrieval  interaction” begreppet 

information.  Hans  krav  på definition  av information  är  att  den måste  kunna relateras  till  

kunskap,  den  ska  vara  generaliserbar  och  den  ska  dessutom  kunna  visa  effekter  av 

information  (Ingwersen  1992,  s.  26).  Ingwersens  informationsbegrepp  måste  uppfylla  två 

villkor. Dels att information är kommunikationen mellan människor där ena parten skapar och 

sprider information. Dels något som tas emot av en eller flera mottagare och förändrar deras 

kunskap  som  är  den  andra  parten  (Ingwersen  1992,  s.  238).  Ingwersens  definition  av 

information använder jag. 
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2.1.2 Informationssökning

Carol  Kuhlthau skriver  i  sin  bok  ”Seeking Meaning:  a  process  approach to  library  and  

information services” om hur man söker information och hon delar upp denna process i sex 

olika faser i hennes modell. Dessa faser är (Kuhlthau 2004, s. 45, 82):

1. Initiering av uppgift (Task Initiation eller Initiation)

2. Val av ämne (Topic Selection eller Selection)

3. Utforskning av information om ämnet (Prefocus Exploration eller Exploration)

4. Inriktning av ämne att fokusera på (Focus Formulation eller Formulation)

5. Insamling av relevant information (Information Collection eller Collection)

6. Presentation (Search Closure eller Presentation)

Kuhlthau  beskriver  att  det  finns  ett  informationsbehov  under  fasen  initiering som  är 

modellens första fas. Personen har ett informationsbehov för att kunna utföra ett arbete eller 

en  uppgift.  När  en  student  får  en  uppgift  upplever  ofta  han/hon  en  osäkerhet  och  oro. 

Studenten  börjar  fundera  på  tänkbara  ämnen  och  hur  han/hon  ska  ta  sig  an  uppgiften 

(Kuhlthau 2004, s. 44). I denna inledande fas skapar studenten frågor och formulerar problem 

för att skapa ett informationsbehov (Kuhlthau 2004, s. 81).

Under  fas två bestämmer studenten  val  av ämne.  I  fasen identifieras  och undersöks olika 

ämnesområden.  Här  bestäms  också  tillvägagångssätt  för  att  klara  uppgiften  förklarar 

Kuhlthau.  Det  är  fyra  bakomliggande  kriterier  för  att  bestämma  val  av  ämne:  studentens 

personliga intresse för ämnet, uppgiftens krav, den tillgängliga informationen om ämnet och 

slutligen den tid studenten har till sitt förfogande. När ämnet är valt övergår osäkerheten till 

optimism (Kuhlthau 2004, s. 46). Vikten för dessa kriterier varierar mellan olika individer 

(Kuhlthau 2004, s. 82).   
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Fas tre syftar till att utforska vilken information som finns inom ämnet och där studenten 

därefter bestämmer en inriktning att fokusera på. För många studenter är den här fasen den 

tyngsta.  Studenterna  upplever  förvirring,  osäkerhet  och  tvivel  under  fas  tre  förklarar 

Kuhlthau. En vanlig orsak till dessa känslor är att studenten känner sig misslyckad i samband 

med att han/hon inte klarar av att hitta information i önskad utsträckning (Kuhlthau 2004, s. 

47). Studenten använder i första hand kända eller rekommenderade artiklar och vänder sig 

därefter utåt till mer okända källor (Kuhlthau 2004, s. 82).

Att  bestämma  inriktning  av  ämne  är  syftet  bakom  fas  fyra.  Denna  process  kan  antingen 

komma  gradvis  eller  vid  ett  specifikt  tillfälle  i  och  med  att  studenten  hittar  och  läser 

information om ämnet. Oavsett vilket som är aktuellt för studenten, så konstaterar Kuhlthau 

att det mesta av de negativa känslorna från föregående fas försvinner och istället upplever 

studenten en säkerhet (Kuhlthau 2004, s. 48). Ibörjan var fas tre, fyra och fem unika faser, 

men senare ändrades dessa till en överlappning av varandra. Detta ändrades på grund av att 

många  studenter  upplevt  övergången  av  de  olika  faserna  som gradvis  istället  för  direkta 

övergångar (Kuhlthau 2004, s. 83).

Den femte fasen handlar om att samla information som är relevant för studentens inriktning. 

Kuhlthau  skriver  att  studenten  filtrerar  bort  den  orelevanta  informationen  och  den  mer 

generella informationen för att istället fokusera på den specifika och bättre informationen. Det 

här är den mest effektiva fasen där både studentens intresse och självkänsla ökar (Kuhlthau 

2004, s. 49).   

Sjätte  och  sista  fasen innebär  att  informationssökningen  når  sitt  slut.  I  denna  fas  söker 

studenten upp tidigare missad information och kontrollerar den information som han/hon fått 

tag på. Anledningen till att studenterna avslutar sökningsprocessen är normalt antingen att de 

inte hittar mer relevant information eller att de känner sig nöjda med den information de fått 

tag på (Kuhlthau 2004, s. 50). 
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2.1.3 Fungerar Kuhlthaus modell i verkligheten?

Eva  Ödlund  undersöker  i  sin  magisteruppsats  ”ISP och  uppsats:  en  kvalitativ  studie  av  

Kuhlthaus informationssökningsprocess bland uppsatsskrivande högskolestudenter” huruvida 

Kuhlthaus  ISP-modell  (Informationssökningsprocess)  verkligen stämmer  för studenter  som 

skriver uppsats. Hon intervjuade 11 studenter. Av dessa hade tre skrivit B-uppsats, fem C-

uppsats och tre deras examensarbete (Ödlund 2000, s. 34). 

Ödlund kom fram till att Kuhlthaus ISP-modell var lätt att identifiera och att den gäller för 

samtliga, men med vissa restriktioner. I fas 1 innan de intervjuade studenterna valt ämne att 

skriva om kände de en osäkerhet och oro. Osäkerheten bestod i att finna en klasskamrat att 

skriva med och över uppsatsen som helhet (Ödlund 2000, s. 46).  

I  den  andra  fasen  bestämde  studenterna  vilket  ämne  de  skulle  skriva  om  och  här  fick 

majoriteten tydliga drag av optimism. De få studenter som inte fick igenom sitt ämnesval fick 

det tungt, de blev tvungna att komma på ett nytt ämne. Fas tre inleder studenternas sökande 

på  information.  Här  hade  många  studenter  problem  att  hitta  rätt  information.  Några  av 

studenterna  påpekade  att  de  fått  för  dålig  information  över  var  och  hur  de  ska  söka 

information. Fick de information var det också vid fel tillfälle vilket gjorde att de inte kunde 

ta till sig informationssökningsteknikerna på ett bra sätt (Ödlund 2000, s. 47). 

I fas fyra bestämde studenten inriktning av sitt ämne att fokusera på. I denna fas formulerade 

många om sina syften och frågeställningar.  För de övriga handlade det om att  sålla deras 

befintliga information.  En av studenterna betonade att  vid det skedet kändes arbetet  roligt 

(Ödlund 2000, s. 47-48). 

Fas fem handlade om att samla relevant information. Här beskriver Ödlund att studenterna 

avgränsar sina sökningar till den litteratur de redan hade. Här betonade en student att det var 

kul att söka information när fokus på ämne är bestämt.  En annan student oroade sig över 

risken  att  ha  missat  viktig  information.  I  fas  sex som  är  sista  fasen  avslutades 

informationssökningen. De flesta studenterna kände här en lättnad när de valde att avsluta 

informationssökningen (Ödlund 2000, s. 48).
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Det  var  ingen  tydlig  skillnad  mellan  dem  som  skrev  B-uppsats,  C-uppsats  eller 

examensarbete.  Alla  följde  Kuhlthaus  modell.  Den  enda  skillnaden  var  den  mängd 

information som behövdes sökas eftersom de fick olika mycket litteraturtips, påpekar Ödlund 

(Ödlund 2000, s. 49). 

2.1.4 Uppsatsskrivande och kontakter

Helena Alsegård skriver i sin magisteruppsats ”Ta trappan till uppsatsen: en studie om stöd  

och hinder i uppsatsskrivande bland yrkesverksamma deltidsstudenter vid nationellt centrum 

för  utomhuspedagogik” om studenters  upplevelse  av  att  påbörja,  genomföra  och  slutföra 

skrivandet av sin magisteruppsats. Alsegård skriver att det viktigaste för studenterna att bli 

klar med sin uppsats är att vara motiverad (Alsegård 2009, s. 44). Under uppsatsen användes 

så  kallade  gruppträffar  där  studenterna  träffades  i  grupper  för  att  prata  om  uppsatsen 

(Alsegård 2009, s. 56). Dessa träffar upplevdes av de flesta mycket positivt vilket resulterade i 

höjd  motivation  för  deltagarna.  Alsegård  förklarar  att  mötena  fungerade  som  stöd  för 

studenterna  i  och med att  de peppade och socialt  stödde varandras  uppsatsskrivande.  Det 

fanns också i samband med den positiva upplevelsen av mötena en önskan att höja antalet 

träffar för att förbättra kommunikationsmöjligheterna. (Alsegård 2009, s. 59). Detta tolkar jag 

som  ett  tydligt  exempel  på  varför  informella  kontakter  kan  vara  oerhört  viktiga  under 

studenternas uppsatser. Alsegård påpekar att stöd och kommunikation med handledarna också 

var  oerhört  viktiga  för  studenterna  (Alsegård  2009,  s.  62).  De  formella  kontakterna  har 

normalt en central roll som både stöd och rådgivare för studenterna.

2.1.5 Kommunikation mellan forskare

Diana Crane undersöker i sin artikel  "Social structure in a group of scientists: a test of the  

invisible college hypothesis" kommunikationen mellan forskare både internt och externt. Hon 

kom fram till att både interna och externa forskare kontaktas lika mycket och att forskarna 

låter  sig  påverkas  lika  mycket  från  de  externa  forskarna  som de  påverkas  av  de  interna 

forskarna (Crane 1969, s. 348).

Susan Crawford undersöker i sin artikel ”Informal communication among scientists in sleep  

research” kommunikationen mellan sömnforskare både internt och externt. Med internt avses 

att de har kontakt med andra sömnforskare i samband med deras forskning. Med externt avses 

att  sömnforskaren  har  kontakt  med  forskare  från  andra  discipliner  under  deras  forskning. 
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Crawford frågade sömnforskarna vilka andra forskare de haft kontakt med minst tre gånger 

det senaste året. Det visade sig att det var lite fler interna forskare sömnforskarna hade haft 

kontakt med (58 %), men att det egentligen inte var så stor skillnad (Crawford 1971, s. 29).

Crawford konstaterade att 73 % av alla sömnforskare var direkt eller indirekt involverade i ett 

större kommunikationsnätverk. Genom nätverket hade forskarna kontakt med minst en annan 

forskare och indirekt kontakt med hela nätverket. Att vara med i ett nätverk ger ofta forskare 

fördel gentemot forskare som saknar denna typ av kommunikationsnätverk eftersom de får 

väldigt mycket information om forskningen via nätverket ”på kuppen”. Det är också i dessa 

stora nätverk som de så kallade gatekeepers befinner sig. Gatekeepers håller ihop kontakten 

mellan olika universitet  och forskningscenter.  Om man tar bort  gatekeepers från nätverket 

isoleras en stor del forskare och informationsspridningen reduceras kraftigt påpekar Crawford 

(Crawford 1971, s. 32). 

2.1.6 Gatekeepers

Jag nämnde tidigare att jag skulle göra både små och stora nätverk. Med det större nätverket  

hoppas  jag  att  några  centrala  personer  ska  komma  fram,  dessa  brukar  ofta  kallas  för 

”gatekeepers” i liknande studier och dessa. Crawford kallar egentligen dessa gatekeepers för 

”nodpunkter” i nätverket, men jag kommer för enkelhetens skull att hålla mig till begreppet 

gatekeepers för att undvika förvirring. Crawford beskriver  gatekeepers som människor med 

goda kunskaper inom ett  eller  flera ämnesområden.  Detta gör att  många andra människor 

inom  det  området  kontaktar  dem  för  att  få  tips  eller  information  om  något  inom  det 

ämnesområdet (Allen 1968, s. 90; Crawford 1971, s. 30). I och med detta får  gatekeepern 

information om vad som händer och vad som har gjorts inom området, vilket resulterar i att de 

bildas ytterligare inom området.

Crawford upptäckte att vissa forskare kontaktades oftare än andra och att de därför lättare 

kunde påverka andra forskare. De publicerade fler artiklar/böcker och tenderade att citeras 

oftare (Crawford 1971, s. 30). Denna typ av forskare brukar av många forskare kallas för 

gatekeepers eftersom de är  centrala  informationskällor  för  något  ämnesområde (Crawford 

1971, s. 32).
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Tom J. Allen skriver i sin artikel "Organizational aspects of information flow in technology" 

om hur ingenjörer väljer att lösa ett problem när de har två eller fler tänkbara lösningar. I sin 

studie ber Allen ingenjörerna att markera ut sannolikheten för att respektive lösningsmetod 

ska väljas för att lösa problemet. Han låter ingenjörerna göra detta vid flera tidpunkter tills  

något av lösningsalternativen har blivit valt. Allen frågar också vad som fått ingenjören att 

öka/minska  sannolikheten  att  välja  en  viss  metod  gentemot  någon  annan  varje  gång 

ingenjören ändrat sin prioritet av metodval på något sätt (Allen 1968, s. 75). Allen upptäcker i 

sin studie att det finns nyckelpersoner som ingenjörerna vänder sig till för att få information. 

Han kallar dessa för ”teknologiska gatekeepers”. Allen tror att dessa teknologiska gatekeepers 

ligger bakom informationsspridningen mellan både interna källor och externa källor. Det är 

alltså dessa gatekeepers som är kärnan bakom informationskommunikationen mellan samtliga 

involverade människor (Allen 1968, s. 90).

2.1.7 Sammanfattning av litteraturen

Kuhlthaus modell  för informationssökning beskriver olika faser en student upplever under 

uppsatser. Hon betonar hur studenten känner stor osäkerhet i uppsatsens begynnelse och hur 

den övergår till  säkerhet ju närmare slutet studenten kommit.  Ödlund har testat  Kuhlthaus 

modell och hon kommer fram till att modellen faktiskt fungerar. Alsegård betonar vikten av 

studenternas motivering för att  lyckas med uppsatsen.  Hon tar också upp de formella  och 

informella kontakternas påverkan och betydelse för studenterna. Crane skriver att de externa 

kontakterna kan vara lika viktiga som de interna kontakterna. Crawford skriver att interna och 

externa forskare kontaktas i lika stor mängd. Både Crawford och Allen beskriver gatekeepers 

som är  centrala  personer  i  ett  nätverk.  Dessa  har  goda kunskaper  inom något  ämne  och 

kontaktas därför i större utsträckning än övriga forskare. Gatekeepers blir i och med det här 

viktiga noder för informationskommunikationen i deras nätverk. 
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3. Metod och urval

3.1 Genomförande

3.1.1 Premiss

Jag fick inspiration till att visualisera nätverken av Crawfords studie eftersom jag tycker att 

hennes figurer ger en klar och tydlig visualisering av informations/kommunikationsnätverk.

De kontakter jag själv hade under min kandidatuppsats var:

• Min handledare

• Mina grupphandledningsklasskamrater

• Min kontaktperson för utvärderingen

• Den kursansvarige

• Den examinerande läraren

• Min respondent före inlämning av utvärderingsuppsatsen

Jag tror att samma eller snarlika mönster gäller de flesta studenterna. Med utgångspunkt från 

den premissen kommer jag att försöka illustrera hur kommunikationsnätverken skulle kunna 

se ut. Här har jag inspirerats av Crawford och hennes illustrationer över hur sömnforskarnas 

informationsnätverk  ser  ut.  Jag  börjar  med  en  enkel  visualisering  över  hur  en 

handledningsgrupp  ser  ut.  och  har  därför  gjort  figur  1 som visar  just  detta  lilla  nätverk. 

Figuren har fyra cirklar, en kvadrat och linjer mellan dem. Cirklarna föreställer studenterna i 

handledningsgruppen och kvadraten föreställer handledaren. Linjerna visar kommunikationen 

inom gruppen. 

Figur 1. Intern kommunikation inom en handledningsgrupp

Nu  är  jag  även  intresserad  av  externa  kontakter  eftersom  jag  annars  anser  att  min 

forskningsfråga  inte  kan  besvaras  ordentligt.  Visar  jag  enbart  resultaten  av  de  interna 

kontakterna så blir hela studien missvisande eftersom externa kontakter också har en viktig 

roll för att beskriva nätverket. Av den orsaken har jag gjort figur 2 som visar både den interna 

och den externa kommunikationen inom en handledningsgrupp. De större cirklarna föreställer 
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studenterna och de mindre cirklarna föreställer de externa kontakterna. Kvadraten föreställer 

läraren och linjerna visar kommunikationen mellan alla involverade människor.

Figur 2. Intern och extern kommunikation inom en handledningsgrupp

För att få en övergripande bild över hur studenternas kommunikationsnätverk ser ut har jag 

gjort  figur 3 som visar kommunikationen både inom och mellan fyra handledningsgrupper. 

Cirklarna  föreställer  studenterna  och  kvadraterna  föreställer  handledarna.  Linjerna  visar 

kommunikationen mellan  alla  involverade.  Den här  figuren visar  dessutom varje  students 

opponent som kommer från någon av de andra handledargrupperna.

Figur 3. Kommunikation inom och mellan flera handledningsgrupper

Tillsammans visar figurerna en bild över hur jag tror att kommunikationsnätverken kommer 

att se ut. I resultatdelen kommer jag att använda programmen Bibexcel och Pajek för att visa 

studenternas riktiga nätverk. Jag kommer också att använda programmet Excel för att visa 

tabeller och därmed belysa de mest intressanta statistiska resultaten. 

3.1.2 Val av undersökning

Jag valde att göra en webbenkät eftersom jag tror att det var det lättaste sättet att få tag på 

respondenter.  Under  magisteruppsatsen  saknas  schemalagd  tid,  endast  ett  slutdatum  när 

uppsatsen ska vara klar. Närvaron på universitetet lär med andra ord inte vara alltför hög. Det 

problemet försvinner i och med att respondenterna kan besvara enkäten så fort de har tid och 

tillgång till en dator med Internet. Detta går alltså mycket lätt att göra för de flesta hemifrån, 

vilket  eliminerar  närvaro  problemet.  Däremot  kan  ett  problem istället  vara  en  låg  andel 
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respondenter i och med att det är en enkät. Enkäter är nämligen kända för att ha en rätt låg 

responsandel.

3.1.3 Val av enkätfrågor

Jag  och  min  handledare  bestämde  frågorna  tillsammans  där  vi  använde  så  kallad 

”brainstorming” av idéer och diskuterade dem. Jag gjorde sedan en temporär frågeformulering 

utifrån  diskussionen  och  sedan  träffades  vi  en  gång  till  och  diskuterade  mina 

frågeformuleringar och upplägg på enkäten. I detta skede hade jag enbart frågorna som vanlig 

text. Handledaren föreslog att göra en webbenkät och han berättade att det finns goda verktyg 

på nätet för att göra sådana. Jag kollade upp tjänsten ”Web Survey Master” som är googles 

verktyg för enkäter. Jag började med att se på några film-tutorialer för att lära mig hur tjänsten 

fungerade. Därefter tittade jag på en lista med tjänstens möjligheter till olika typer av frågor. 

Sedan testade jag mig fram angående frågorna. 

Med Web Survey Master använde jag totalt 4 typer av frågor. Jag började med Ja/Nej-frågor, 

alltså frågor med två svarsalternativ. I nästa frågetyp rabblade jag upp några svarsalternativ 

där jag lät respondenten bocka för alla svar som varit aktuella för just honom/henne under sin 

uppsats. Denna typ av fråga gav med andra ord möjligheten att välja fler än ett alternativ. Till 

majoriteten av frågorna använde jag en textruta som svar eftersom dessa frågor var öppna och 

svaren var därför unika för varje respondent. Sista typen av fråga som jag använde krävde 

dels  en  värdering  över  hur  viktig  kontakterna  var  en  så  kallad  matrisfråga.  Matrisfrågor 

används när man har en övergripande fråga som kräver värdering över några underliggande 

teman (Web Survey Master 2010).

Det blev totalt 10 frågor:

1. Vad är ditt kön (Svarsalternativ: Man/Kvinna)? Denna fråga använde jag för att kunna 

göra analyser på svaren genom att jämföra svaren för respektive kön.

2. Är du klar med din uppsats (Svarsalternativ: Ja/Nej)? Denna fråga använde jag för att 

kunna dra samband med  respondenternas  svar  jämfört  med om de är  färdiga  med 

uppsatsen eller inte.

3. Vilka  av  följande  biblioteksresurser  använde  du  under  uppsatsen  (Svarsalternativ: 

material, album, övriga databaser, personal)? Denna fråga använde jag för att se vilka 

biblioteksresurser som studenterna använde under deras kandidatuppsatser.
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4. Vem/Vilka  har  du  diskuterat  uppsatsen  med  (Öppen  fråga,  jag  använde  därför  en 

textruta som svar)? Denna fråga ställdes för att jag skulle få reda på vilka kontakter, 

dels hur många och dels vilka typer av kontakter som varit aktuellt för studenterna.

5. Hur  viktig  var  denna  kommunikation  med  respektive  kontakt  (Öppen  fråga,  jag 

använde därför en textruta som svar, här skulle studenten också värdera hur viktig 

kontakterna i fråga var)? Frågan använde jag för att få reda på hur viktiga kontakterna 

var för studenten.

6. På vilket  sätt  var kontakterna  viktiga för dig (Öppen fråga,  jag använde därför en 

textruta som svar)? Jag använde den här frågan för att få reda på varför kontakterna 

var viktiga för studenterna.

7. Hur viktig  var kontakten i  uppsatsens början (Öppen fråga,  jag använde därför  en 

textruta som svar)? Den här frågan använde jag för att få reda på om kontakterna var 

viktiga under uppsatsens begynnelse.

8. Hur viktig var kontakten i mitten av uppsatsen (Öppen fråga, jag använde därför en 

textruta som svar)? Samma som föregående fråga, dock är tidsperioden ändrad från 

början till mitten.

9. Hur viktig var kontakten i slutet av uppsatsen (Öppen fråga, jag använde därför en 

textruta  som  svar)?  Även  denna  fråga  använde  jag  för  att  få  reda  på  hur  viktig 

kontakterna var, men under slutet av uppsatsen denna gång. Gemensamt syftar de tre 

sistnämnda  frågorna  till  att  ta  reda  på  när  de  olika  kontakterna  var  viktiga  för 

studenterna under kandidatuppsatsen.

10. Hur  viktiga  för  dig  var  följande  kontakttyper  (Matrisfråga  med  flera  teman  och 

svarsalternativ.  Teman:  handledare,  kontaktperson  för  utvärderingen,  opponent, 

studenter, familj, övriga kontakter. Svarsalternativ: mycket viktig, viktig och oviktig) 

Den sista frågan använde jag för att få reda på studenternas uppskattningar av de olika 

typerna av kontakter. Senare kommer detta användas för att jämföra de formella och 

de informella kontakterna och analysera deras betydelse för studenterna. 

3.1.4 Enkäterna

Jag formade generellt enkäten på följande sätt för att underlätta för respondenterna:

• Fråga - Först ställde jag frågan och skrev viktiga detaljer inom parentes.

• Förklaring -  Därefter  gav jag en förklaring över  hur frågan ska besvaras och/eller 

definition av svarsalternativ.
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• Exempel - Sedan gav jag några exempel som förtydligande över hur svaren bör se ut.  

• Tips  -  Jag  gav  därefter  tips  för  att  underlätta  för  studenterna  när  de  svarade  på 

frågorna.

• Svar - Nederst kom alltid svarsrutan eller svarsalternativen som skulle väljas.

Jag använde de olika delarna där jag ansåg att de var nödvändiga, detta för att förtydliga så 

mycket  som möjligt  för  respondenterna.  Hade  jag  inte  gjort  detta  så  hade  det  inte  varit 

självklart hur man ska besvara många av frågorna (speciellt de öppna frågorna med textrutor). 

När  jag  kände  mig  nöjd  skickade  jag  enkäterna  till  de  biblioteks-  och 

informationsvetenskapsstudenter som skrivit kandidatuppsatsen och väntade därefter på deras 

svar. Det var 25 studenter som jag skickade enkäten till. Hälften av dessa fortsatte att läsa 

vidare på magisterprogrammet. Jag visste att de som inte läste vidare skulle vara svåra att få 

tag på och hoppades därför på 10-15 svar för att enkäten skulle ge något. En av dem svarade 

att hon inte gjort uppsatsen. Därmed kvarstod 24 studenter varav 12 svarade på enkäten och 

jag kunde därefter börja analysera studenternas svar.

3.1.5 Efter enkätsvaren

Efter att jag samlat in enkätsvaren som var 13st började jag anpassa datan i Excel för att sedan 

kunna använda den i programmet Bibexcel. I Bibexcel skapade jag .net och .clu filer för att 

sedan kunna visualisera kommunikationsnätverken via programmet Pajek. I pajek skapade jag 

sex nätverk varav tre större nätverk och tre mindre nätverk. De mindre nätverken visualiserar 

tre  av  studenternas  kontaktnätverk  medan  de  större  visar  helheten  på  lite  olika  sätt.  Jag 

skapade också fem tabeller med hjälp av Excel för att sammanställa studenternas svar.
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4. Resultat och analys

4.1 Kommunikationsnätverk

4.1.1 Ett stort kommunikationsnätverk

Jag lyckades med min undersökning få fram ett större kommunikationsnätverk. För att visa 

kommunikationsnätverket på ett bra sätt har jag gjort de tre figurerna figur 4, figur 5 och figur 

6.  Totalt  är  det  13  studenter  som svarat  på  min  webbenkät.  Av  figur  4 syns  tydligt  ett 

kommunikationsnätverk  för  klassen  som skrev  uppsats.  Handledarna  som  är  de  mörkgrå 

noderna har kontaktats av flest studenter. Jag betraktar därför handledarna som gatekeepers 

eftersom det är dessa som håller ihop nätverket likt Allens och Crawfords studier. Tydligt är 

också att många av studenterna har haft kontakt med någon annan student. Studenterna är de 

svarta  noderna.  Handledarna  är  centrala,  men  även  studenterna  är  alltså  också  viktiga. 

Alsegård fick liknande resultat i sin undersökning och jag tror inte att det är en tillfällighet att 

både handledare och studenter är viktiga. Åtminstone inte för detta upplägg för uppsatsen som 

var att dela in studenterna i handledargrupper. Övriga kontakter har också kontaktats, här har 

dock studenterna kontaktat olika utomstående vilket inte heller är så konstigt. Alla har vi olika 

nära och kära. Endast en av de svarande studenterna har hamnat utanför nätverket.  Om någon 

fler student med samma handledare som denna ensamvarg svarat hade sannolikt ett enda stort 

nätverk skapats. I genomsnitt har studenterna nämnt fyra kontakter.
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Figur 4. Studenternas kommunikationsnätverk i samband med uppsatsen.  
Bilden har tre typer av noder. De svarta noderna är studenterna i nätverket. Dessa noder har etiketten (2) på 

bilden (den här typen av etikett krävs för att Pajek ska visa pilarna). De mörkgrå noderna är lärare där alla utom  

de två som är uppe i det högra hörnet är handledare. Dessa noder har etiketten (1) på bilden. De ljusgrå noderna 

är övriga personer såsom familj, vänner och kontaktpersoner. Dessa noder har etiketten (3) på bilden. De övriga  

personerna  är  också  de  externa  kontakterna  medan  lärare  och  studenter  är  de  interna.  Pilarna  beskriver 

studenternas kontakter under uppsatsen.  Pilarna har också siffror som beskriver hur viktiga kontakterna varit. Ju  

högre nummer, ju viktigare är också kontakten där ett är oviktig, två är viktig och tre är mycket viktig. 

I  figur  5 tydliggörs  hur  viktiga  kontakterna  varit  för  studenterna.  Framförallt  framgår 

handledarnas centrala roll i uppsatsen genom att många av de mörkgrå noderna blivit enorma 

jämfört med de övriga noderna. Jag är intresserad av de människor som kontaktats och har 

därför dolt alla personer som inte blivit kontaktad av någon student. Det här gör att många av 

studenterna (de svarta noderna) försvunnit från nätverket. Detta är dock nödvändigt för att 

inte ge en missvisande bild av kommunikationsnätverket. Resultatet blir nu att handledarnas 
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och de  övriga  personernas  roll  ökat  vilket  innebär  att  handledarnas  roll  som  gatekeepers 

förstärks ytterligare.   

Figur 5. Betydelsen av enskilda studenters kontakter i samband med uppsatsskrivande. 
Bilden har tre typer av noder. De svarta noderna är studenterna i nätverket. De mörkgrå noderna är lärare där alla 

utom de två som är uppe i det vänstra hörnet är handledare. De ljusgrå noderna är övriga personer såsom familj,  

vänner och kontaktpersoner. De övriga personerna är också de externa kontakterna medan lärare och studenter är 

de interna. Pilarna beskriver studenternas kontakter under uppsatsen.  Pilarna har också siffror som beskriver hur 

viktiga kontakterna varit. Ju högre nummer, ju viktigare är också kontakten där ett är oviktig, två är viktig och 

tre är mycket viktig. Etiketterna summerar pilarnas värden. Nodernas storlek beskriver hur viktiga kontakterna 

varit i kommunikationsnätverket.

I  figur 6 har jag valt att dölja alla oviktiga kontakter, det vill säga alla kontakter som fått 

värdet  ett.  I  och med det här  har många noder försvunnit  från nätverket  och istället  syns 

endast viktiga och mycket viktiga kontakter. Nu har det större nätverket delats till tre nätverk. 

Här framgår det att endast tre studenter varit viktiga eller mycket viktiga kontakter. Många av 

de  externa  människorna  finns  kvar  vilket  tyder  på  att  de  också  har  en  viktig  roll  för 
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studenterna. Jämför man de tre figurerna så kan man alltså förstå att kontakterna haft olika 

betydelse bland de svarande studenterna.  

Figur 6. Viktiga och mycket viktiga kontakter i det större kommunikationsnätverket. 
De oviktiga  kontakterna  har  tagits  bort.  Bilden  har  tre  typer  av  noder.  De svarta  noderna  är  studenterna  i 

nätverket. De mörkgrå noderna är lärare där alla utom de två som är uppe i det högra hörnet är handledare. De 

ljusgrå noderna är övriga personer såsom familj, vänner och kontaktpersoner. De övriga personerna är också de 

externa kontakterna medan lärare och studenter är de interna. Pilarna beskriver studenternas kontakter under 

uppsatsen.  Pilarna har också siffror som beskriver hur viktiga kontakterna varit. Ju högre nummer, ju viktigare 

är också kontakten där två är viktig och tre är mycket viktig (ettorna som är de oviktiga kontakterna har tagits  
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bort). Etiketterna använder samma summa som tidigare, de summerar alltså föregående figurs pilar, inte den här 

bildens. Nodernas storlek beskriver hur viktiga kontakterna varit i kommunikationsnätverket.

4.1.2 Mindre kommunikationsnätverk

Jag  visar  också  exempel  på  några  av  studenternas  kontaktnätverk  för  att  konkretisera 

variationerna hos studenternas kontakter och hur viktiga de varit i figur 7, figur 8 och figur 9. 

I  figur 7 visas ett exempel på en student som inte haft någon kontakt med studenter över 

huvud taget. För denna student har istället handledaren och två andra lärare tillsammans med 

en  extern  kontakt  varit  viktiga.  Det  här  exemplet  belyser  lärarnas/handledarens  roll  i 

uppsatsen.

Figur 7. Kontaktnätverk för student A i samband med uppsatsen. 
Bilden har två typer av noder. De mörkgrå noderna är lärare där en av lärarna är handledare (den största noden)  

och de två andra är övriga lärare. Dessa noder har etiketten (1) på bilden. De ljusgrå noderna är övriga personer 

såsom familj, vänner och kontaktpersoner.  Dessa noder har etiketten (3) på bilden. De övriga personerna är 

också  de  externa  kontakterna  medan  lärarna  är  de  interna.  Pilarna  beskriver  studenternas  kontakter  under 

uppsatsen.  Pilarna har också siffror som beskriver hur viktiga kontakterna varit. Ju högre nummer, ju viktigare 

är  också kontakten där två är viktig och tre är  mycket  viktig.  Denna student saknade ettor som är oviktiga 

kontakter.

I figur 8 visar jag ett exempel på en student som i huvudsak förlitat sig på externa kontakter. 

Även denna student saknar kontakt med studenter. Handledaren har för denna student varit 

central,  men tillsammans har de fem externa kontakterna varit  minst  lika viktiga.  Det här 

exemplet betonar de informella kontakternas roll.  
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Figur 8. Kontaktnätverk för student B i samband med uppsatsen. 
Bilden har  två typer av noder.  De mörkgrå  noderna är  lärare  och i  detta fall  handledaren.  Dessa noder har 

etiketten (1) på bilden. De ljusgrå noderna är övriga personer såsom familj, vänner och kontaktpersoner. Dessa  

noder har etiketten (3) på bilden. De övriga personerna är också de externa kontakterna medan lärare är de 

interna. Pilarna beskriver studenternas kontakter under uppsatsen. Pilarna har också siffror som beskriver hur 

viktiga kontakterna varit. Ju högre nummer, ju viktigare är också kontakten där två är viktig och tre är mycket 

viktig. Denna student saknar oviktiga kontakter. 

I figur 9 visar jag ett exempel på en student som haft alla typer av kontakter. Studenten har 

haft kontakt med fyra studenter, fyra externa kontakter och två lärare varav en är handledaren. 

Endast av studenterna har varit viktig medan båda lärarna och två av de externa kontakterna 

varit  viktiga.  Det  här exemplet  visar att  både formella  och informella  kontakter  kan vara 

viktiga för studenternas uppsats. 
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Figur 9. Kontaktnätverk för student C i samband med uppsatsen. 
Bilden har tre typer av noder. De svarta noderna är studenterna i nätverket. Dessa noder har etiketten (2) på 

bilden. De mörkgrå noderna är lärare där den vänstra är handledaren och den högra är seminarieledaren under 

opponeringen.  Dessa noder har etiketten (1) på bilden. De ljusgrå noderna är övriga personer såsom familj,  

vänner och kontaktpersoner. Dessa noder har etiketten (3) på bilden. De övriga personerna är också de externa 

kontakterna medan lärare och studenter är de interna. Pilarna beskriver studenternas kontakter under uppsatsen. 

Pilarna har också siffror som beskriver hur viktiga kontakterna varit. Ju högre nummer, ju viktigare är också 

kontakten där ett är oviktig, två är viktig och tre är mycket viktig. studenterna

4.2 Viktiga kontakter

4.2.1 Helhetsintryck av kontakternas betydelse

I min sista fråga hade jag fördefinierat kontakttyperna handledare, kontaktperson, opponent, 

studenter, familj och slutligen övriga kontakter. Jag lät här studenterna markera kontaktens 

betydelse i sin helhet under uppsatsen. Här används samma värden som tidigare, det vill säga 

alternativen oviktig (1), viktig (2) och mycket viktig (3). Av tabell 1 framgår att i överlag var 

de tre viktigaste kontakttyperna handledare (2,54), kontaktperson (2,08) och opponent (1,77). 

Dessa  tre  tillhör  alla  de  formella  kontakterna.  Studenter  (1,15),  familj  (1,38)  och  övriga 

kontakter  (1,31)  motsvarar  tillsammans  de  informella  kontakterna.  Studenterna  betraktade 

alltså  de  informella  kontakterna  som  relativt  oviktiga  i  jämförelse  med  de  formella 
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kontakterna. Observera dock att det fanns stor variation bland de svarande och för ett fåtal 

studenter var de informella kontakterna ungefär lika viktiga som de formella kontakterna.

Crawfords studie visade att interna forskare kontaktades lite oftare än externa forskare, men i 

överlag  var  det  ingen  större  skillnad.  För  min  undersökning  är  det  tvärtom,  alltså  att 

studenterna haft kontakt med fler externa än interna kontakter. Det är i och för sig för mig inte 

heller  någon  större  skillnad.  Medelvärdet  för  de  interna  kontakternas  betydelse  som  är 

handledare, opponent och studenter är 1,82 = ((2,54 + 1,77 + 1,15)/3). Medelvärdet för de 

externa kontakternas betydelse som är kontaktperson, familj och övriga kontakter är 1,59 = 

((2,08 + 1,38 + 1,31)/3). Detta innebär att de interna kontakterna har i överlag haft större 

betydelse för studenterna än de externa kontakterna.

Tabell 1. Studenternas skattning av kontakternas betydelse
Betydelse (Medelvärde)

Handledare 2,54
Kontaktperson 2,08
Opponent 1,77
Studenter 1,15
Familj 1,38
Övriga kontakter 1,31

4.2.2 När viktiga?

Jag är intresserad av att veta när kontakterna var viktiga. Jag har av den anledningen gjort 

tabell 2, tabell 3 och tabell 4. För dessa tabeller använde jag de kontakter studenterna valde 

att nämna i mina öppna frågor. Tabellerna visar hur viktiga kontakterna varit i uppsatsens 

början, mitten och slut. Jag har i tabellerna räknat ut medelvärdet för kontakternas betydelse. 

Ett betyder oviktig, två betyder viktig och tre betyder mycket viktig. Av tabell 2 framgår att

Handledare  tillsammans  med  kontaktpersonerna  är  de  två  viktigaste  kontakttyperna  för 

uppsatsens begynnelse. Båda har ett ungefärligt värde på 2,5 vilket motsvarar mitt emellan 

viktiga och mycket viktiga kontakter. Dessa två är också ensamma om att vara viktiga. De 

resterande  kontakttyperna,  alltså  klasskamrater,  opponent  och  seminarieledare,  familj  och 

övriga är alla oviktiga i uppsatsens början. Jag lade ihop opponent och seminarieledare till 

samma  kontakttyp  på  grund  av  att  de  har  samma  roller,  nämligen  att  ge  feedback  på 

uppsatsens språk, struktur och innehåll.
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Jag betraktar Kuhlthaus fyra första faser som uppsatsens begynnelse. I dessa faser bestämmer 

studenten ämne, metod och inriktning över uppsatsen. Här planerar studenterna sin uppsats 

och här har studenterna i huvudsak behov av säkerhet över vad som ska göras. Studenten 

bestämmer  tillsammans  med  kontaktpersonen  ämnesval  och  inriktning.  Handledaren  har 

kunskap om uppsatsskrivande och ger därmed råd till  studenterna vid behov. Hur mycket 

rådgivning  en  student  behöver  beror  dels  på  ämnesvalet  och  dels  på  studentens  tidigare 

erfarenheter  av  uppsatser.  Handledarna  ser  också  till  att  ämnesvalet  är  genomförbart  och 

hjälper  generellt  till  att  planera  och  formulera  problembeskrivning.  Med  tanke  på 

handledarens  och  kontaktpersonens  roll  är  det  inte  heller  konstigt  att  de  betraktas  som 

viktiga/mycket viktiga för studenterna.

Tabell 2. Kontakternas betydelse i uppsatsens begynnelse
Betydelse (Medelvärde)

Handledare 2,47
Kontaktperson 2,64
Klasskamrat 1,36
Opponent och 
seminarieledare 1,00
Familj 1,22
Övriga 1,33

Av  tabell 3 framgår att det fortfarande är handledarna tillsammans med kontaktpersonerna 

som är de viktigaste  kontakterna mitt  i  uppsatsen.  Kontaktpersonernas  betydelse har dock 

minskat avsevärt från 2,64 till 1,90. De resterande personerna (klasskamrater, opponent och 

seminarieledare,  familj  och  övriga)  har  fått  minimala  skillnader  och är  därför  fortfarande 

oviktiga. Här bör dock noteras att familjens betydelse ökat från 1,22 till 1,44 vilket innebär att 

familjen blivit halvviktig.

Kuhlthaus  två sista faser handlar om informationssökning och gallring av information. Här 

söker studenterna information om ämnet. Därefter filtreras den orelevanta informationen bort 

och  studenten  känner  sig  redo  att  påbörja  skrivandet  när  han/hon  känner  sig  nöjd  med 

litteraturen i sitt förfogande. Kontaktpersonens roll minskar, troligtvis i och med att ämnet är 

valt. Kontaktpersonen är dock fortfarande viktig och sannolikt är det som informationskälla. 

Gissningsvis har kontaktpersonen kunskap om ämnets litteratur och ger därför litteraturtips 

för att  underlätta  informationssökningsprocessen för studenten.  Handledaren är fortfarande 

27



viktig/mycket  viktig  och sannolikt  av samma orsak som kontaktpersonen.  Handledaren  är 

dock viktigare på grund av ytterligare roller såsom att stödja studenten och att ge råd och 

synpunkter på litteraturen och dess innehåll. 

Tabell 3. Kontakternas betydelse i uppsatsens mitt
Betydelse (Medelvärde)

Handledare 2,40
Kontaktperson 1,90
Klasskamrat 1,27
Opponent och 
seminarieledare 1,00
Familj 1,44
Övriga 1,33

Av tabell 4 framgår att handledarna tillsammans med opponenterna och seminarieledarna är 

de viktigaste kontakterna i slutet av uppsatsen. Handledarnas roll har nu minskat från 2,40 till 

2,07  medan  opponenternas  och  seminariehandledarnas  betydelse  ökat  från  1,00  till  2,00. 

Kontaktpersonens  betydelse  har  minskat  från  1,90  till  1,20  vilket  innebär  att  den  blivit 

oviktig.  De  resterande  (klasskamrater,  familj  och  övriga)  har  fått  mindre  förändringar. 

Familjen har blivit  oviktig igen medan de övriga personernas betydelse ökat från 1,33 till 

1,50. De övriga människornas betydelse har nu blivit halvviktig. 

Tabell 4. Kontakternas betydelse i uppsatsens slut
Betydelse (Medelvärde)

Handledare 2,07
Kontaktperson 1,20
Klasskamrat 1,18
Opponent och 
seminarieledare 2,00
Familj 1,33
Övriga 1,50

4.2.3 Varför viktiga?

Intressant är också varför kontakterna är viktiga för studenterna. I tabell 5 har jag därför tagit 

upp de anledningar som nämnts av minst tre studenter. Handledarens roll har varit att ge tips 

och förslag på bland annat struktur och utformning, vara informationskälla, ge socialt stöd och 

ge feedback på studentens arbete. De andra lärarna hade rollen att hjälpa till med utformning 
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och ge feedback. Jag lade ihop denna kontakttyp tillsammans med handledarna för att de båda 

två är lärare och för att de ändå har liknande roller trots att det inte var så många övriga lärare 

som  var  aktuellt.  Studentens  kontaktperson  har  haft  rollen  att  ge  ämnesförslag,  vara 

informationskälla,  hjälpa  till  att  utforma  uppsatsen  och  slutligen  att  ge  feedback. 

Klasskamraternas roll har i huvudsak varit att allmänt prata om uppsatsen och socialt stöd 

varandra. Opponenten som också är en klasskamrat har haft rollen att ge feedback. Studentens 

familj har haft rollen att ge feedback, socialt stöd och hjälpa till med att utforma uppsatsen. 

Övriga människor fick inte tillräcklig hänvisning för analys. 

Tabell 5. Studenternas motivering till varför kontakterna är viktiga
Varför kontakterna är viktiga enligt minst tre studenter

Handledare och 
andra lärare

Förslag, tips, informationskälla, utformning, feedback, socialt 
stöd

Kontaktperson Ämnesförslag, informationskälla, utformning, feedback
Klasskamrat Allmänt uppsatsprat, socialt stöd
Opponent Feedback
Familj Feedback, socialt stöd, utformning
Övriga N/A

Ser  man  på  helheten  så  har  handledarna  varit  kontakttypen  med  flest  roller  och 

kontaktpersonen har haft näst flest roller. Handledarna, kontaktpersonerna och opponenterna 

är tillsammans de formella kontakterna. Dessa har i huvudsak varit viktiga för att utforma 

uppsatsen, vara informationskällor och slutligen ge feedback. Klasskamraterna tillsammans 

med  familj  och  övriga  motsvarar  de  informella  kontakterna.  Dessa  har  varit  viktiga  för 

allmänt prata om uppsatsen, ge socialt stöd och feedback. 
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5. Diskussion och slutsats

5.1 Diskussion och Slutsats

Studenternas individuella kontaktnätverk och vilka dessa kontakter har varit varierar kraftigt 

mellan de 13 studenterna. Vissa har främst haft kontakt med lärare, andra har haft främst 

kontakt med externa kontakter medan andra haft mer blandade kontakter. Det som gäller är att 

studenterna  i  genomsnitt  valt  att  nämna  fyra  personer  som  de  haft  kontakt  med.  Att 

studenterna valt att vända sig till olika kontakter är egentligen inte så märkvärdigt, alla tänker 

vi på olika sätt vilket ger ett visst behov av kontakter. Det här påverkas också av ämnesvalet 

och kontakternas kunskaper om ämnet eller uppsatsskrivande. De två sistnämnda orsakerna 

tillsammans med stöd och socialt stöd skapar en säkerhet för studenten. Säkerheten är oerhört 

viktig för att studenten ska lyckas med uppsatsen och senare kunna uppskatta vad han eller 

hon skrivit. 

Kontakterna är viktiga för att peppa och uppmuntra studenten under uppsatsen. De är viktiga i 

och med deras förslag och tips på metod, struktur, innehåll och utformning. Andra viktiga 

punkter är att ge idéer, ämnesförslag och allmänna diskussioner om uppsatsen. Sist, men inte 

minst ger kontakterna feedback på uppsatsens innehåll och eventuella förslag på förbättringar.

Studenterna diskuterar uppsatsen med både interna och externa kontakter. Det är faktiskt fler 

externa än interna kontakter.  Med de interna kontakterna avses handledare,  klasskamrater, 

opponent samt seminarieledare. De externa kontakterna är kontaktperson, familj och övriga 

kontakter.  

Angående kontakternas betydelse gäller  generellt  att de formella kontakterna,  det vill säga 

handledare, kontaktperson och opponent har haft störst betydelse i samband med studenternas 

kandidatuppsats. De informella kontakterna, alltså studenter, familj och övriga kontakter har i 

jämförelse haft liten betydelse. Däremot ökar de informella personernas betydelse i och med 

deras  antal.  Även  om  kontakterna  individuellt  kanske  inte  bidragit  med  mycket  kan  de 

tillsammans ha betytt  oerhört  mycket.  Hur mycket  det ökar är svårt  att  säga,  men de blir  

knappast  viktigare  än  de  formella  kontakterna.  Jag  blev  förvånad  över  att  de  informella 

kontakterna haft så liten betydelse i överlag.
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Kontakterna har olika betydelse beroende på när och varför de kontaktats. Kontaktpersonerna 

är exempelvis viktig/mycket viktig i början av uppsatsen. Därefter sjunker deras betydelse till 

viktig  under  uppsatsen  mitten.  Deras  roll  blir  oviktig  i  slutet  av  uppsatsen.  Detta  beror 

sannolikt på att kontaktpersonen redan har gjort sitt för att påverka uppsatsen. Liknande går 

givetvis att säga om de resterande kontakttyperna, dock med annorlunda tolkningar beroende 

på om betydelsen ökat/minskat eller varit ungefär densamma hela tiden. 

Kuhlthau påpekade gång på gång att studenterna känner oro och osäkerhet under uppsatsen. 

Alsegård betonade hur viktigt det är med motivation under uppsatsen.  Mina resultat visade att 

en av kontakternas viktigaste roll  råkar vara att fungera som socialt  stöd. Socialt  stöd ger 

studenterna  motivering  att  komma  igång  och  sedan skriva  klart  uppsatsen  samtidigt  som 

studenternas oro och osäkerhet successivt omvandlas till säkerhet. Jag tvivlar att mina resultat 

är  en  tillfällighet  i  belysning  av  Kuhlthau  och  Alsegård.  Vad  kan  man  lära  av  det  här? 

Kontakterna är alltså oerhört viktiga för studenterna under deras uppsatser.  

31



6. Referenser

Allen, Tom J. 1968: "Organizational aspects of information flow in technology", ASLIB 

Proceedings, Vol. 20, s. 74-95.

Alsegård, H. 2009: Ta trappan till uppsatsen: en studie om stöd och hinder i  

uppsatsskrivande bland yrkesverksamma deltidsstudenter vid nationellt centrum för  

utomhuspedagogik, http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:303594, 

Magisteruppsats, Linköpings universitet, 2010-12-10

Crane, D. 1969: "Social structure in a group of scientists: A test of the invisible College 

Hypothesis", American Sociological Review, Vol. 34, Nr. 3, s. 335-352.

Crawford, S. 1971: "Informal communication among scientists in sleep research", Journal of  

the American society for Information Science. Vol. 22 Nr. 5, s. 28-37.

Ingwersen, P. 1992: Information retrieval interaction, London: Taylor Graham 

http://www.db.dk/pi/iri/, 2010-09-15.

Kuhlthau, C C. 2004: Seeking Meaning: a process approach to library and information 

services 2nd Edition. Libraries Unlimited Inc, Westport, Connecticut, London.

Web Survey Master, hemsida, 2010: www.websurveymaster.com, 2010-11-18

Ödlund, E. 2000: ISP och uppsats: en kvalitativ studie av Kuhlthaus  

informationssökningsprocess bland uppsatsskrivande högskolestudenter, 

http://bada.hb.se/handle/2320/1676, Magisteruppsats, Borås högskola, 2010-12-04.

32

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:303594
http://www.websurveymaster.com/
http://www.db.dk/pi/iri/

	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Mål och syfte
	1.3 Problematisering
	1.4 Frågeställningar

	2. Teori
	2.1 Teori och tidigare forskning 
	2.1.1 Informationsbegreppet
	2.1.2 Informationssökning
	2.1.3 Fungerar Kuhlthaus modell i verkligheten?
	2.1.4 Uppsatsskrivande och kontakter
	2.1.5 Kommunikation mellan forskare
	2.1.6 Gatekeepers
	2.1.7 Sammanfattning av litteraturen


	3. Metod och urval
	3.1 Genomförande
	3.1.1 Premiss
	3.1.2 Val av undersökning
	3.1.3 Val av enkätfrågor
	3.1.4 Enkäterna
	3.1.5 Efter enkätsvaren


	4. Resultat och analys
	4.1 Kommunikationsnätverk
	4.1.1 Ett stort kommunikationsnätverk
	4.1.2 Mindre kommunikationsnätverk

	4.2 Viktiga kontakter
	4.2.1 Helhetsintryck av kontakternas betydelse
	4.2.2 När viktiga?
	4.2.3 Varför viktiga?


	5. Diskussion och slutsats
	5.1 Diskussion och Slutsats

	6. Referenser

