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1. Introduktion till problemområdet

1.1. Inledning

Relevans är centralt när det handlar om värdering av informationsåtervinning. En
individ som söker information söker relevant information, och bedömer vid varje
sökning vad som är relevant information. Individens mål vid informationssökningen är
att få tillgång till information som svarar mot det informationsbehov som föranledde
sökningen.

En individs informationsbehov måste i kontakten med informationssystemet formuleras
till en sökfråga. Ofta består sökfrågan av ord som beskriver ämnesinnehållet. Häri ligger
en grundläggande del av den problematik som finns när det gäller relevans: innebörden i
en sökfråga och den innehållsliga meningen i ett dokument varierar mellan människor,
och också vid olika tidpunkter för en och samma människa (Schamber 1994, s. 7). En
matchning av de ord som ingår i användarens sökfråga och information som finns i
systemet utgör alltså ingen säker grund för relevans. En sådan matchning är en
bedömning av objektiv art. Vad som är relevant information för en användare är en
subjektiv bedömning.

Objektiv – eller systembaserad relevans, och subjektiv – eller användarbaserad relevans,
kan ses som två huvudklasser av alla de definitioner av relevans som har gjorts (Harter
1992, s. 602). De har, enligt Swanson, två olika roller inom informationsåtervinningen.
Den objektiva relevansen återfinns som logiskt relaterade länkar mellan förfrågan och
dokument. Det handlar då inte om vad den informationssökande menar med sin
sökfråga, utan om vad sökfrågan i sig själv rent faktiskt säger. Den behövs vid design
och testning av informationssystem eftersom den, i form av ämnesbeskrivning, är
möjlig att argumentera omkring, menar Swanson. Detta i motsats till den subjektiva
relevansen, vilken är oomtvistlig – det är bara den informationssökande som kan avgöra
vad som är relevant för hans/hennes aktuella informationsbehov (Swanson 1986, s. 392,
396).

Ämnesöverensstämmelse mellan sökfråga och dokument är ett användbart och centralt
hjälpmedel vid relevansbedömningar, men en mängd andra faktorer spelar också in.
Schamber presenterade år 1994 en sammanställning på 80 stycken faktorer som
påverkar relevansbedömningar. Dessa faktorer är framtagna i samband med
testsituationer i laboratoriemiljö (Schamber 1994, s. 10f.). Studier av vad som påverkar
relevansbedömningar gjorda av användare i autentiska söksituationer, där bedömningen
baseras på verkliga informationsbehov, har också utförts. Genom sådana studier har
användares relevanskriterier, eller användarkriterier, identifierats. De kan exempelvis
röra sådant som har med informationens kvalitet, presentation eller tillgänglighet att
göra. Som bara några exempel på den stora mängd användarkriterier som har
identifierats kan nämnas; språk, djup, tidsenlighet, trovärdighet, kostnad.

Relevans inom informationsåtervinning har i forskningslitteraturen studerats ur en
mängd synvinklar, och har givits en mängd definitioner. Relevans kan förutom i
förhållande till ämnesöverensstämmelse även ses i förhållande till exempelvis
användarens kunskapsförhållanden eller arbetsuppgift. I min uppsats på B-kursen
undersökte jag ett av de synsätt på relevans som förekommer inom forskningen. Jag
skrev om psykologisk relevans (psychological relevance), vilken introducerades inom
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informationsåtervinning av Harter (1992). Mitt intresse för relevansproblematiken
kvarstod efter det, och har medfört att jag nu vill öka bredden på undersökningen för att
få en vidare syn på relevans.

Mitt beslut att studera relevansen ur ett breddat perspektiv är ett beslut som grundar sig
på den litteratur jag har läst igenom i ämnet. Av den har jag förstått att varje
utgångspunkt för forskning kan bidra till att klargöra vad relevans innebär, men att ett
synsätt – vilket som helst av dem – inte är tillräckligt vart och ett för sig självt.
Saracevic hävdar att relevansens natur inom informationsåtervinning är ett system av
”relevanser”, och skriver:

...we cannot accept any one strata or element in this system of relevances as
unique and only relevance that counts. We cannot recognize only one and ignore
all the other levels of relevance. Situational, psychological, or systems relevance
do not and cannot exist in a vacuum of its own. (Saracevic 1996, s. 212)

1.2. Uppsatsens struktur

I följande kapitel preciseras och formuleras det problem som uppsatsen griper över.
Dess syfte och frågeställning, vilken består av tre frågor, redovisas, och i samband med
detta också avgränsningarna för uppsatsen.

Det efterföljande kapitlet beskriver hur undersökningen har genomförts. Det är en
litteraturundersökning jag har gjort, och först tas litteratursökningsprocessen upp.
Därefter tas sådant som gäller den empiriska och den teoretiska forskningen i
litteraturen upp, samt mitt sammanförande av dessa två slag av forskning. Jag redogör
då för hur jag valt ut underlaget för min litteraturundersökning, och för varför jag gör
min presentation på det sätt som jag har valt att göra den, samt för hur analysen och
tolkningen av materialet har gått till.

Därefter presenteras undersökningens resultat, uppdelat på tre kapitel. I det första
kapitlet redovisar jag den teoretiska forskningen, i det andra den empiriska forskningen,
och slutligen i det tredje kapitlet mitt sammanförande av den empiriska och den
teoretiska forskningen.

I det därpå följande kapitlet diskuterar jag till att börja med uppsatsens resultat i
förhållande till det syfte som ligger till grund för uppsatsen. Därefter reflekterar jag över
undersökningen i sig, och över fortsatt forskning på ämnesområdet.

Att det finns ett kapitel där tidigare forskning redovisas är vanligt i magisteruppsatser. I
den här uppsatsen finns det däremot inget sådant kapitel, på grund av att jag hela
uppsatsen igenom redovisar tidigare forskning. Det är den tidigare teoretiska och
empiriska forskningen som min litteraturundersökning bygger på.
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2. Preciserat problem

2.1. Problemformulering

Att i ett informationssystem fastställa relationer mellan sökfråga och dokument genom
matchning av ord är centralt, och kan utöver systembaserat även sägas vara objektivt
och logiskt. Representationer för dokuments ämnesinnehåll genom användningen av
antingen kontrollerad vokabulär eller naturligt språk, eller klassifikation, kan ge
information om ifall ett dokument hör till saken i en allmän bemärkelse. Det är dock så
att den informationssökande människan har intresse av att finna dokument som svarar
mot ett specifikt informationsbehov, som bygger på även andra kriterier för relevans än
den allmänna ämnesöverensstämmelsen. För en individ som söker information är oftast
dennes individuella, subjektiva förhållanden betydelsefulla för relevansbedömningen.
Det rör sig om exempelvis förhållanden av kognitiv natur – intellektuella förhållanden
vilka har med kognition, kunskap och förstånd att göra, förhållanden av psykologisk
natur, där upplevelser, känslor, beteenden och tankar i allmänhet har en inverkan, eller
om förhållanden av social natur, vilka har med samhället eller delar av samhället att
göra.

Individens kontext är betydelsefull. Ett informationsbehov uppstår alltid i en kontext,
och med utgångspunkt i den görs också relevansbedömningar. Relevansbedömningar
påverkas till exempel av den situation som den informationssökande befinner sig i, av
informationsproblemets natur, eller av syftet med sökningen (Harter 1992, s. 39).
Informationsbehovet kan vara av ett helt privat slag, men även ha att göra med att
individen är en del av ett kollektiv, som ett verksamhetsområde av något slag. I det
sistnämnda fallet påverkar då inte endast den individuella kontexten
relevansbedömningen, utan även den kollektiva. Att relevans för användaren är en
subjektiv fråga, som till stor del har med användarens kontext att göra är problematiskt.
Hade det räckt med matchningen mellan ord i sökfråga och dokument så hade
relevansproblematiken varit av en annan och mindre omfattning. Relevansen i hela sin
bredd kan sammanfattas så som Barry och Schamber har gjort  i fem punkter:
relevansen är: 1) kognitiv och subjektiv – knuten till kunskaper och perceptioner; 2)
situationsbunden – bunden till användares informationsproblem ; 3) komplex och
mångdimensionell – påverkas av många faktorer; 4) dynamisk – förändras över tid; 5)
och trots detta systematisk, observerbar och mätbar vid en specifik tidpunkt (1997, s.
221).

Det är, enligt bland andra Borlund, viktigt att få en bättre förståelse av användares
relevanskriterier och relevansbedömningar. Detta för att kunna göra förbättringar inom
informationsåtervinning. Borlund ser det som betydelsefullt i samband med detta att
framtida empirisk forskning ägnas åt bekräftelsen av att det finns samband mellan olika
slag av relevans och olika relevanskriterier. Någon sådan empirisk forskning har ännu
inte gjorts (Borlund 2003, s. 914, 918). Saracevic har teoretiskt definierat olika slag av
relevans med hjälp av bland annat kriterier för relevans (1996, s. 214). De kriterier som
han för till de olika slagen av relevans är bara några få stycken, och de flesta är av en
övergripande art. De användarkriterier för relevans som har identifierats genom
empiriska studier är många fler och de flesta mer specifika än dessa, och bör därmed ge
mer information om vad användares relevansbedömningar grundas på.
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2.2. Syfte och frågeställning

Syftet med den här uppsatsen är att få en större och förhoppningsvis fördjupad
förståelse för vad som ligger till grund för relevans, då människor med verkliga
informationsbehov söker information och bedömer relevans.

Det finns teoretisk forskning med inriktning på olika slag av relevans, och det finns
empirisk forskning med inriktning på identifiering av användares relevanskriterier. I
tron att denna teoretiska och empiriska forskning kan komplettera och också stötta
varandra bör ett sammanförande av dessa leda till att uppsatsens syfte uppfylls.

Min frågeställning är:

§ Med utgångspunkt i den klassificering av olika slag av relevans som Saracevic
(1996) har tagit fram, och med den modifiering av den som har gjorts av Cosijn och
Ingwersen (2000): Vilka olika slag av relevans förekommer?

§ Vilka användarkriterier förekommer vid relevansbedömningar, enligt empiriska
studier?

§ Ifall samband existerar mellan de olika slagen av relevans och användarkriterierna,
vilka användarkriterier kan föras till vilka olika slag av relevans?

2.3. Avgränsningar

Eftersom jag i min undersökning endast intresserar mig för att få en bättre förståelse för
relevansbedömningar ur användarens synvinkel, kommer jag inte att gå in på det
systembaserade, eller algoritmiska, sättet att avgöra relevans på. Jag lägger därför inte
heller någon vikt vid relevanskriterier andra än de som har framkommit i autentiska
söksituationer.

Min undersökning av vilka användarkriterier som förekommer enligt empiriska studier,
avgränsas till att enbart bygga på studier av vuxna användare som söker information i
form av muntlig information, textmaterial, samt i form av multimedia.

3. Metod

3.1. Litteratursökningen

Uppsatsens undersökning bygger på ett litteraturstudium. Vid litteratursökningen har
jag använt mig av katalogen i Borås högskolebibliotek och av databasen ISI Web of
Science, och där sökt i Social Sciences Citation Index. Jag har sökt på många olika ord
som har med ämnet att göra, och på författarnamn. I databasen ISI Web of  Science har
jag även utnyttjat citeringsfunktionen, samt avgränsningsfunktionen när det gäller årtal.
Citeringsfunktionen har gett mig möjlighet att titta på hur många gånger en artikel har
blivit citerad, vilket har gjort att jag har kunnat skapa mig en uppfattning om dess
betydelse – åtminstone om den inte är skriven helt nyligen, samt att se samband mellan
artiklar och i förlängningen även forskare och deras sätt att närma sig ämnet.
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Ett annat viktigt sätt att finna litteratur på har varit referenslistorna i de artiklar som jag
har läst. Betydelsefull som översikt har artikeln Relevance: The Whole History skriven
av Mizzaro år 1997 varit. Artikeln innehåller upplysningar om och referenser till 157
artiklar som behandlar ämnet relevans. Mizzaro hade för avsikt att få med alla de
artiklar som behandlar relevans fyrtio år tillbaka i tiden och fram till det att hans artikel
skrivs (1997, s. 810).

3.2. Den teoretiska forskningen över olika slag av relevans

För svaret på den fråga i min frågeställning som handlar om vilka olika slag av relevans
som förekommer har jag som utgångspunkt den klassificering av de olika slag av
relevans som Saracevic (1996) menar förekommer, men följer Cosijn och Ingwersen
(2000) i deras modifiering av klassificeringen. Att det finns flera andra väl etablerade
forskare på ämnesområdet (se Spink, Greisdorf & Bateman 1998, Greisdorf  2002,
Borlund 2000; 2003) som uttalat ansluter sig till Saracevics klassificering stärker, anser
jag, tron på dess giltighet. Det är även så att vissa delar av Cosijns och Ingwersens
modifiering får stöd av Borlund (2000, s. 29f.). Varför jag har klassificeringen som
utgångspunkt beror på att den spänner över många teorier om relevans som har uppstått
under åren. Det är möjligt att föra olika enskilda teorier till åtminstone ett av de olika
slag av relevans som finns i klassificeringen (Borlund 2003, s. 916f.). Användningen av
klassificeringen bör därför täcka in, om inte alla så åtminstone de flesta av de olika slag
av relevans som förekommer.

De olika slagen av relevans har jag redovisat med hjälp av olika forskares texter, men
med en eller ett par forskare och deras texter som grund, där oftast de ursprungliga
tankarna presenteras. Vad gäller ämnesrelevans har jag använt Saracevics definition av
ämnesrelevans som grund, istället för de ursprungliga tankarna. Att jag har gjort på det
sättet där beror på att Saracevics definition av ämnesrelevans är användarbaserad, och
att de ursprungliga tankarna om ämnesrelevans istället stämmer in på vad Saracevic
betecknar som systembaserad relevans.

3.3. De empiriska studierna över användarkriterier

Min fråga om vilka användarkriterier som förekommer vid relevansbedömningar har jag
besvarat med utgångspunkt i de studier som har identifierat användarkriterier. Min
strävan har varit att finna alla de engelskspråkiga studier i vilka man har funnit
användarkriterier, men med det förbehåll som en av mina avgränsningar ger. Schamber
hänvisar till åtta stycken studier som har framtagit användarkriterier (1994, s. 23-26).
De studier som har utförts sedan dess och som jag har kommit i kontakt med, har jag
funnit på det sätt som jag har beskrivit här ovan i detta kapitel. För att uppnå en större
säkerhet har jag även sökt igenom varje nummer från och med år 1997 och framåt i de
fyra tidskrifterna: Information Processing & Management; Journal of the American
Society for Information Science; Journal of the American Society for Information
Science and Technology; Journal of Documentation. Varför jag har valt just år 1997
beror på att Mizzaro, vilket jag har nämnt här ovan, redovisar artiklar om relevans fram
till år 1997.

Användarkriterierna redovisar jag studie för studie. Det är både ansträngande och
tidskrävande för läsaren, och tar också stort utrymme i uppsatsen. Varför jag ändå gör
på det sättet, beror på att en del inte helt lyckade försök har gjorts att indela kriterier
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från olika studier utförda av olika forskare, i en gemensam klassificering (se Barry &
Schamber 1997; Wang 1997; Maglaughlin & Sonnenwald 2002). Det finns för stora
skillnader i definitioner av begreppen för kriterier, och kategorier av kriterier, för att
resultaten ska vara riktigt rättvisande (Tang & Solomon 2001, s. 676). I dessa
klassificeringar går man också miste om mycket information som är viktig för
förståelsen av ett specifikt användarkriteriums innebörd, och det är på innebörden som
jag baserar min tolkning av vilket slag av relevans användarkriteriet kan sammanföras
med.

Presentationen av användarkriterierna sker på olika sätt i de artiklar där jag har funnit
dem. Det finns en stor variation hos de olika presentationerna vad gäller tydlighet och
utförlighet i definitionen av kriterierna, och i vissa fall finns där ingen definition alls.
Förståelsen av ett användarkriteriums innebörd försvåras naturligtvis när ingen
definition alls eller endast en knapphändig sådan finns. Att de dessutom skrivs på ett
annat språk än mitt modersmål får ju också större betydelse i sådana fall – ett engelskt
ord har ju sällan endast en möjlig översättning. Jag har velat göra en så rättvisande
tolkning som möjligt, ge så bra definitioner som möjligt, samt en så riktig översättning
till det svenska språket som möjligt, av användarkriterierna. I min strävan efter detta har
jag dels använt mig av engelsk-svenska ordböcker,  Nationalencyklopedins ordbok,
Oxford English Dictionary on line, och dels de definitioner av och de texter kring
kriterierna som finns i de artiklar där de redovisas.

3.4. Sammanförandet av teori och empiri

Sammanförandet av de olika slagen av relevans och användarkriterierna har skett utifrån
tre skeden av analys och tolkning som hänför sig till: 1) vad varje typ av relevans står
för; 2) innebörden av varje användarkriterium; och 3) vilket slag av relevans som det
specifika användarkriteriet hör till, med de båda föregående skedena som bas. De två
första skedena har litteraturen som grund. Det tredje har min analys och tolkning av
litteraturen som grund.

Jag har när det gäller två av de olika slagen av relevans grupperat användarkriterierna
vid sammanförandet. I båda fallen handlar det om en stor mängd kriterier. Det är min
tro och min förhoppning att grupperingen dels underlättar möjligheten att ta till sig
denna stora mängd, och dels att den visar på varför jag har sammanfört just dessa
enskilda kriterier till just detta slag av relevans. Grupperingarna har jag skapat utifrån
vad som för mig har fallit sig naturligt. En annan person skulle mycket väl skulle kunna
komma att gruppera materialet på ett annat sätt.

I de fall där ingen definition eller annan förklaring till ett användarkriterium finns, och
då jag inte anser att innebörden av kriteriet trots detta går att se, har jag valt att utelämna
det kriteriet vid sammanförandet. De kriterier som för mig endast innebär metoder att
söka eller finna information på har jag också utelämnat.
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4. Olika slag av relevans

4.1. Utgångspunkt för olika slag av relevans

Vid genomgången av olika slag av relevans är utgångspunkten den klassificering av de
olika slag av relevans som Saracevic har kommit fram till. Saracevic är övertygad om
att alla dessa är betydelsefulla, då han menar att de interagerar sinsemellan i ett
dynamiskt samspel. Klassificeringen grundar sig på de olika relationer som relevans
omfattar, och som har givits uttryck för genom den forskning som har förekommit
(Saracevic 1996, s. 212-215). De olika slagen av relevans, definierade genom relationer
och relevanskriterier följer här:

§ System- eller algoritmisk relevans (system or algorithmic relevance) betecknar
relationen mellan en sökfråga och de informationsbärande objekt som finns i filen
hos ett informationssystem. Denna information är återvunnen eller har inte lyckats
bli återvunnen – syftet är att genom jämförelser bedöma systemets effektivitet, då
varje system har sina sätt representera, organisera och matcha information till en
sökfråga. (Saracevic 1996, s. 214).

§ Ämnesrelevans (topical or subject relevance) betecknar relationen mellan det ämne
som ges uttryck åt i en sökfråga, och de informationsbärande objekt vars innehåll
spänner över ämnet. Den relevanta informationen kan antingen vara återvunnen,
finnas i systemets fil, eller existera någon annanstans. Vad informationen handlar
om (aboutness) är kriteriet för relevans. (Saracevic 1996, s. 214).

§ Kognitiv relevans eller tillämplighet (cognitive relevance or pertinence) betecknar
relationen mellan kunskapsförhållandena och det kognitiva informationsbehovet hos
en användare, och informationsbärande objekt. Den relevanta informationen kan
antingen vara återvunnen, finnas i systemets fil, eller existera någon annanstans.
Kriterier för relevans är till exempel att informationen svarar mot användarens
behov i hänseende till kognitiva aspekter, är ny, innehåller nyttig information, samt
informationens kvalitet. (Saracevic 1996, s. 214).

§ Situationsbunden relevans eller nytta/användbarhet (situational relevance or utility)
betecknar relationen mellan situationen, uppgiften eller det aktuella problemet, och
informationsbärande objekt. Den relevanta informationen kan antingen vara
återvunnen, finnas i systemets fil, eller existera någon annanstans. Kriterier för
relevans är till exempel informationens användbarhet vid beslutstagande, lämplighet
vid problemlösning, samt reducering av osäkerhet. (Saracevic 1996, s. 214).

§ Motivationsbunden eller affektiv relevans (motivational or affective relevance)
betecknar relationen mellan en användares intentioner, mål och motivation, och
informationsbärande objekt. Den relevanta informationen kan antingen vara
återvunnen, finnas i systemets fil, eller existera någon annanstans. Användarens
kriterier för relevans är till exempel tillfredställelse, framgång och fullbordande.
(Saracevic 1996, s. 214).

Cosijn och Ingwersen har gjort förändringar i Saracevics klassificering. Förändringarna
innebär att de har strukit motivationsbunden eller affektiv relevans. De anser att
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motivationsbunden relevans är överflödig på grund av att den utgör ett av de
utmärkande dragen hos relevans i stort. De anser också att affektiv relevans istället bör
ses som en dimension hos relevans, vilken påverkar alla de andra slagen av subjektiv
relevans. En annan dimension är tiden. (Denna dimension benämns ibland som
dynamisk relevans). Tidsdimensionen påverkar inte system- eller algoritmisk relevans,
vilken är statisk, men ju mer subjektiv relevansen är desto större influens har
tidsdimensionen. Förändringen i klassificeringen innebär också att de lägger till ett slag
av relevans; sociokognitiv relevans (Cosijn & Ingwersen 2000, s. 541f., 545f.):

§ Sociokognitiv relevans (socio-cognitive relevance) betecknar relationen mellan
situationen, uppgiften eller det aktuella problemet som uppfattat i en sociokulturell
kontext, och informationsbärande objekt (Cosijn & Ingwersen 2000, s. 547).
Kriterier för relevans tas inte upp.

Jag följer Cosijn och Ingwersen i deras modifiering. I enlighet med modifieringen ingår
då sociokognitiv relevans i min redogörelse, medan motivationsbunden eller affektiv
relevans utesluts ur den. Även Borlund anser att motivationsbunden eller affektiv
relevans inte är ett självständigt slag av relevans, utan ser den som en inneboende
egenskap hos alla de subjektiva typerna av relevans. Det som gör att en individ drivs
framåt vid informationsökningen inte kan vara en oberoende, specifik typ av relevans
(Borlund 2000, s. 29f.; 2003, s. 915).

Av de olika slagen av relevans i klassificeringen här ovan är det endast den första
(system- eller algoritmisk relevans) som är av en mer eller mindre objektiv art. De andra
är i olika utsträckning av en subjektiv art. I litteraturen jämställs ofta system- eller
algoritmisk relevans och ämnesrelevans, men det finns en skillnad mellan de båda i
Saracevics klassificering, vilken jag tar upp under kapitel 4.2. Ämnesrelevans. Enligt en
av mina avgränsningar utesluter jag system- eller algoritmisk relevans i
undersökningen.

4.2. Ämnesrelevans

Skillnaden mellan system- eller algoritmisk relevans och ämnesrelevans i Saracevics
klassificering är att den förstnämnda innebär en logisk eller objektiv, samt statisk
matchning av sökfrågan, medan den andra bygger på användarens individuella,
dynamiska informationsbehov. Sökfrågan är när det gäller ämnesrelevans en
beskrivning av det ämnesområde som användaren har behov av att få information om.
Utifrån sitt informationsbehov tolkar sedan användaren dokumentets ämnesinnehåll,
och gör en bedömning av vad informationen har för värde för honom/henne (Borlund
2000, s. 28; Cosijn & Ingwersen 2000, s. 539).

Aboutness, vilket Saracevic enligt klassificeringen ser som kriteriet för ämnesrelevans,
är relaterat till frågan om vad ett informationsbärande objekt handlar om. Ingwersen
menar att vad ett dokument handlar om påverkas av den individ som skapar
representationen för dokumentet. Aboutness kan enligt Ingwersen delas upp i: 1)
författarens aboutness, vilket innebär att ett dokument representeras av termer (naturligt
språk) som är direkt tagna ur dokumentet, som exempelvis vid automatisk indexering,
eller vid användningen av abstrakt som har framställts av författaren själv; 2)
indexerarens aboutness, vilket innebär en tolkning av ett dokuments specifika innehåll
och resulterar i en representation av ursprungliga termer och begrepp, bestående av
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kontrollerad vokabulär;  3) användarens (eller användarrelaterad) aboutness, vilket
innebär att indexeraren har försökt att representera ett dokument utifrån antaganden om
vad de potentiella användarna i en domän vet och vad de vill veta. Olika potentiella
grupper av användare och deras möjliga användning av informationen i dokumentet kan
tas i beaktande vid indexeringen, och för detta syfte kan olika indexeringsspråk
användas; 4) förfrågans aboutness, vilket innebär vad formuleringen av förfrågan
handlar om. Om det inte sker en förändring av den till nya begrepp, av ett IR-system
eller en intermediär, så bestäms aboutness av användaren (Ingwersen 1992, s. 50-52,
227-230). Vad ett dokument handlar om kan enligt Ingwersens uppdelning bestämmas
utifrån fyra olika synvinklar. Det tyder på att det svåra i att uppnå överensstämmelse
mellan en användares informationsbehov och dokument, när det gäller vad ett dokument
handlar om.

Av dessa fyra olika slag av aboutness är det endast de två sista i uppräkningen som
innefattar användarens syn på aboutness. Det slag av aboutness som Saracevic syftar på
inbegriper dock i ännu högre grad användaren. Det baseras på användarens
informationsbehov, och det blir då inte formuleringen av förfrågan som ligger till grund
för relevansbedömningen, och det blir inte heller indexerarens uppfattning om vilka
sökfrågor som kan komma att ställas av de potentiella användarna. Användarens
informationsbehov ligger till grund för bedömningen av ämnesrelevans, och detta
innebär att relevansbedömningen endast kan göras av användaren själv, med
utgångspunkt i dennes informationsbehov. I och med detta blir det naturligt att, som
Hjørland, se ett dokuments ämne som den epistemologiska eller informativa potentialen
hos dokument, vilken skulle kunna ligga till grund för svar på en näst intill oändlig
mängd frågor (2001, s. 776).

Trots den problematik som ryms inom ämnesöverensstämmelse (topicality) så är
ämnesrelevans av stor betydelse vid relevansbedömningar. I en empirisk undersökning
av Vakkari och Hakala står ämnesöverensstämmelse för 40 % av relevanskriterierna
hela informationssökningsprocessen igenom (2000, s. 557). Wang och White redovisar
liknande resultat – ämnesöverensstämmelse är det användarkriterium som används flest
gånger av de användarkriterier som nämns: 60% vid urval, 38% vid läsning, och 46%
vid hänvisningar till dokument (1999, s. 104). Vad de här siffrorna också visar är att
även andra kriterier än ämnesöverensstämmelse behövs vid relevansbedömningar.

Enligt Soergel är ett dokument ämnesrelevant ifall det kan belysa en användares fråga.
Användaren måste dock kunna språket i dokumentet, ha den bakgrund som fordras för
att förstå det, och kunna använda sig av informationen i det i förhållande till frågan
(Soergel 1994, s. 589f.). Soergels synvinkel innebär att ämnesrelevans ofta är en första
anhalt på väg mot en slutlig relevansbedömning. Vad som även behövs i sådana fall är
andra slag av relevans upptill. En empirisk studie av Greisdorf pekar på att en
användares relevansbedömning av ett dokument oftast sker i en viss ordning där först
ämnesöverensstämmelse beaktas, och därefter tillämplighet och slutligen användbarhet.
Studien pekar också på att ifall ett dokument inte är ämnesrelevant, så går man inte
vidare, utan bedömer det som icke relevant. I studien deltog studenter som sökte
information för sina egna personliga och akademiska problem (Greisdorf  2003, s.
415f.).
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4.3. Kognitiv relevans eller tillämplighet

För att information för en person ska vara kognitivt relevant eller tillämplig så måste
den också vara ämnesrelevant (Saracevic 1975, s. 338f.; Soergel 1994, s. 590). (Jag slår
hädanefter samman kognitiv relevans och tillämplighet, och skriver då kognitiv
relevans.) Enligt Saracevics klassificering (se kap. 4.1.) är det individens
kunskapsförhållanden och kognitiva informationsbehov som relevansbedömningen
baseras på vid kognitiv relevans. Kognitiv relevans innebär därmed att information är
relevant ifall individen kan förstå den och använda den i förhållande till sitt
informationsbehov.

Kriterier för kognitiv relevans kan röra till exempel användarens preferenser vad gäller
informationen och dess kvalitet, form, särdrag och egenskaper, presentation, författare
och liknande (Cosijn & Ingwersen 2000, s. 538, 544). Greisdorf ger exempel på fem
kriterier med både positiva och negativa aspekter vid bedömning av kognitiv relevans:
annan vinkling på ämnet, förtrogenhet med författaren, skriven på engelska, inte för
teknisk, igenkänd och trovärdig tidskrift (2003, s. 418).

En redogörelse för kärnan i det kognitiva synsättet visar på vad kognitiv relevans
innebär. Enligt det kognitiva synsättet har de kognitiva strukturer som finns hos både
framställare/sändare av information och mottagare av information, delaktighet i och
betydelse för informationsförloppet – och inte enbart de kognitiva strukturer som finns
hos den sökande (Ingwersen 1996, s. 5).

I ett informationssystem är det till exempel författares, systemdesignares,
databasproducenters och indexerares kognitiva strukturer som finns lagrade (Ingwersen
1984, s. 88). Dessa kallar Ingwersen systemets mänskliga kognitiva strukturer, och
skiljer mellan dem och systemets individuella kognitiva strukturer, som exempelvis är
algoritmer. De kognitiva strukturer som finns i systemet, och de som finns innevarande
hos den informationssökande individen, interagerar med varandra på en lingvistisk nivå.
På denna nivå finns tecken, till exempel textsträngar och bilder. Tecknen har ett endast
potentiellt informationsvärde för den informationssökande. De blir till information först
då han/hon på den kognitiva kommunikationsnivån i informationsprocessen omvandlar
tecknen till kognition och kunskap, via perception och individuella innevarande
kognitiva/emotionella förhållanden (Ingwersen 1996, s. 5-7).

Vad som bestämmer dessa förhållanden är de erfarenheter som individen med tiden har
tillägnat sig i en social och historisk kontext (Ingwersen 1996, s. 6). En individs
kunskaper på ämnesområdet – eller besläktat med ämnesområdet, och sådant som
individens fysiska miljö, bakgrund och utbildning relaterat till ämnesområdet, samt
individens matematiska, verbala och analytiska skickligheter, är exempel på vad som
kan vara av betydelse i en individs innevarande kognitiva förhållanden i samband med
ett informationsbehov (Harter 1992, s. 607).

Tillämplighet diskuteras redan år 1966 av Goffman och Newill. De gör åtskillnad
mellan tillämplighet och relevans, och menar att relevant information svarar mot
användarens sökfråga medan tillämplig information svarar mot användarens
informationsbehov (Goffman & Newill 1966, s. 22). Även Foskett anser att det är
användarens informationsbehov som måste ligga till grund gör vad som är tillämplig
information. Han framhåller att den enda som kan avgöra tillämplighet är användaren
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själv och menar att relevans är relaterat till allmän kunskap, och att tillämplighet är
relaterat till de specifika tankemönster som finns hos en specifik användare (Foskett
1972, s. 78).

D. A. Kemp har tankar åt samma håll och ser tillämplighet som en helt och hållet
subjektiv bedömning i motsats till relevans som i möjligaste mån bör vara en objektiv
bedömning, eftersom relevans är det som utvärderas i experimentella situationer där
formuleringen av förfrågningar och inte informationsbehov ligger till grund för
utvärderingar (1973, s. 38). Det är detta slag av relevans som Saracevic i sin
klassificering benämner system- eller algoritmisk relevans.

Grundstommen i tillämplighet är att den bedöms helt utifrån individens privata kunskap
och vetskap. Saracevic skriver: ”... determining factors are the nature, structure, and
extent of  one´s stock of knowledge at hand, the process and sequence of it´s
sedimentation, and the process of the mind´s selectivity.” (Saracevic 1975, s. 333)

Kemp arbetar vidare på den koppling mellan å ena sidan allmän kunskap och relevans,
och å andra sidan privat kunskap och tillämplighet som Foskett gjorde (Kemp 1973, s.
37). Han lägger till ytterligare tre par av termer som kan kopplas samman med allmän
alternativt privat kunskap (se Tabell 1).

Tabell 1. Begreppspar i förhållandet allmänt/privat, samt de ämnen till vilka de hör
Forskningsfält Allmänt Privat

Kunskapssociologi
Vetenskapsfilosofi

Psykologi
(speciellt om lärande)

Lingvistik
(speciellt semiotik)

Kunskapssociologi
Informationsvetenskap

Informationsvetenskap
(evaluering av system)

Allmän kunskap

Denotation

Semantik

Formell kommunikation

Relevans

Privat kunskap

Konnotation

Pragmatik

Informell kommunikation

Tillämplighet

Källa: Kemp 1973, s. 41.

Allmän kunskap är skapad av den formella kommunikationen i samhället, menar Kemp.
Formell kommunikation är i huvudsak publicerade dokument som finns åtkomliga för
allmänheten, exempelvis via informationssystem (Kemp 1973, s. 40f.). Kemp skriver att
det som möjliggör kommunikation i form av allmän kunskap i ett samhälle är att ett ord
eller tecken har samma denotation för alla medlemmar i samhället, det vill säga en
gemensamt accepterad betydelse. Det har vi både när det gäller både konkreta objekt
som exempelvis ”penna”, och abstrakta idéer som exempelvis ”information”. Samma
ord kan dock ha olika specificerad denotation för olika grupper i samhället, som
exempelvis inom olika yrkesgrupper. Semantik hör också till det som är av en allmän
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art. Semantik behandlar relationen mellan ett tecken och det objekt som det betecknar,
vilket innebär att semantisk betydelse är oberoende av sändare och mottagare.
Exempelvis är den semantiska betydelsen av meningen ”det regnar”, att vattendroppar
faller ned från himlen (Kemp 1973, s. 38-40).

Denotation och semantisk betydelse hos ord är grundläggande för att ord och tecken i
ett system ska kunna härbärgera ett potentiellt informationsvärde för individer som
kontaktar systemet för att söka information. Denotation och semantisk betydelse ligger
mycket till grund för algoritmisk- eller systemrelevans. Individens privata kunskap har
dock stor betydelse vid informationssökningen och det möte som då sker med den
allmänna kunskapen.

Den privata kunskapen kan lättare kommuniceras då kommunikationen är informell. Då
finns det hos både framställare/sändare och mottagare – och inte enbart hos mottagare –
en kognitiv kommunikationsnivå. Detta underlättar och effektiviserar ett
informationsförlopp. Kemp skriver att vid informell kommunikation känner ofta
deltagarna till en del om varandra, till exempel om bakgrund och intressen, och vid
informationsförfrågningar personer emellan då det är det möjligt för den som frågar att
få ett tillämpligt svar. Detta beroende på att den som svarar har möjlighet att få frågans
syfte beskrivet för sig, och på att den som frågar kan be om ytterligare information
(Kemp 1973, s. 43).

Konnotation hör till individens privata kunskap, och handlar om individuella, ofta unika
associationer till ord. Kemp ger som exempel på konnotation två olika individers
associationer till ordet ”kor”. Den ena associationen var ”Pink Floyd” – personen hade
köpt en skiva med gruppen Pink Floyd där det på omslaget fanns kor, och den andra
”Littlehampton” – personen hade varit där på semester som barn och då blivit stångad
av en ko. Pragmatisk innebörd hos ord handlar om den effekt ett ord har på sin
mottagare, varför även den har kopplingar till privat kunskap. Det har betydelse vem
som är framställare/sändare av orden och vem de är riktade mot, och i vilken kultur och
miljö, eller andra omständigheter de används i. Exempelvid har meningen ”det regnar”
olika pragmatisk innebörd i Sverige och på en geografisk plats som är drabbat av
långvarig torka (Kemp 1973, s. 39f.).

Tillämplighet framhåller den privata kunskapens betydelse för förloppet och utgången
av individers informationssökning, men till individens privata kunskap hör ju också
delar av allmän kunskap. Kemp menar att ju fler gemensamma denotationer och
konnotationer sändare och mottagare har desto bättre blir kommunikationen dem
emellan (1973, s. 39). Individens förhandskunskaper, samt dokumentets åtkomlighet,
lättillgänglighet och nyhetsvärde är sådant som påverkar tillämplighet (Kemp 1973, s.
44). Fysisk åtkomlighet inverkar dock inte på kognitiv relevans. Det har varken med
individens kunskapsförhållanden eller kognitiva informationsbehov att göra.

Även Dan Sperbers och Deirdre Wilsons teori om psykologisk relevans (1986), vilken
introducerades inom informationsåtervinning av Harter (1992) kan belysa vad kognitiv
relevans innebär. Psykologisk relevans är ett slag av relevans som det kontinuerligt
refereras till vid litteraturgenomgångar av tidigare forskning i litteraturen, och det
framgår ofta att den anses vara värdefull för forskningen. Saracevic skriver att det vore
mer rätt att kalla psykologisk relevans för kognitiv relevans (1996, s. 209). Det är troligt
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att det innebär att han anser att psykologisk relevans hör hemma där i hans
klassificering.

Enligt Sperbers och Wilsons teori är antaganden en individs begreppsmässiga
representationer för den faktiska världen. Dessa kan vara både korrekta eller inkorrekta
(Sperber & Wilson 1986, s. 2). Grundläggande är att de för individen är sanna eller
troligen sanna. Alla de antaganden som en individ tror är sanna eller troligen sanna
utgör dennes ”fullständiga kognitiva miljö” (Sperber & Wilson 1986, s. 39). En
delmängd av alla dessa antaganden, vilka finns innevarande hos en individ vid en viss
tidpunkt, utgör en kontext. En kontext har betydelse för individens tolkning av den
information som han/hon får (Sperber & Wilson 1986, s.15). Enligt teorin är
information relevant för en individ endast ifall den förenas med antaganden i individens
innevarande kontext, och då ger en kontextuell effekt hos honom/henne. Följaktligen
ger redan känd information ingen kontextuell effekt, och det gör inte heller sådan
information som inte har någon relation till individens kontext. Individen finner därmed
inte informationen relevant (Sperber & Wilson 1986, s. 108f.). De kriterier som tas upp
för kognitiv relevans i klassificeringen (se kap. 4.1.) stämmer överens med psykologisk
relevans, till exempel att informationen svarar mot användarens behov i hänseende till
kognitiva aspekter och är ny.

En invändning mot att information måste vara ny för att vara relevant, finns när det
gäller de fall då en individ kommer i kontakt med information som inte är ny för
honom/henne, men som kommer från en annan källa. Wilson tar upp frågan, och menar
att tillväxt av bevis kan förstärka tron på något, och kan innebära att tvivel vänds till
övertygelse. Det kan inte ses som icke-relevant information (Wilson 1973, s. 467).
Även detta skulle kunna ses som en kontextuell effekt, vilken enligt Sperber och Wilson
ju är nödvändig för funnen relevans.

Harter jämför en individs informationsbehov med den innevarande kontexten hos en
individ i inledningen av informationssökningen. Individens antaganden omfattar då en
viss kännedom om frågeområdet, samt orsakerna till att information behövs. Det kan
också  finnas antaganden om vad gäller lämpligt slag av litteratur och tillvägagångssätt
för att finna denna. Ett informationsbehov i form av ett kognitivt tillstånd, har dock en
mycket kort varaktighet vid informationssökningen. Det förändras efter hand
allteftersom upptäckten av relevant information ger kontextuella effekter. På så sätt
utvecklas och förändras individens innevarande kontext, och det inledande kognitiva
tillståndet varar inte hela sökförloppet ut. Individens innevarande kontext är dynamisk,
och det är därmed även informationsbehovet (Harter 1992, s. 606). Eftersom relevans
baseras på informationsbehovet så innebär detta att kriterierna för relevans förändras
under informationsprocessen, och att relevans är en dynamisk process.

4.3.1. Summering

En individs privata kunskap har stor betydelse för kognitiv relevans. Till individens
privata kunskap hör bl. a. individuella associationer till ord. I ett informationssystem är
det ofta så att kommunikationen är oberoende av sändare och mottagare, och att
kunskapen är av en allmän art. Orden inom den allmänna kunskapen har oftast en för
samhället gemensamt accepterad betydelse, medan det också finns ord som har en
specifik innebörd för olika grupper i samhället. Den kunskap som finns i ett
informationssystem består av tecken som kommuniceras på en lingvistisk nivå. I
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informationssystem utgör de potentiell information. Under informationsprocessen tolkar
individen tecknen, och dessa  blir till information för individen endast ifall de kan
förenas med de individuella kognitiva/emotionella förhållanden som finns innevarande
hos individen vid informationstillfället. Dessa förhållanden är påverkade av individens
erfarenheter i en social och historisk kontext. Informationen måste också påverka
individens innevarande kognitiva/emotionella förhållanden för att den ska kunna
uppfattas som relevant. Beroende på den påverkan som blir på individens kognitiva
tillstånd så utvecklas detta under informationssökningsprocessen, vilket gör att även
informationsbehovet och de relevansbedömningar som individen gör påverkas.

4.4. Situationsbunden relevans eller nytta/användbarhet

Enligt Saracevics klassificering (se kap. 4.1.) är det användarens situation, uppgift eller
aktuella problem som relevansbedömningen baseras på när det gäller situationsbunden
relevans eller nytta/användbarhet. (Jag slår hädanefter samman situationsbunden
relevans och nytta/användbarhet, och skriver då situationsbunden relevans.) Vad som
påverkar relevansbedömningen är till exempel (enligt samma klassificering)
informationens användbarhet vid beslutstagande, lämplighet vid problemlösning, samt
reducering av osäkerhet. Det handlar om en pragmatisk typ av relevans (Saracevic 1975,
s. 334). De praktiska konsekvenser som informationen leder till står i centrum.

Inte heller denna typ av relevans kan existera för sig själv – både ämnesrelevans och
kognitiv relevans är alltid involverade (Borlund 2000, s. 42; Saracevic 1975, s. 339;
Soergel 1994, s. 590). Användarens förmåga att använda sig av informationen för ett
specifikt syfte i en given situation är av stor betydelse (Cosijn & Ingwersen 2000, s.
539). Vad som är kognitiv relevans och vad som är situationsbunden relevans i en
individs relevansbedömning kan i praktiken vara svårt att avgöra, menar Borlund (2003,
s. 915). Cosijn och Ingwersen anser också att det finns svårigheter i det, men menar att
det mest gäller för en observatör. Användaren själv bör kunna ha möjlighet till det ifall
han/hon kan se vad som hör till informationens tillämplighet å ena sidan, och å andra
sidan användbarhet i fullbordandet av den arbetsuppgift eller problemsituation som
ligger bakom informationssökningen (Cosijn & Ingwersen 2000, s. 540).

Nytta/användbarhet introducerades av Cooper (1971; 1973). Han gör en distinktion
mellan deduktivt logisk relevans och nytta/användbarhet. Enligt den deduktiva logiken
så kan slutlednigen inte vara falsk ifall premisserna är sanna. Slutledningen är en logisk
följd av premisserna. Överfört till logisk relevans innebär detta att viss information som
finns lagrad i systemet är relevant, ifall den på ett  lingvistiskt plan är en logisk följd av
en språklig formulering som representerar informationsbehovet (Cooper 1971). Logisk
relevans är systembaserad, men Cooper låser inte användarens relevansbedömning vid
den, då han menar att den är endast en av de faktorer som påverkar användarens
relevansbedömning (1971, s. 35).

Vad som också påverkar är vad som är användbart i förhållande till användarens
informationsbehov. Nytta/användbarhet har med den slutliga användbarheten av
informationen i förhållande till informationsbehovet att göra (Cooper 1971, s. 35f.).
Nytta/användbarhet ”fångar allt”, enligt Cooper. Förutom ämnesöverensstämmelse
inbegriper det också bland annat kvalitet, novitet, betydelse och trovärdighet. Vad än
användaren vill bedöma i ett dokument så täcker nytta/användbarhet in det, antingen det
handlar om användbarheten, underhållningsvärdet eller det estetiska värdet hos
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dokumentet, eller något annat – vad som helst. För användaren kan till exempel en
spirituell stil betyda lika mycket som informationsinnehållet i dokumentet (Cooper
1973, s. 89, 92).

Wilson (1973) introducerade situationsbunden relevans. Han menar att situationsbunden
relevans är ett slag av personlig relevans som ändå inte är psykologisk, utan logisk. Den
inbegriper den induktiva logiken. En induktiv slutledning – i motsats till en deduktiv –
är inte bindande, utan istället sannolik i förhållande till sina premisser. Enligt Wilson så
har relevansen bättre fäste i den induktiva logiken än i den deduktiva, eftersom det är
den vi använder oss av i det dagliga livet, där det inte handlar om fasta samband mellan
språkliga representationer. Situationsbunden relevans, enligt Wilson, är ändå en statisk
form av relevans som är avhängig det logiska sambandet mellan informationen och den
enskilda individens personliga uppfattning om världen och sin egen unika situation i
den (1973, s. 458f.).

Wilson menar att en individs situation – eller uppfattning om världen så som han/hon
ser den – går att beskriva genom att formulera frågor vilka är angelägna för individen,
och till dem möjliga svar där åtminstone ett av svaren föredras. Information är
situationsbundet relevant ifall den svarar på, eller hjälper till att svara på, frågor som en
individ är angelägen om att få svar på. Vid angelägna frågor har individen preferenser
som rör sakernas tillstånd. Det handlar om sådant i situationen där individen bryr sig om
vilket förhållande som är det rådande. Angelägna frågor för en individ skiljer sig från
frågor som beror enbart på intresse eller nyfikenhet. De senare har inte med
situationsbunden relevans att göra. Angelägna frågor där preferenser finns hos individen
gällande tillståndet är till exempel: tillståndet på det egna bankkontot – plus eller
minus?; det egna husets tillstånd – inbrott, nedbrunnet eller står det kvar som när jag
lämnade det?;  hur ser det ekonomiska tillståndet i Bangladesh ut nu?. Däremot kan det
inte finnas preferenser rörande olika tillstånd vad gäller till exempel den agrikulturella
historien i Bangladesh, utan enbart intresse (Wilson 1973, s. 460-463).

Information som är situationsbundet relevant orsakar en betydelsefull förändring i
mottagarens uppfattning om situationen. Individen måste dock acceptera och tro på
informationen för att detta ska vara möjligt (Wilson 1973, s.458, 463). Situationsbunden
relevans inbegriper som synes kognitiv relevans men bara till en viss del, eftersom
Wilson begränsar situationsbunden relevans till att vara statisk. Dynamisk är den bara i
så måtto att den orsakar en betydelsefull förändring i användarens situation (Wilson
1973, s. 458). Tidsdimensionen finns inte med.

Situationsbunden relevans har med åren utvidgats. Borlund ser den situationsbundna
relevansbedömningen som en kognitiv process (2003, s. 923). I och med det inbegriper
situationsbunden relevans även tidsdimensionen. Borlund anser att det finns en
betydelsefull skillnad mellan den syn som nutidens forskare inom relevans har på
situationsbunden relevans, och den som Wilson presenterade. Den nyare synen innebär
att man ser på relevans i förhållande till användarens informationsbehov, medan
Wilsons syn innebär att man ser på situationsbunden relevans i förhållande till
sökfrågan – en lingvistisk beskrivning av situationen. Grunden till detta, tror hon, är att
Wilson genom att förneka att situationsbunden relevans är psykologisk, ville undvika
den subjektiva relevansproblematiken (Borlund 2003, s. 922f.). För Borlund har den
situationsbundna relevansens dynamiska dimensionen sin grund i interaktionen mellan:
1) informationsobjekt; 2) kunskapstillstånd (världsuppfattning, eller arbetsuppgift ); och
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3) den omfattande potentialen av information som kan förändra kunskapstillståndet.
Relevansbedömningar som en process är uttrycket för informationens effekt, och
informationsbehovets utveckling (Borlund 2000, s. 42).

Borlund är influerad inte bara av Wilson, utan också av den dynamiska och
situationsbundna syn på relevans som presenterades av Schamber, Eisenberg och Nilan
(1990). De menar att relevans handlar om individens uppfattning om informationen i
förhållande till sin egen informationsbehovssituation, och att relevansbedömningen är
en dynamisk process som sker inom individen, där både interna och externa – kognitiva
och situationsbundna – faktorer påverkar (1990, s. 755, 770).

Mizzaro (1998) har presenterat en helhetsmodell över relevansen bestående av fyra
dimensioner. Den första av dimensionerna innefattar informationsresurser, och består av
tre enheter; surrogat, dokument, samt information. Den andra dimensionen innefattar
representationer för användarens problem, och består av fyra enheter; sökfråga,
förfrågan, uppfattat informationsbehov, samt verkligt informationsbehov. Mellan dessa
två dimensioner råder vid relevans relationer mellan de olika enheterna, till exempel
mellan informationsbehov och information, eller mellan sökfråga och dokument
(Mizzaro 1998, s. 305-308).

Den tredje dimensionen är tiden, vilken visar på relevansens dynamiska dimension. Den
består av mängden tidpunkter från det att ett problem uppstår till dess att det är löst, och
inbegriper till exempel det att användaren tillägnar sig kunskaper under
informationsprocessen (Mizzaro 1998, s. 308f.).

Den fjärde dimensionen innefattar tre komponenter: ämne – det ämnesområde som
användaren är intresserad av; uppgift – hur de återvunna dokumenten ska användas; och
slutligen kontext, vilken inbegriper allt det som inte har med ämne och uppgift att göra,
men som påverkar sökningen och utvärderingen av resultatet. Kontext har att göra med
sådant som till exempel; för användaren redan kända dokument, användarens möjlighet
att förstå informationen, eller tillgång till tid eller pengar vid sökningen (Mizzaro 1998,
s. 309f.).

I enlighet med Mizzaros modell så skulle situationsbunden relevans kunna illustreras
med; relationen mellan det verkliga informationsbehovet och informationen, rörande
ämnet, uppgiften och kontexten, vid den tidpunkt då informationsbehovet är
tillfredsställt. Som synes spänner denna relation även över ämnesrelevans och kognitiv
relevans.

Ett annat sätt att illustrera situationsbunden relevans är att ge ett exempel på vad som
skulle kunna vara kriterier för situationsbundet relevant information. I inledningsskedet
av mitt arbete med den här uppsatsen skulle till exempel dessa kriterier kunna ligga till
grund för information som jag funnit relevant: Informationen handlar om
användarbaserad relevans vid informationssökning. Den är engelskspråkig,
vetenskaplig, tillräckligt utförlig, och innehåller användbara referenser. Mina
erfarenheter och kunskaper räcker till för att jag ska kunna förstå och använda mig av
informationsinnehållet. Dokumentet är snabbt och lätt åtkomligt, och kostar inget.
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4.4.1. Summering

Situationsbunden relevans har att göra med de praktiska konsekvenser som
informationen leder till. Användaren bedömer informationens användbarhet i
förhållande till den situation som ligger till grund för informationsbehovet, exempelvis
en uppgift, ett problem, eller osäkerhet över något. Relevant information orsakar en
förändring i situationen. Den situationsbundna relevansbedömningen är en dynamisk
process, där både interna och externa faktorer påverkar.

4.5. Sociokognitiv relevans

Det är enligt klassificeringen (se kapitel 4.1.) situationen, uppgiften eller det aktuella
problemet som uppfattat i en sociokulturell kontext, som ligger till grund för
sociokognitiv relevans. Cosijn och Ingwersen hänvisar till Ørom och till Hjørland i
samband med att de föreslår sociokognitiv relevans som ett tillägg till Saracevics
klassificering (Cosijn & Ingwersen 2000, s. 534).

Ørom diskuterar kontextuell relevans på social nivå, och refererar i samband med det till
den relevans som Hjørland (1997) diskuterar – domänrelaterad relevans (2000, s. 21).
Den relevans som Ørom diskuterar tycks mig omfatta litet mer än den som Hjørland
diskuterar, då Ørom menar att det även både innanför och utanför vetenskapliga och
professionella kunskapsdomäner kan finnas olika slag av social kontextuell relevans.
Dessa har att göra med olika slag av gemensamhet vad gäller diskurs, och kan
exempelvis bero på utbildningsnivåer, kunskaper, eller i nationellt hänseende kulturella
traditioner. Ørom föreslår att diskursgemensamhet (discourse community) kan användas
sammanfattande för olika specifika slag av diskursgemensamheter, och ser
domänrelaterad relevans som ett specifikt slag av diskursgemensamhet (2000, s. 22f.).

År 2002 skriver Hjørland en artikel som tar upp det sociokognitiva (eller det
domänanalytiska) synsättet (Hjørland 2002a). Detta synsätt ser individuell kunskap i ett
historiskt, kulturellt och socialt perspektiv (Hjørland 2002a, s. 268). Han skriver också
en artikel som diskuterar sociokognitiv relevans i förhållande till en fiktiv läkares
arbetsuppgifter. Relevans bedöms då utifrån arbetsuppgiftens mål – det som är relevant
ökar sannolikheten att fullborda arbetsuppgiftens mål (Hjørland 2002 b, s. 964).

Den som söker information för att uträtta en arbetsuppgift gör det med vissa
sociokulturella förhållanden som grund. Dessa är formade av teorier, paradigm och
epistemologier, skriver Hjørland. De existerar mer eller mindre underförstått eller klart
uttalat i både litteratur och i människors tankar, och kan förekomma som underförstådda
antaganden i de olika former av praktiker och institutioner som finns. De dominerar i
olika hög grad i olika professionella diskurser och på olika platser, och förändras också
med tiden. Det är dessa sociokulturella förhållanden som påverkar den
informationssökande och dennes kriterier för vad som uppfattas som relevant (Hjørland
2002 b, s. 960).

Oftast är en följd av kontexter involverade vid sociokognitiv relevans (Cosijn &
Ingwersen 2000, s. 541). Användarens betydelse som individ minskar, jämfört med de i
uppsatsen föregående typerna av relevans. Individens relevansbedömning måste ha
förankring i dennes sociokulturella miljö. Information som individen uppfattar som
ämnesrelevant, kognitivt relevant, samt situationsbundet relevant, är ändå inte relevant
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ifall den inte är relevant i förhållande till den sociokulturella miljön (Cosijn &
Ingwersen 2000, s. 543).

Hjørland ger några exempel på relevans i förhållande till olika kontexter och till den
sociokulturella miljö som individen är en del av: Vad som kan ha betydelse för
fullbordandet av en uppgift kan vara att inte spendera mer än nödvändigt med tid. Vad
som då påverkar relevansbedömningar är att det inte alltid behövs ett optimalt resultat
vad gäller information, utan att det som är tillräckligt gott i relation till de givna sociala
normerna ofta räcker. Att den informationssökande följer standarder och
huvudinriktningar inom utbildningen eller bland kollegorna är också ett sätt att begränsa
användningen av tid, och dessutom ett sätt att begränsa uppgiftens komplexitet så som
den erfars av den individuelle användaren. En individs fokus i sökprocessen står i
relation till det fokus som har etablerats på den kollektiva nivån. Detta är i sin tur är ofta
förankrat i ett vetenskapligt paradigm, vilket i sin tur har förhållanden till politiska
diskurser. Vid forskningssamarbete i grupp mellan yrkesutövande så kan
relevanskriterier utvecklas med direkt utgångspunkt i det. De kan också påverkas
indirekt av forskningsinstitutioner och universitet som personerna i samarbetet har en
relation till, och dessutom av sponsringen utav dessa (Hjørland 2002 b, s. 960f.).
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5. Användares kriterier vid relevansbedömningar

5.1. Introduktion

I slutet av 1980-talet påbörjades en forskning som gick ut på att finna de kriterier som
ligger till grund för relevansbedömningar hos användare med egna informationsbehov.
Forskarna fann en så pass stor mängd användarkriterier att det för hanterbarhetens skull
blev nödvändigt att sammanföra kriterier i kategorier (Schamber 1994, s. 24).
Kriterierna ansågs vara viktiga för förståelsen av relevans. Förståelsen skulle kunna leda
till utformandet av informationssystem som svarar mer naturligt och effektivt mot
användares verkliga informationsbehov. Användarkriterier definieras av Schamber,
Eisenberg och Nilan som de värdeomdömen som användare uppger för att definiera
kvaliteten på relationen mellan information och sina egna informationsbehov vid
speciella tidpunkter. De är rumsligt och tidsligt bundna till användaren, samt
konstruerade i dennes inre (Schamber, Eisenberg & Nilan 1990, s. 771). Jag skulle här
vilja lägga till att användarkriterier konstrueras även i interaktion med individens
omgivning, som när situationsbaserad och sociokognitiv relevans bedöms.

Syftet med en del av studierna, främst bland de tidigaste, är att finna kriterier för
relevans som inte hör till ämnesrelevans. Det var en reaktion mot vad som dittills hade
varit dominerande vid utvärderingar av relevans, där ämnesrelevans ansågs vara
systembaserad. På grund av detta finns det inte alltid med kriterier som har med
ämnesrelevans att göra. På senare år undersöks oftast alla slag av användarkriterier,
även sådana som hör till ämnesrelevans, men då användarbaserad sådan.

5.2. De användarkriterier som har identifierats genom 14 studier

I detta kapitel redovisas de användarkriterier som har framkommit genom studier. Att
kriterierna redovisas studie för studie medför att en del kriterier återkommer i
redovisningen, likadant eller snarlikt formulerade, samt att en del termer för kriterier
skiljer sig litet åt vad gäller definitionen av dem. Redovisningen studie för studie
medför även – vilket är en fördel – att det finns plats för definitioner av kriterierna, i de
fall där sådana finns. Där definitioner saknas är det tyvärr, anser jag, lätt hänt att ibland
ställa sig frågande till innebörden av en del kriterier.

5.2.1. Nilan, Peek och Snyder

Nilan, Peek och Snyder (1988) har funnit användarkriterier (cognitive criteria) för
accepterande och avvisande av information, källor och informationssökningsstrategier
(se Tabell 2, s. 20). De gjorde upptäckten att de flesta av kriterierna hör samman med
bedömning av källor (1988, s. 156). Kriterierna identifierades i samband med försök att
utveckla en metod just för identifiering av användarkriterier. Respondenterna var
personer som beskrev egna betydelsefulla livs- eller hälsorelaterade situationer, och i
samband med det den information, de informationskällor och de
informationssökningsstrategier de använt sig av. Informationskällorna var ofta andra
människor. Det finns i artikeln inga definitioner av kriterierna.
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Tabell 2. Användarkriterier för accepterande och avvisande av information, källor och
informationssökningsstrategier
Slumpartad upptäckt (serendipity)
Täckning
Fordran/behov
Auktoritet (referenser)
Auktoritet (erfarenhet)
Auktoritet (lag, regler)
Vänlig/möjlig att närma sig
Tillit/respekt
Enda användbara källa
Samband med mig
Kärlek/förtjusning
Makt eller kontroll
Jag (erfarenhet)
Jag (kunskaper)
Jag (logik)
Passande utseende
Enda jag kan bestämma mig för
Ekonomiska beaktanden

Logisk deduktion
Lätthet vad gäller åtkomst
Socialt tryck
Auktoritet (kunskap)
Auktoritet (renommé)
Auktoritet (anspråk)
Osäkerhet
Enda källa/metod
Bästa källa/metod
Samband med andras
Tidsliga beaktanden
Lätt att använda
Jag (hur jag ser mig)
Jag (emotionellt)
Jag (uppfattning)
Tillgänglighet till teknologi
Förtrolighet
Överensstämmelse/bekräftelse

Källa: Nilan, Peek & Snyder 1988, s. 156.

5.2.2. Halpern och Nilan

Halpern och Nilan (1988) har identifierat användarkriterier för bedömning av
informationskällor (se Tabell 3). Ett av syftena med studien var att få insikt i en del av
de kriterier som ligger till grund för användares bedömning av källor. Bedömning av
informationsinnehåll ingår inte i undersökningen. Respondenterna beskrev egna
betydelsefulla livs- eller hälsorelaterade situationer, och i samband med detta de
informationskällor som de använt sig av. Inga definitioner på kriterierna finns i artikeln.

Tabell 3. Användarkriterier för källevaluering
Auktoritet eller expertis baserat på
referenser
Auktoritet eller expertis baserat på
erfarenhet
Auktoritet eller expertis baserat på
renommé
Jag, direkt erfarenhet
Jag, kunskap
Jag, uppfattning
Ekonomiska beaktanden

Tidsliga beaktanden
Enda användbara källa
Bästa källa
Enda uppfattade källa
Tillit
Källan har kontroll/makt
Källan har tillgänglighet till teknologi eller
utrustning
Lätthet vad gäller användning

Källa: Halpern och Nilan 1988, s. 176.
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5.2.3. Schamber

Schamber (1991) har funnit 10 stycken sammanfattande och 22 stycken detaljerade
kategorier av användarkriterier i en studie (se Tabell 4). Dess syfte var att identifiera
kriterier, och att undersöka dessa i förhållande till olika typer av media i en
multimediemiljö. Kriterierna hämtades från användare av väderinformation.
Information fanns tillgänglig via en mängd olika källor och mediaformer. Sju typer av
informationskällor fanns tillgängliga: väderinformationssystem, annan person,
användaren själv, radio, television, väderinstrumentsamt, samt tidning. Sju typer av
presentationer fanns också: människor emellan, text, ljud, observation, grafisk,
multimedia, samt instrumentvisning. Kriterierna är relaterade till information, källor och
presentation.

Tabell 4. Sammanfattande (kursiv text) och detaljerade användarkriterier, och
definitionen av dessa

Användarkriterium Definition
Riktighet/noggrannhet Informationens riktighet/noggrannhet
Tidsenlighet Informationen är up-to-date eller tidsenlig
   Tidsram Informationen avser en speciell tidsram
Specificitet Informationen är specifik för användarens

behov; är tillräckligt detaljerad eller djup
   Summering/tolkning Summering, tolkning eller förklaring finns
   Mångfald/volym Tillräcklig mångfald eller volym av

specifik information finns
Geografisk närhet Informationen täcker ett särskilt

geografiskt område
Tillförlitlighet Användaren litar på, har förtroende för

källan; källan är ansedd
   Expertis Källan är expert, professionell, eller

erfaren
   Direkt observerat Mänsklig källa observerar eller erfar

faktiska väderförhållanden
   Källförtroende Människa har förtroende för sin egen

information
   Konsekvens Källan förmedlar information med samma

kvalitet, ofta riktighet, över tid
Tillgänglighet Källan går att få tillträde till, är lätt att

använda; allmänt lättillgänglig. Liten
ansträngning eller låg kostnad krävs för
tillträde/bruk

   Tillträde Källan går att få snabbt tillträde till när det
behövs

   Användbarhet Källan är lätt att använda; kräver liten
ansträngning att använda eller att lära sig
använda; det finns inga tekniska problem

   Kostnad Informationsservicen är gratis eller
kostnaden är rimlig
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Tabell 4. (fortsättning)
Verifierbarhet Andra informationskällor har konsulterats

eller är disponibla, vanligen för jämförelse
   Källenighet Informationen från denna källa stämmer

överens med den från andra källor
Klarhet Informationen är klart presenterad; liten

ansträngning krävs för att läsa eller förstå
   Verbal klarhet Skrivet och talat språk är klart och

välstrukturerat
   Visuell klarhet Visuell förevisning är klar, lätt att följa,

välstrukturerad
Dynamism Presentationen av informationen är

dynamisk, aktiv, eller levande
   Interaktion Användaren kan inlåta sig i tvåvägs

interaktion med källa som tillåter
manipulering av presentationen

   Spårning/Projektion Användaren kan spåra eller följa vädrets
rörelse i realtid eller över tidsperiod

   Zooming Användaren kan ändra storleken på det
som är i blickfältet

Presentationens kvalitet Källan presenterar information i ett
speciellt format eller utförande, eller
erbjuder utdata på ett sätt som är hjälpfullt,
önskvärt, eller det som föredras

   Mänsklig kvalitet Refererar till egenskaper hos mänsklig
källa

   Icke-väderinformation Källan presenterar information som inte
hänför sig till väder, eller information
jämte väder

   Permanens Informationen presenteras i en permanent
eller varaktig form

   Presentationspreferens Användaren föredrar källan främst för dess
sätt att presentera informationen

   Underhållningsvärde Presentationen ger användaren glädje;
användaren finner nöje i den; den har
intresse- eller underhållningsvärde

   Val av format Källan tillhandahåller ett urval av
presentationsformat eller utdata

Källa: Schamber 1991, s. 128-129; Barry & Schamber 1998, s. 226.

5.2.4. Barry

Barry (1994) har i en studie funnit 23 stycken kategorier av användarkriterier, vilka är
indelade i sju grupper (se Tabell 5, s. 23). De deltagande var användare i akademisk
miljö, vilka hade olika akademisk ställning. Syftet med studien var att identifiera och
beskriva de relevanskriterier som de deltagande användarna använde sig av då de
bedömde dokumentrepresentationer och fulltextdokument. Relevanskriterierna visar på
samband, eller brist på samband, mellan informationsinnehåll och användares
informationsbehovssituationer (Barry 1994, s. 152).
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Tabell 5. Användarkriterier, och definitionen av dessa, indelade i grupper (kursiv text)
Användarkriterium Definition

Kriterier som hänför sig till innehållet hos dokument
Djup/spännvidd Den utsträckning i vilken informationen är

fördjupad eller fokuserad
Objektiv riktighet/noggrannhet/validitet Den utsträckning i vilken informationen är

noggrann, korrekt, giltig
Gripbarhet Den utsträckning i vilken informationen

relaterar till verkliga, gripbara frågor, är
definitiv, styrkt

Effektfullhet Den utsträckning i vilken en teknik eller
procedur som presenteras är effektiv eller
framgångsrik;

Klarhet Den utsträckning i vilken informationen är
presenterad på ett klart och läsbart sätt

Tidsenlighet Den utsträckning i vilken informationen är
ny, aktuell, up-to-date

Kriterier som hänför sig till källorna hos dokument
Källkvalitet Den utsträckning i vilken generella

standarder av kvalitet kan antas utifrån
dokumentets källa

Källans rykte/synlighet Den utsträckning i vilken källan är ryktbar
eller välkänd

Kriterier som hänför sig till dokumentet som en enhet
Anskaffbarhet Den utsträckning i vilken besvär krävs för

att erhålla dokumentet
Kostnad Den utsträckning i vilken kostnad krävs för

att erhålla dokumentet
Kriterier som hänför sig till annan information och källor inom omgivningen

Konsensus inom fältet Den utsträckning i vilken det råder
konsensus inom fältet vad gäller
informationen i dokumentet

Yttre verifikation Den utsträckning i vilken informationen i
dokumentet stöds av andra
informationskällor

Tillgänglighet inom omgivningen Den utsträckning i vilken information lik
den i dokumentet är tillgänglig någon
annanstans

Personlig tillgänglighet Den utsträckning i vilken användaren har
information lik den i dokumentet

Kriterier som hänför sig till användarens situation
Tidsbegränsningar Den utsträckning i vilken

tidsbegränsningar eller deadlines är en
faktor i situationen

Relation till författaren Den utsträckning i vilken användaren har
en personlig eller professionell relation till
författaren av dokumentet
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Tabell 5. (fortsättning)
Kriterier som hänför sig till användarens övertygelser och preferenser

Subjektiv riktighet/ validitet Den utsträckning i vilken användaren
instämmer med informationen presenterad
i dokumentet eller informationen i
dokumentet stödjer användarens åsikt

Berördhet Den utsträckning i vilken användaren visar
affektiv eller emotionell respons gentemot
någon aspekt av informationen i
dokumentet

Kriterier som hänför sig till användarens tidigare erfarenheter och bakgrund
Bakgrund/erfarenhet Den grad av kunskap med vilken

användaren närmar sig informationen,
påvisat genom omnämnanden av bakgrund
eller erfarenhet vad gäller de områden som
diskuteras i dokumentet

Förmåga att förstå Användarens bedömning om hans/hennes
möjligheter att förstå eller följa den
presenterade informationen

Innehållsnovitet Den utsträckning i vilken den presenterade
informationen är ny för användaren

Källnovitet Den utsträckning i vilken dokumentets
källa är ny för användaren

Dokumentnovitet Den utsträckning i vilken dokumentet är ny
för användaren

Källa: Barry 1994, s. 153-156; Barry & Schamber 1998, s. 224.

5.2.5. Su

Su (1993) har funnit 26 stycken kategorier av användarkriterier (success categories),
vilka är indelade utifrån åtta huvudaspekter (se Tabell 6). Syftet med undersökningen
var att söka utröna ifall relevans är ett adekvat kriterium för användares värdering av
informationssystem som helhet. Användare i akademisk miljö, vilka hade olika
akademisk ställning deltog i studien. De sökte information med hjälp av en intermediär,
en person, och utvärderade informationssystemets prestation. Det finns i artikeln inga
egentliga speciella definitioner. De definitioner som ändå finns i tabellen här nedan är
resultatet av vad jag har kunnat läsa ut ur diskussionerna runt kriterierna i texten. Där
definitioner saknas beror det på att definitionen av användarkriteriet antingen saknas,
eller annars inte behövs för förståelsen av kriteriet.

 Tabell 6. Användarkriterier, varav vissa med definitioner, indelade i åtta grupper
(kursiv text)

Användarkriterium Definition
Effektivitet

Kostnad
Ansträngning
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Tabell 6. (fortsättning)
Tid Den tid det tog systemet eller servicen att

erbjuda informationen; den tid som
sparades genom att använda systemet eller
servicen för att erhålla informationen, eller
som ett resultat av erhållen information

Söknings effektfullhet
Fullständighet Sökresultatens innehåll av relevant

litteratur i relation till användarens
fråga/problem

Täckning Användarens beundran av datorer och
teknologi: sökresultatens omfång och
bredd vad gäller nummer, dokumenttyper,
tidsperiod, språk och databaser

Förväntan Förväntningar om mängden eller antalet
referenser som existerar, typer av
publikationer i vilka de kan bli funna

Precision Sökresultatens innehåll av relevanta
referenser; referensernas fokus i relation
till användarens problem/fråga

Relevans Återvinning av relevanta eller tillämpliga
eller nya referenser i relation till
användarens problem/fråga; återvinning av
sådan information som användaren söker

Sökare (intermediär)
Emotionell påverkan Personliga egenskaper hos sökare som t ex

äkta intresse, samarbetsvillighet,
hjälpfullhet, vänlighet el. tålamod

Skicklighet som sökare Vad gäller t ex att förstå vad användaren
söker, organisera materialet, finna de
korrekta termerna, välja rätt databaser, etc.

Kunskaper om databaser eller system Vad gäller i relation till användarens
fråga/problem

Kunskaper om ämnet
Interaktion (mellan användare och intermediär)

Emotionell påverkan Interaktionen ger upplevelser av
välbefinnande, frustration, glädje, etc.

Intervjuprocess Kvalitet i interaktionen före sökningen
Sökprocess Kvalitet i interaktion under sökningen

Service
Tillgänglighet, lätthet Vad gäller t ex rimliga tidsramar, eller att

avtala träffar
Som helhet T ex övergipande administrativa

procedurer, ansvarstagande vad gäller
uppdatering av personalens kunskaper om
servicen

Personal T ex hjälpfullhet, samarbete,
tillmötesgående, kompetens



26

Tabell 6. (fortsättning)
System

Möjligheter Vad gäller t ex vokabulär, kategorier,
display, omedelbarhet

Täckning Vad gäller t ex många olika databaser, bra
databaser, omfånget av år, spännvidden
hos de tillgängliga artiklarna

Utdata
Format
Utgångspunkt för vidare agerande

Användare (dennes delaktighet/ansvar vad gäller sökning)
Förtrogenhet med sökprocess I relation till vad som behövs inför/under

sökning
Ge information I relation till vad intermediär behöver

inför/under sökning
Kunskap om ämnet I relation till vad som behövs inför sökning
Fråga eller fokus I relation till hur klar bild som behövs inför

sökning
Källa: Su 1993, s. 95-97, 103.

5.2.6. Park

Park (1993) har funnit användarkriterier (factors) – eller faktorer som påverkar
användares val av bibliografiska referenser. Studien utfördes i akademisk miljö, och de
deltagande användarna hade olika akademisk ställning. De utförde
informationssökningar i en bibliografisk referensdatabas. Tolkningen av en referens
baseras på två olika slag av underlag, menar Park. Det ena är själva referensen och dess
komponenter – den första av de fyra grupperna i tabellen (se tabell 7, s. 27). Det andra
som ligger till grund vid tolkning av en referens är användarbaserat och härrör
individens erfarenheter, perception, och kunskaper om informationsproblemet – de
övriga tre huvudgrupperna i tabellen; intern kontext, extern kontext och problemkontext
(Park 1993, s. 329). Användarkriterierna i tabellen är i en del fall sammanfattande
begrepp för mer specificerade kriterier. Det finns inga direkta definitioner av kriterierna
i artikeln, men det har ändå varit möjligt att ur artikeltexten hämta en specificering eller
en förklaring där det har behövts för förståelsen av kriterierna.
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Tabell 7. Användarkriterier, varav de flesta med specificering/förklaring, fördelade på
fyra grupper (kursiv text)

Tolkningsgrund Användarkriterium Specificering/förklaring
Titel Nyckelord, det aktuella

ämnet
Stil hos titel Läsbarhet, använt språk
Författarnamn Uppfattad status, personlig

uppfattning om författare
Tidskriftsnamn och
dokumenttyp

Uppfattad kvalitet,
uppfattad status på fältet,
tillgänglighet; uppfattning
om värdet av informationen,
t ex åtkomlighet, up-to-date,
omfattning, kvantitet,
kvalitet

Abstrakt Nyckelord, uppfattad
kvalitet

Tolkning av referens –
Användaren uppfattar
värdet hos varje element
hos en referens i förhållande
till hans/hennes intresse och
behov av information.
Individen kombinerar och
balanserar de olika
elementen i referensen.

Sammanlänkningar mellan
element i referensen
Användares tidigare
erfarenheter och
uppfattningar

Vad gäller t ex tidskrifter,
författare och deras verk,
anknytning till institutioner
eller akademiska program

Användares nivå vad gäller
sakkunskaper på
problemområdet

Vad gäller t ex ämne eller
publicerad litteratur

Användares tidigare
forskningserfarenheter

Påverkar tolkningarna av
litteraturen

Intern kontext –
Användarens tidigare
erfarenheter av litteratur på
fältet och uppfattningar
(eller övertygelser) om
problemområdet.
Kunskaper om
forskningsområdet och om
lämpliga söktermer
påverkar beslutsprocessen. Användares utbildning Preferenser vad gäller

paradigm i litteraturen
skiljer sig åt

Uppfattning om sökningens
kvalitet

Uppfattad ofullständighet
kan t ex innebära att
referenser väljs i syfte att
leda till andra referenser

Syftet (eller målet) med
sökningen

T ex urväljande eller
uttömmande

Uppfattning om tillgång till
information

Vad gäller problemområdet

Informationsbehovets
prioritet

Över kvalitet, vid knapphet
av information

Forskningsskede Som grad av fokus vad
gäller problemområdet

Extern (Sök-) kontext –
Användaren påverkas i sina
beslut av kategorierna i
denna kontext, trots att de
inte är direkt relaterade till
problemområdet

Forskningens slutprodukt Kan innebära skillnader i
t ex intresse för tidsenlighet
eller tid att spendera, vad
gäller materialet
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Tabell 7. (fortsättning)
Samma (likartat) problem,
för definitioner
Samma (likartat) problem,
som bakgrund
Samma (likartat) problem,
för metodologin
Likartat problem, utanför
fokus
Olikartat problem, för
metodologin
Olikartat problem, för
ramverket
Olikartat problem, som
analogi
Olikartat problem, som
bakgrund
Olikartat problem, inte av
intresse
Ny information, i
problemkontexten

Kan stimulera tankar, och
leda i nya riktningar

Gammal (känd sedan
tidigare) information i
problemkontexten

Problem (Innehålls-)
kontext – Användarens grad
av förståelse av
informationsproblemet
påverkar beslutsprocessen.
Kontexten innefattar att lära
sig om sitt problem,
konstruera olika aspekter av
problemformuleringen,
vidga sitt tänkande, erhålla
nya idéer, bli bekant med
nyckelbegrepp, definiera
huvudbegrepp, undersöka
forskningsmetoder, och att
ernå en bredare bild av
problemområdet. Det är en
process i förändring –
informationsproblemet
utvecklas efter hand
alltmedan
informationssökandet pågår.

Otillräcklig information, i
problemkontexten

Vaghet

Källa: Park 1993, s. 330-341.

5.2.7. Cool, Belkin och Kantor

Cool, Belkin och Kantor (1993) har funnit användarkriterier (factors) eller faktorer som
ligger till grund vid människors bedömningar av relevans eller användbarheten av
dokument i förhållande till deras specifika informationsproblem. De är indelade utifrån
sex aspekter (se Tabell 8). Kriterierna är framtagna genom en studie i akademisk miljö,
där deltagarna var studenter. Inga definitioner på kriterierna förekommer i artikeln.

Tabell 8. Användarkriterier, indelade i sex grupper (aspekter)
Aspekt Användarkriterier

Ämne (Hur ett dokument relaterar till en
persons intresse)

Anger klart själva ämnet; Om/inte om
ämnet; Fokus (rakt på ämnet, eller ej); Del
av ämnet; Behandling (djup/ytlig); Viktig

Innehåll/Information (Karakterisering  av
vad som finns i själva dokumentet)

Grundläggande begrepp; Fakta; Förklaring;
Exempel; Definitioner; Anknytningar;
Beskrivning; Orsaker; Idéer; Tips;
Översikt; Riktlinjer/Anvisningar; Tekniska
kunskaper; Intervju; (Om) människor;
Variation; Åsikt; Historia; Detaljnivå
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Tabell 8. (fortsättning)
Format (Yttre karakteristika hos
dokumentet)

Listor; Diagram; Statistik; Bilder; Class
text; Book review; Titel; Introduktion;
Ämnesindelning

Presentation (Hur ett dokument är
skrivet/presenterat)

Organisation; Saklighet; Precision; Sätt att
skriva på; Begriplighet; Teknikalitet;
Vetenskaplighet; Enkelhet/komplexitet

Värden (Dimensioner hos bedömningar –
bestämningar av andra aspekter)

Intresse; Kvantitet (mycket/litet);
Specificitet (specifikt/allmänt);
Förträfflighet; Användbarhet; Ålder (på
dokumentet); Underhållningsvärde;
Precision (precist/vagt); Partiskhet;
Auktoritet

Sig själv (Förhållandet mellan personens
situation och de andra aspekterna)

Behov; Nytta; Önskan; Tycker om; Lär ut;
Informerar; Hjälp för förståelse; Funktion
till vilken dokument förbinds (t ex
referenser)

Källa: Cool, Belkin &Kantor 1993, s. 79.

5.2.8. Thomas

Thomas (1993) har utfört en studie i akademisk miljö, där deltagarna var studenter som
nyligen påbörjat ett program. Studenterna sökte information i och för sin nya situation, i
texter (kataloger, kursplaner, scheman, etc.) och i interaktion med administratörer,
lärare och studenter. Fyra huvudteman av användarkriterier (factors) – eller faktorer
som påverkade studenternas bedömningar av vad som var relevant information,
identifierades (se Tabell 9).

Tabell 9. Användarkriterier, indelade i fyra grupper (huvudteman)
Huvudtema Användarkriterier

Informations- och kunskapskällor Åtkomlighet, tillgänglighet, klarhet, och
trovärdighet vad gäller informationskällor
(personer) och programdokument;
kvantitet, presentation, och tidsenlighet
vad gäller information

Osäkerheter (emotionella, pragmatiska och
kulturella, akademiska)

Känslor av osäkerhet inför: forskningens
tonvikt; programmets multidisciplinära
natur; programmets kultur, förväntningar
och kulturella frågor i allmänhet; personlig
ekonomi; sociala aspekter inkluderande
personlig status och bekräftelse

Uthärdande och samordning Programmets fordringar; gå i land med
strategier inför press, stress och tvång
skapade av programmets natur och av
uppgifter som har med kursplanen att göra;
tidshanterande och prestationer; balansera
programmets krav med ytterligare
förpliktelser
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Tabell 9. (fortsättning)
Relationer Personliga relationer (lärare, kurskamrater,

etc.) inom den akademiska gemenskapen
Källa: Thomas 1993, s. 127.

5.2.9. Howard

Howard (1994) har i en undersökning där användare i akademisk miljö, där studenter
deltog, identifierat personliga tankeskapelser (personal constructs) som rör
tillämplighet. Howard menar att tillämplighet fokuserar på två saker, dels olika aspekter
av ämnet, och dels sådant som har med informativ duglighet för individen att göra
(1994, s. 172). Det är psykologen G. A. Kellys teori från år 1955 om personliga
tankeskapelser, som Howard använt sig av. Det är en teori om hur individer
begreppsliggör sin värld (Howard 1994, s. 173). Det går att utläsa användarkriterier ur
de kategorier av personliga tankeskapelser som Howard identifierat (Shamber 1994, s.
25). Jag redovisar de användarkriterier som jag har kunnat läsa ut ur dem (se Tabell 10).

Tabell 10. Användarkriterier hämtade ur kategorier av personliga tankeskapelser
Dokumentets detaljnivå/utförlighet
Dokumentets/ämnets spännvidd; generellt kontra specifikt
Tid, historia, nutid, framtid
Läsarens uppfattning om artikelns användbarhet; vänlighet; värde
Illustrationer, diagram och grafik
Bedömande, mindre objektiv
Nytta av funnen information
Praktik och/eller teori
Artikeln är lämplig som introduktion till studium
Specifika aspekter av ett större ämne
Vem artikeln är skriven för och hur artikeln är skriven
Specifika exempel för att demonstrera data; går från generellt till specifikt
Specifik bakgrundsinformation
Artikelns format eller stil
Frånvaro/närvaro av information
Praktiskt närmande
Informationens slag av källa
Användarens nivå vad gäller läsning
Handlar om; aspekt av användares aktuella ämne
Källa: Howard 1994, s. 177-178, 181.

5.2.10. Wang och White

Wang och White har funnit 25 stycken användarkriterier som förekommer i tre olika
skeden av informationsåtervinningsprocessen; vid urval av bibliografiska referenser,
läsning av dokument, samt för hänvisningar (citations) i det egna forskningsarbetet
(Wang 1994, Wang & White 1999). I studien som var i två delar (år 1992 och år 1995)
deltog forskare i akademisk miljö. Den första studien identifierade de elva första
kriterierna i tabellen (fram till och med relation/upphov), och den andra de återstående
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14 kriterierna (se Tabell 11). Enbart de sista 14 kriterierna finns indelade i grupper. I
den andra studien, deltog 15 av de 25 användarna i den första studien. Vissa av de
kriterier som framkom i den andra studien, vilken enbart undersökte kriterier vid läsning
och för hänvisningar, kan troligen även föras till kriterier vid urval, som exempelvis;
klassiker/grundläggare, standardreferens, publicitet, anseende och kognitiva
erforderligheter (Wang & White 1999, s. 110).

Tabell 11. Användarkriterier, med definitioner, vid urval (U) och läsning (L), samt för
hänvisningar (H) i eget arbete, varav de 14 sista är indelade i grupper (kursiv text)

Användarkriterium Definition
Ämnesöverensstämmelse U L H Vad dokumentet handlar om i

hänseende till vad användaren
behöver

Orientering/nivå U L H Dokumentets nivå (teoretisk,
empirisk, applicering, akademisk,
översikt, metodologisk, nyheter,
etc.), vem dokumentet vänder sig
till, t ex praktiserande eller forskare

Disciplin U L H Den bredare vetenskapliga grenen
till vilket dokumentet hör

Nyhet U L Dokumentet eller dess innehåll är
nytt för användaren

Förväntad kvalitet U L Den förväntade förträffligheten
(hjälpfullt, användbart, viktigt, eller
tillämpligt) hos ett dokumentet efter
det en bibliografisk referens har
blivit läst

Tidsenlighet U L H Huruvida dokumentet uppfattas som
aktuellt eller för gammalt

Lästid U L Användarens uppfattning om ifall
han/hon har tid att läsa ett dokument

Åtkomlighet U L Huruvida dokumentet är lätt eller
svårt eller ej möjligt att erhålla

Speciella erforderligheter U Huruvida en speciell färdighet (t ex
ett språk) eller utrustning (t ex en
mikrofilmsläsare) behövs för att läsa
dokumentet

Auktoritet U L H Författaren är välkänd eller mycket
omtalad

Relation/upphov U L H Dokumentets upphov är en person
som har en speciell inverkan på
användaren i hänseende till
hans/hennes situation beroende på
ett redan existerande förhållande

Kriterier som hänför sig till användarens kunskaper
Kognitiva erforderligheter L Innehavandet av de

bakgrundskunskaper som krävs för
att förstå dokumentet
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Tabell 11. (fortsättning)
Kriterier som hänför sig till användarens bedömning av dokumentets egenskaper

Faktisk kvalitet L H Förträffligheten hos dokumentet
efter det att det har blivit läst

Djup L H Huruvida analysen presenterad i
artikeln är uttömmande, och
presenterad med tillräcklig
detaljrikedom

Klassiker/grundläggare H Användaren tillstår att ett dokument
är det första väsentliga arbetet i ett
ämne eller en metodologi, eller att
en författare är  grundläggare av en
teori eller metod.

Publicitet L H Dokumentet har rönt utomordentligt
erkännande på fältet

Kriterier som hänför sig till användarens uppfattning om dokumentet bortom
dokumentet och dess innehåll

Anseende L H Huruvida dokumentet är skrivet av
väl ansedd författare eller
organisation eller publicerat i en väl
ansedd tidskrift

Produktiv författare L H Dokumentets författare har skrivit
åtskilliga andra dokument inom
samma ämne

Tidskriftsspektrum/skala (journal
spectrum)

L H Hur central en tidskrift är för fältet

Kriterier som hänför sig till utvärdering av dokumentet på fältet
Peer review L H Huruvida en kritisk utvärdering av

ett dokument har gjorts av en
sakkunnig person

Standardreferens H Dokumentet (vanligen en textbok
eller handbok) anses innehålla den
bästa accepterade behandlingen av
ett särskilt ämne

Kriterier som hänför sig till användarens färdigskrivna forskningsprodukt
Bedömare L H Användarens känsla för vad som

passar sig när det gäller den person
som skall läsa den färdiga produkten

Norm L H Det uppfattade mönstret eller
praktiken på fältet, eller situationen
för den färdiga produkten

Tidskrift som mål L H Användaren beaktar egenskaper,
nivå, och fordringar hos den tidskrift
till vilken artikeln kommer att
framläggas

Tilltro (credential) H Hänvisning till en artikel författad
av användaren för att stödja sin
framställning av sig själv som expert
på ämnet

Källa: Wang & White 1999, s. 103-105.
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5.2.11. Spink, Greisdorf och Bateman

Spink, Greisdorf och Bateman (1998) har i en studie i akademisk miljö funnit
användarkriterier för relevanta, delvis relevanta, och icke relevanta dokument.
Användarna hade olika akademisk ställning (se Tabell 12). Författarna säger sig vilja
utforska det område som ligger mellan hög relevans och ingen relevans alls, och att
undersöka användarkriterier för relevanta, delvis relevanta och icke relevanta dokument.
Ett speciellt mål var att undersöka ifall delvis relevanta dokument är relaterade till:
användarens kunskapsnivå vad gäller problemet; förändringar i användarens problem
under eller efter sökningen; samt förändringar vad gäller de användarkriterier som
används. Kriterierna är hämtade från den första sökning som användarna gjorde i
samband med informationsproblemet.

Tabell 12. Användarkriterier för relevanta, delvis relevanta, och icke relevanta
dokument
Relevant Delvis relevant Icke relevant
Det stimulerade mig
Det inkluderade mina
söktermer
Det besvarade min fråga
Alla de begrepp jag sökte
efter var inkluderade
Det var en auktoritativ källa
Min personliga bild av vad
jag uppfattade vara ett
relevant dokument

Kostnaden
Kronologin (tidsenlighet)
Inte tillräcklig information
Behandlar ämnet endast
delvis
Innehöll åtskilliga begrepp
Rätt fokus, men för teknisk
Listar bra resurser
Listar bra referenser
Identifierar ett annat, men
relaterat begrepp (nya
termer)
Den inkluderade
informationen var för kort
Framtida inbegripande
(relaterat till det aktuella
problemet)
Rätt fokus, men för smalt
Skulle kunna var hjälpsam
(men jag vet inte ännu)
Kan erbjuda andra
möjligheter
Duplicerar information

Inte användbar
Fel mening hos söktermerna
Fel språk
Förstår inte sammanhanget
Dubblett

Källa: Spink, Greisdorf & Bateman 1998, s. 612.

5.2.12. Tang och Solomon

Tang och Solomon (1998) har under en studie av en enskild students
relevansbedömningsprocess identifierat dennes relevanskriterier (se Tabell 13, s. 34).
Kriterierna identifierades i samband med en undersökning av
relevansbedömningsprocessen utifrån ett kognitivt och situationsbaserat perspektiv.
Författarna sökte svar på frågan hur relevansbedömningar utvecklas under
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informationsprocessen. Den deltagande bedömde först bibliografiska referenser och
därefter fulltextdokument. Det finns i artikeln inga definitioner på användarkriterierna.

Tabell 13. Användarkriterier
Ämnesbesläktat Längd
Typer av artiklar Djup/bredd
Liknande ämnesfokus Språk
Dubbletter Geografiskt fokus
Tidsenlighet Variant/version av artikel (upprepning)
Källa: Tang & Solomon 1998, s. 248.

5.2.13. Vakkari och Hakala

Vakkari och Hakala (2000) har i en studie i akademisk miljö funnit 27 stycken
användarkriterier fördelade på sex kategorier (se Tabell 14). Syftet med studien var att
undersöka hur förändringar vad gäller relevanskriterier är relaterade till förändringar i
problemskeden under den informationssökningsprocess som ligger till grund för
utförandet av en uppgift. De deltagande var studenter som hade till uppgift att skriva en
magisteruppsats. Relevansbedömningarna baserades på både bibliografiska referenser
och fulltextdokument.

Tabell 14. Användarkriterier, med definitioner, indelade i sex grupper (kursiv text)
Användarkriterium Definition
Kriterier som hänför sig till dokumentens informationsinnehåll

Ämnesöverensstämmelse Samband med användarens aktuella ämne
Synvinkel Dokumentet behandlar ämnet ur en

bidragande vinkel
Tidsenlighet Tidsenligheten hos informationen i

dokumentet
Disciplin Dokumentets vetenskapsgren
Geografiskt område Det geografiska område som behandlas i

dokumentet
Referenser Dokumentet erbjuder referenser
Exempel Dokumentet erbjuder exempel och

information om fall
Klarhet Informationen presenteras på ett klart sätt
Vetenskapligt närmande Dokumentet är vetenskapligt

Kriterier som hänför sig till dokuments källor
Persons relation till källor Persons kunskap om källans kvalitet
Källtyp Genrer som exempelvis

konferensrapporter, läroböcker, översikter
Författare Författares rykte

Kriterier som hänför sig till dokumentet som en fysisk enhet
Åtkomlighet I vilken utsträckning dokumentet var lätt

att erhålla
Längd Dokumentets längd
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Tabell 14. (fortsättning)
Kriterier som hänför sig till användares situation

Tidsbundenhet Tid som begränsande faktor i användarens
situation för läsning av dokumenten

Skede i processen Dess relation till personens intresse för att
läsa dokumentet

Kriterier som hänför sig till användares erfarenheter och preferenser
Förmåga att förstå Förmåga att förstå dokumentets

informationsinnehåll
Språk Förmåga att förstå språket i dokumentet
Intresse Informationen i dokumentet är

tilldragande, av personligt intresse
Nyhet I vilken utsträckning informationen är ny

för användaren
Upprepning/mättnad Dokumentet är upprepande och tillför inte

ny information
Kriterier som hänför sig till typer av information

Generell information Dokumentet erbjuder generell
bakgrundsinformation

Specifik information Informationsinnehållet är specifikt och har
tillräckligt djup

Teoretisk information Dokumentet innehåller teorier, modeller
och begreppsmässiga ramar

Metodinformation Källan erbjuder information om metoder
Empirisk information Källan beskriver empiriska

forskningsresultat
Källa: Vakkari & Hakala 2000, s. 561-562.

5.2.14. Maglaughlin och Sonnenwald

Maglaughlin och Sonnenwald (2002) har i en studie i akademisk miljö, där deltagarna
var studenter, funnit 29 stycken användarkriterier fördelade på sex kategorier (se Tabell
15). Kriterierna identifierades i samband med en undersökning av kriteriers roll för
bedömning av relevanta, delvis relevanta och icke relevanta dokument. Kriterierna är
dock inte kategoriserade så, utan de sex kategorierna visar på det enskilda kriteriets
fokus eller mål.

Tabell 15. Användarkriterier, med definitioner, indelade i sex grupper (kursiv text)
Användarkriterium Definition

Abstrakt
Citerbarhet Abstraktet kan citeras istället för

fulltextdokumentet
Informativ duglighet Abstraktets förmåga att representera

information som finns i fulltextdokumentet
Författare

Författarnovitet Användarens förtrogenhet med författaren
Disciplin Författarens forskningsområde
Institutionell anknytning Författarens sponsor eller arbetsgivare



36

Tabell 15. (fortsättning)
Uppfattad status Uppfattningen om författarens akademiska

status
Riktighet/validitet Forskningens kvalitet
Bakgrund Bakgrunds- eller kontextinformation

Innehåll
Innehållsnovitet Användarens förtrogenhet med

informationen
Kontrast Information som kontrasterar användarens

egen forskning
Djup/spännvidd Informationens täckning vad gäller bredd

eller specificitet
Domän Fält eller område för studiet
Åberopanden Fulltextdokumentet åberopar notabla källor
Länkar till annan information Information som kan leda till ytterligare

information
Relevant för andra intressen Information som är användbar endast i en

annan kontext
Sällsynthet Unikhet hos informationen
Innehåll Ämne i dokumentet
Tankekatalysator Information som hjälper till att stimulera

användarens tänkande
Fulltextdokument

Läsekrets Informationen antyder den avsedda
läsekretsen

Dokumentnovitet Användarens kännedom om dokumentet,
eller har läst det

Typ Dokumenttyp (avhandling, översikt, etc.)
Möjligt innehåll Information som leder användaren till en

gissning om fulltextdokumentets innehåll
Nytta/användbarhet Huruvida fulltextdokumentet kommer att

sökas eller ej
Tidsenlighet Publikationsdatum

Tidskrift eller utgivare
Tidskriftsnovitet Användarens förtrogenhet med tidskriften
Huvudfokus Tidskriftens karakteristiska innehåll
Uppfattad kvalitet Uppfattningen om tidskriftens eller

utgivarens rang eller kvalitet
Användare

Konkurrens Antydan om att artikeln konkurrerar med
användarens arbete

Tidsfordringar Huruvida informationen skulle komma att
spara eller slösa med användarens tid

Källa: Maglaughlin & Sonnenwald 2002, s. 332-333.
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6. Ett sammanförande av olika slag av relevans och
användarkriterier

Användarkriterier med samma innebörd har jag slagit ihop till ett. Hänvisningarna till
de olika studierna står i bokstavsordning, när de står inom samma parantes.

6.1. Användarkriterier för ämnesrelevans

De användarkriterier jag har funnit för ämnesrelevans är: innehåll – ämne i dokumentet
(Maglaughlin & Sonnenwald), anger klart själva ämnet; om/inte om ämnet; del av
ämnet (Cool, Belkin & Kantor), behandlar ämnet endast delvis (Spink, Greisdorf &
Bateman), ämnesbesläktat (Tang & Solomon), handlar om; aspekt av användarens
aktuella ämne (Howard), samt ämnesöverensstämmelse. Två definitioner för
ämnesöverensstämmelse finns i studierna: 1) vad dokumentet handlar om i hänseende
till vad användaren behöver (Wang & White); 2) samband med användarens aktuella
ämne (Vakkari & Hakala). Kriterierna visar att ett ämnesrelevant dokument kan belysa
en fråga, utan att för den skull ge all den information som användaren behöver. Soergel
menar att det finns olika grader av ämnesrelevans, och att graden av ett dokuments
ämnesrelevans är beroende av kvantiteten av information, av hur starkt sambandet
mellan frågan och informationen är, samt av styrkan hos det som bidrar till kvaliteten
och/eller säkerheten inrymt i svaret (1994, s. 590).

6.2. Användarkriterier för kognitiv relevans

Det är betydelsefullt att en medvetenhet finns hos läsaren om att ämnesrelevans behövs
upptill kognitiv relevans. Utan information som av användaren bedöms vara
ämnesrelevant, har de användarkriterier som här följer ingen förankring.

Det kan hos användaren finnas förväntningar om att ett dokument kan vara kognitivt
relevant. Användarkriterier i studierna för detta är: möjligt innehåll – information som
leder användaren till en gissning om fulltextdokumentets innehåll;  förväntad kvalitet –
förväntan om att dokumentet är viktigt eller tillämpligt, efter det att en bibliografisk
referens har blivit läst; sammanlänkningar mellan element i referensen (Maglaughlin &
Sonnenwald; Park; Wang & White).

Ett dokument kan konstateras vara mer eller mindre övergripande kognitivt relevant.
Användarkriterier i studierna när det gäller detta är: viktig; faktisk kvalitet – dokumentet
är viktigt eller tillämpligt; lär ut; informerar; hjälp för förståelse (Cool, Belkin &
Kantor; Wang & White).

Det finns bland kriterierna i studierna sådana som rör ämnets behandling såsom:
täckning; djup; specificitet; fokus; variation; mångfald; kvantitet; utförlighet;
detaljrikedom; spännvidd; bredd; generellt kontra specifikt; går från generellt till
specifikt; frånvaro/närvaro av information; längd; otillräcklig information i
problemkontexten;  författarens forskningsområde; den bredare vetenskapliga gren till
vilket dokumentet hör (Barry; Cool Belkin & Kantor; Howard; Maglaughlin &
Sonnenwald; Nilan; Peek & Snyder; Park; Schamber; Spink, Greisdorf & Bateman;
Tang och Solomon; Thomas; Vakkari & Hakala; Wang & White).
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Informationens tidsenlighet är ett kriterium som förekommer i de flesta av studierna.
Mer detaljerade kriterier för detta är: up-to-date, aktuellt, ålder på dokumentet, eller
avse en viss tid (Barry; Cool Belkin & Kantor; Howard; Maglaughlin & Sonnenwald;
Park; Schamber; Spink, Greisdorf & Bateman; Tang & Solomon; Thomas; Vakkari &
Hakala; Wang & White).

Vilket geografiskt område/fokus som behandlas eller täcks är ett inte lika
förekommande kriterium, men finns med (Schamber; Tang & Solomon; Vakkari &
Hakala).

Kriterier som har att göra med nyhetsvärde är: källnovitet; dokumentnovitet;
innehållsnovitet; författarnovitet; tidskriftsnovitet; ny information; dubblett; duplicerar
information; variant/version av artikel (Barry; Maglaughlin & Sonnenwald; Park;
Spink, Greisdorf & Bateman; Tang & Solomon; Vakkari & Hakala; Wang & White).

Vem dokumentet är skrivet för, och på vilken nivå det är skrivet har betydelse. Kriterier
i studierna när det gäller detta är: stil hos titel; vem dokumentet vänder sig till, t ex
praktiserande eller forskare; akademisk/metodologisk nivå; applicering; tänkt läsekrets;
saklighet; vetenskaplighet; enkelhet/komplexitet; för teknisk; teknikalitet (Cool, Belkin
& Kantor; Howard; Maglaughlin & Sonnenwald; Park; Spink, Greisdorf & Bateman;
Vakkari & Hakala; Wang & White).

Den ram inom vilken informationen presenteras, representeras i studierna genom
kriterierna: tidskriftens huvudfokus; artikeltyp; källtyp; dokumenttyp (Cool, Belkin &
Kantor; Howard; Maglaughlin & Sonnenwald; Park; Tang & Solomon; Vakkari &
Hakala).

Det finns en mängd olika kriterier som handlar om vad för slags information som
informationsinnehållet erbjuder: samma (likartat) problem; bakgrunds- eller
kontextinformation; teoretisk/praktisk/metodisk/empirisk information; summering,
tolkning eller förklaring finns; grundläggande begrepp; modeller; fakta; exempel;
fallbeskrivningar; inkluderar eftersökta begrepp och/eller relaterade begrepp;
begreppsmässiga ramar; definitioner; anknytningar; beskrivning; orsaker; idéer; tips;
riktlinjer/anvisningar; nyheter; tekniska kunskaper; intervju; om människor; åsikt;
översikt; bedömande, mindre objektiv; lämpligt som introduktion till studium; praktiskt
närmande; synvinkel (Cool, Belkin & Kantor; Howard; Maglaughlin & Sonnenwald;
Park; Schamber; Spink, Greisdorf & Bateman; Vakkari & Hakala; Wang & White).

Källans presentation av informationen kan också påverka relevansbedömningen.
Kriterier för detta är; presentationens format/utförande/egenskaper – egenskaper hos
mänsklig källa, varaktig form, urval av format eller utdata, underhållningsvärde,
presenterar information utöver sådan som hör till problemområdet, dynamism;
organisation; presentationens precision (precist/vagt); presentationens verbala/visuella
klarhet; stil; begriplighet; presentationen är dynamisk, levande, medger interaktion;
abstraktets citerbarhet; abstraktets informativa duglighet; listor; diagram; statistik;
illustrationer; grafik (Barry; Cool, Belkin & Kantor; Howard; Maglaughlin &
Sonnenwald; Nilan, Peek & Snyder; Schamber; Thomas; Su; Vakkari & Hakala).

Informationstillgänglighet är ett kriterium för kognitiv relevans: källan är lätt att
använda eller att lära sig använda; användaren har redan personlig tillgänglighet till
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liknande information; speciella färdigheter (t ex visst språk)  krävs för att läsa
dokumentet; vänlig, möjlig att närma sig; tidskriftsnamn och dokumenttyp (Barry;
Halpern & Nilan; Howard; Nilan, Peek & Snyder; Park; Schamber; Spink, Greisdorf &
Bateman; Tang & Solomon; Thomas; Vakkari & Hakala; Wang & White).

Uppfattningen om informationens kvalitet är betydelsefull, och kan bedömas utifrån
olika kriterier. Vissa av dessa rör informationsinnehållet: informationens
riktighet/noggrannhet/validitet; informationens gripbarhet/effektfullhet; yttre
verifikation; konsensus inom fältet vad gäller informationen; publicitet; peer review;
åberopande av notabla källor (Barry; Maglaughlin & Sonnenwald; Schamber; Wang &
White).

Andra kvalitetskriterier rör kvaliteten hos källan, såsom: pålitlighet/tillit/respekt; källan
är ansedd, expert, professionell, erfaren, direkt observatör, konsekvent vad gäller
kvalitet och ofta riktighet; trovärdighet; överensstämmelse med andra källor; generell
kvalitetsstandard; synlighet; ryktbarhet; auktoritet; produktiv författare inom ämnet;
konsensus inom fältet; hur central en tidskrift är för fältet; tidskriftsnamn och
dokumenttyp;  författarnamn; författares akademiska status; författares sponsor eller
arbetsgivare (Barry; Cool, Belkin & Kantor; Halpern & Nilan; Maglaughlin &
Sonnenwald; Nilan, Peek & Snyder; Schamber; Spink, Greisdorf & Bateman; Park;
Thomas; Vakkari & Hakala; Wang & White).

Användarens förmåga att tillgodogöra sig informationen i dokumentet påverkar kognitiv
relevans. Kriterier i studierna är: användarens bakgrundskunskaper vad gäller det
område som diskuteras i dokumentet; användares tidigare erfarenheter; användarens
förmåga att förstå och följa informationen i dokumentet; användarens förmåga att
förstå språket i dokumentet; användarens nivå vad gäller läsning; användares tidigare
forskningserfarenheter; användares nivå vad gäller sakkunskaper på problemområdet
(Barry; Howard; Nilan, Peek & Snyder; Park; Spink, Greisdorf & Bateman; Vakkari &
Hakala; Wang & White).

Användares uppfattningar, övertygelser och preferenser kan ligga till grund för relevans.
I studierna hör dessa kriterier hit: användarens uppfattning om subjektiv
riktighet/validitet; tycker om; användarens affektiva/emotionella respons gentemot
någon aspekt av informationen i dokumentet; informationen är tilldragande, av
personligt intresse; författarnamn; användares tidigare erfarenheter och uppfattningar
(eller övertygelser); användares utbildning – preferenser vad gäller paradigm; bästa
källa; överensstämmelse/bekräftelse; kärlek/förtjusning; enda jag kan bestämma mig
för; min personliga bild av vad jag uppfattade var ett relevant dokument (Barry; Cool,
Belkin & Kantor; Halpern & Nilan; Nilan, Peek & Snyder; Park; Spink, Greisdorf &
Bateman; Vakkari & Hakala).

Det finns fler kriterier som rör informationsinnehållet, men vars värde även sträcker sig
även utanför det faktiska informationsinnehållet; erbjuder referenser; kontrasterar
användarens egen forskning; som analogi; kan leda till annan information;
tankekatalysator; antydan om att informationen konkurrerar med användarens eget
arbete; det stimulerade mig; kan erbjuda andra möjligheter; utgångspunkt för vidare
agerande; unikhet hos informationen (Cool, Belkin & Kantor; Maglaughlin &
Sonnenwald; Park; Spink, Greisdorf & Bateman; Su; Vakkari & Hakala).
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6.3. Användarkriterier för situationsbunden relevans

De kriterier som tas upp i detta kapitel kan inte ensamma ligga till grund för relevans.
Även användarkriterier för både ämnesrelevans och kognitiv relevans medverkar till
situationsbunden relevans. De användarkriterier som har sammanförts med
ämnesrelevans och kognitiv relevans upprepas inte här, utan endast de som kan sägas
enbart höra till situationsbunden relevans tas upp.

Det finns användarkriterier för övergripande situationsbunden relevans i studierna: enda
användbara källa; inte användbart; förträfflighet/nytta/användbarhet;
nytta/användbarhet (förhållande mellan personens situation och andra kriterier);
nytta/användbarhet – huruvida fulltextdokumentet kommer att sökas eller ej;
fordran/behov; önskan (Cool, Belkin och Kantor; Halpern & Nilan; Howard;
Maglaughlin & Sonnenwald; Nilan, Peek & Snyder; Spink, Greisdorf & Bateman).

Förväntningar om att ett dokument är situationsbundet relevant kan finnas hos
användaren. Användarkriterier för detta är: förväntad kvalitet – förväntan om att
dokumentet är hjälpfullt eller användbart efter det att en bibliografisk referens har
blivit läst; skulle kunna vara hjälpsam (men jag vet inte ännu) (Spink, Greisdorf &
Bateman; Wang & White).

Konstaterandet att ett dokument är situationsbundet relevant kan göras efter det att det
har blivit läst. Användarkriterier för detta är: faktisk kvalitet – dokumentet är hjälpfullt
eller användbart; dokumentet besvarade min fråga (Spink, Greisdorf & Bateman; Wang
& White).

Till situationsbunden relevans hör användarkriterier som rör hur mycket tid, pengar och
besvär som användaren anser rimligt, eller möjligt att lägga på informationssökningen.
Kriterier som hör hit är: kostnad – informationsservicen är gratis eller kostnaden är
rimlig, – i vilken utsträckning kostnad krävs för att erhålla dokumentet; anskaffbarhet –
i vilken utsträckning besvär behövs för att erhålla dokumentet;
tid/tidsbegränsningar/tidsfordringar – den tid det tar att använda informationssystemet
för att erhålla informationen; användarens uppfattning om ifall han/hon har tid att läsa
ett dokument, – den utsträckning i vilken tidsbegränsningar eller deadlines är en faktor
i situationen, – huruvida informationen skulle komma att spara eller slösa med
användarens tid (Barry; Halpern & Nilan; Nilan, Peek & Snyder; Maglaughlin &
Sonnenwald; Schamber; Spink, Greisdorf & Bateman; Su; Vakkari & Hakala; Wang &
White).

Rent praktiska orsaker vad gäller användningen av ett informationssystem, en källa eller
ett dokument, kan påverka relevansbedömningen. Kriterier angående detta är: service –
tillgänglighet, lätthet, personal; helhet; system – möjligheter, täckning;
tillträde/åtkomlighet  – källan går snabbt att få tillträde till när det behövs, – huruvida
dokumentet är lätt eller svårt eller ej möjligt att erhålla; källan har tillgänglighet till
teknologi eller utrustning; lätt att använda; användbarhet – det finns inga tekniska
problem vad gäller användningen av källan; speciella erforderligheter – huruvida
speciell utrustning behövs för att läsa dokumentet; enda källa; källan har kontroll makt;
användaren har redan personlig tillgänglighet till liknande information; information lik
den i dokumentet är tillgänglig någon annanstans (Barry; Halpern & Nilan; Nilan, Peek
& Snyder; Park; Schamber; Su; Thomas; Vakkari & Hakala; Wang & White).
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Relationer i användarens situation påverkar relevansbedömningar. Funna kriterier för
detta är: relation till författaren – den utsträckning i vilken användaren har en personlig
eller professionell relation till författaren; relation/upphov – dokumentets upphov är en
person som har en speciell inverkan på användaren i hänseende till hans/hennes
situation beroende på ett redan existerande förhållande; socialt tryck; förtrolighet
(Barry; Nilan, Peek & Snyder; Wang & White).

Förhållanden i användarens situation i hänseende till användarens färdiga
forskningsprodukt, för vilken informationen söks, kan påverka relevansbedömningar.
Funna kriterier för detta är: forskningens slutprodukt; bedömare – användarens känsla
för vad som passar sig när det gäller den person som skall läsa den färdiga produkten;
norm – det uppfattade mönstret eller praktiken på fältet, eller situationen för den
färdiga produkten; tidskrift som mål – användaren beaktar egenskaper, nivå, och
fordringar hos den tidskrift till vilken artikeln kommer att framläggas (Park; Wang &
White).

Kriterier för hänvisningar vilka har en situationsbaserad relevans i användarens färdiga
forskningsprodukt är: tilltro – hänvisning till en artikel författad av användaren, för att
stödja sin framställning av sig själv som expert på ämnet; klassiker/grundläggare –
användaren tillstår att ett dokument är det första väsentliga arbetet i ett ämne eller en
metodologi, eller att en författare är grundläggare av en teori eller metod;
standardreferens – dokumentet anses innehålla den bästa accepterade behandlingen av
ett särskilt ämne (Wang & White).

Användarkriterier som rör informationssökningsprocessen i sig påverkar
relevansbedömningen. Sådana kriterier är: skede i processen – dess relation till
personens intresse att läsa dokumentet; söknings kvalitet/effektfullhet – fullständighet,
täckning, förväntan, precision, relevans; syftet eller målet med sökningen; uppfattning
om tillgång till information; informationsbehovets prioritet (över kvalitet, vid knapphet
av information); sökare(intermediär) – emotionell påverkan, skicklighet som sökare,
kunskaper om databaser eller system; interaktion mellan användare och sökare –
emotionell påverkan, kvalitet under intervjuprocess, kvalitet under sökprocess;
tillgänglighet till liknande information finns redan i omgivningen; intermediär –
emotionell  påverkan, skicklighet som sökare, kunskaper om databaser eller system,
kunskaper om ämnet; användares delaktighet i sökningen – ge information, kunskap om
ämnet, fråga eller fokus (Barry; Park; Su; Vakkari & Hakala).

Thomas identifierade situationsbundna kriterier i en specifik situation (se kap. 5.2.8.).
Betydelsefullt för vad som för individen var relevant information – information som
löste problem, var till nytta, o.d. – berodde till stor del på dennes individuella situation.
Kriterier, eller underliggande faktorer hade då att göra med: 1) emotionella,
pragmatiska, kulturella och akademiska osäkerheter, vilka rörde  forskningens tonvikt;
programmets multidisciplinära natur; programmets kultur, förväntningar och kulturella
frågor i allmänhet; personlig ekonomi; sociala aspekter inkluderande personlig status
och bekräftelse; 2) uthärdande och samordning, vilka rörde programmets fordringar;
gå i land med strategier inför press, stress och tvång skapade av programmets natur
och av uppgifter som har med kursplanen att göra; tidshanterande och prestationer;
balansera programmets krav med ytterligare förpliktelser; 3) personliga relationer
inom den akademiska gemenskapen (Thomas).
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6.4. Användarkriterier för sociokognitiv relevans

Jag har i de empiriska studierna inte funnit användarkriterier som kan sägas uteslutande
höra till sociokognitiv relevans. Jag kan inte se att det framgår av några
användarkriterier ifall de är influerade av ”situationen, uppgiften eller det aktuella
problemet som uppfattat i en sociokulturell kontext” (Cosijn & Ingwersen 2000, s. 547).
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7. Diskussion

7.1. Introduktion

Syftet med uppsatsens litteraturundersökning var att få en större och förhoppningsvis
fördjupad förståelse för vad som ligger till grund för relevans, då människor med
verkliga informationsbehov söker information och bedömer relevans.

Min frågeställning var:

§ Med utgångspunkt i den klassificering av olika slag av relevans som Saracevic
(1996) har tagit fram, och med den modifiering av den som har gjorts av Cosijn och
Ingwersen (2000): Vilka olika slag av relevans förekommer?

§ Vilka användarkriterier förekommer vid relevansbedömningar, enligt empiriska
studier?

§ Ifall samband existerar mellan de olika slagen av relevans och användarkriterierna,
vilka användarkriterier kan föras till vilka olika slag av relevans?

Utifrån uppsatsens syfte diskuterar jag nu först undersökningens resultat. Därefter
reflekterar jag över undersökningen i sig och över fortsatt forskning.

7.2. Vad undersökningen säger om de olika slagen av relevans

7.2.1. Ämnesrelevans

Ämnesrelevans betecknar relationen mellan det ämne som ges uttryck åt i en sökfråga,
och de informationsbärande objekt vars innehåll spänner över ämnet. Kriteriet för
relevans är ”aboutness” (Saracevic 1996, s. 214). Som synes så har Saracevic endast ett
kriterium, och det är också det kriterium som jag har funnit bland användarkriterierna,
om än litet olika formulerat.

De användarkriterier som jag har fört till ämnesrelevans är inte många, och som sagt
tämligen lika till innebörden. Detta tyder på att ämnesrelevans inte är ett speciellt
komplext slag av relevans. Det enda som, enligt användarkriterierna, finns att grunda
ämnesrelevans på är att det finns en överensstämmelse mellan användarens aktuella
ämne och det ämne som behandlas i informationen, när det gäller vad ämnet handlar
om. Det behöver dock inte täcka användarens hela ämne –  användarkriterierna visar att
ett dokument kan ses som ämnesrelevant även om den svarar mot endast en liten del av
ämnet, eller är besläktat med ämnet.

Den enda övergripande innebörden av användarkriterierna för ämnesrelevans, är att det
enligt användaren föreligger en ämnesöverensstämmelse vad gäller användarens
informationsbehov och informationen. Detta ger stöd åt Greisdorfs uppfattning om att
användarens bedömning av ifall ett dokument är ämnesrelevant, är ett av tre viktiga steg
på väg mot en slutlig relevansbedömning av dokumentet (2002, s. 415f.). De andra
stegen är tillämplighet och nytta/användbarhet. Det är ju också så att det bara är en
mycket liten del av de i studierna identifierade användarkriterierna som hör till
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ämnesrelevans, vilket innebär att de övriga används för att bedöma andra slag av
relevans.

7.2.2. Kognitiv relevans

Kognitiv relevans betecknar relationen mellan kunskapsförhållandena och det kognitiva
informationsbehovet hos en användare, och informationsbärande objekt. Kriterier för
relevans är till exempel att informationen svarar mot användarens behov i hänseende till
kognitiva aspekter, är ny, innehåller nyttig information, samt informationens kvalitet.
(Saracevic 1996, s. 214). Här ger Saracevic exempel på möjliga kriterier – det finns
inte, som när det gäller ämnesrelevans, endast ett kriterium.

Den mängd användarkriterier som jag har fört till kognitiv relevans är också, till
skillnad mot vad gäller ämnesrelevans, stor. Den stora mängden, innebörden, samt den
stora spridningen innebördsmässigt, av användarkriterierna antyder att kognitiv relevans
är av ett vida mer komplext slag av relevans, än vad ämnesrelevans är. Den gruppering
som jag har gjort spänner över sexton grupper, och så gott som varje grupp består av ett
flertal, eller en mängd olika användarkriterier.

Enligt den gruppering jag har gjort kan den kognitiva relevansbedömningen grundas på:

§ förväntningar om att ett dokument kan vara kognitivt relevant
§ övergripande kognitiv relevans
§ ämnets behandling
§ tidsenlighet
§ geografiskt område/fokus
§ nyhetsvärde
§ vem dokumentet är skrivet för, och på vilken nivå det är skrivet
§ den ram inom vilken informationen presenteras
§ vad för slag av information som informationsinnehållet erbjuder
§ källans presentation av informationen
§ informationstillgänglighet
§ informationens kvalitet
§ källans kvalitet
§ användarens förmåga att tillgodogöra sig informationen
§ användarens uppfattningar, övertygelser och preferenser
§ informationsvärde vilket sträcker sig även utanför det faktiska

informationsinnehållet

Grupperna av användarkriterier visar att kognitiv relevans bedöms i förhållande till
ämnesrelevant information. Den kognitiva relevansen har ingen betydelse ifall inte
informationen också är ämnesrelevant. Även enligt Greisdorfs modell av
relevansbedömningar som en process i tre viktiga steg så bedöms kognitiv relevans efter
det att ämnesrelevans har konstaterats (2003, s. 415f.).

7.2.3. Situationsbunden relevans

Situationsbunden relevans betecknar relationen mellan situationen, uppgiften eller det
aktuella problemet, och informationsbärande objekt. Kriterier för relevans är till
exempel informationens användbarhet vid beslutstagande, lämplighet vid
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problemlösning, samt reducering av osäkerhet (Saracevic 1996, s. 214). Definitionen
motsvaras inte till så stor del av de användarkriterier som jag menar hör uteslutande till
situationsbunden relevans. Detta slag av användarkriterier hör enligt mitt
sammanförande till någon av dessa grupper:

§ förväntningar om situationsbunden relevans
§ övergripande situationsbunden relevans
§ hur mycket tid, pengar, eller besvär som anses rimligt, eller möjligt att lägga på

informationssökningen
§ praktiska orsaker vad gäller användningen av ett informationssystem, en källa, eller

ett dokument
§ relationer i användarens situation
§ förhållanden i användarens situation i hänseende till användarens färdiga

forskningsprodukt
§ hänvisningar vilka har en situationsrelaterad relevans i användarens färdiga

forskningsprodukt
§ informationssökningsprocessen i sig
§ emotionella, kulturella, pragmatiska, och akademiska osäkerheter i användarens

situation
§ uthärdande och samordning i användarens situation

Visserligen ger Saracevic endast exempel på kriterier, vilka också är av en i hög grad
övergripande art, men att grupperna här ovan inte till någon större del svarar mot
Saracevics definition beror också till stor del på att situationsbunden relevans är ett slag
av relevans som alltid inbegriper både ämnesrelevans och kognitiv relevans. Borlund
(2003, s. 915), samt Cosijn och Ingversen (2000, s. 540) hävdar ju att det är svårt, eller
kanske till och med omöjligt, att skilja på vad som är kognitiv relevans och vad som är
situationsbunden relevans. Vad min gruppering här ovan i varje fall visar är att det finns
användarkriterier som kan räknas höra samman med enbart situationsbunden relevans.

Situationsbunden relevans bedöms, enligt Greisdorfs modell, ifall ett dokument har
visat sig vara både ämnesrelevant och kognitivt relevant.  Dokumentet är relevant ifall
användarens svar är ja, på frågan ”Kan jag använda det för att lösa mitt problem?”
(Greisdorf 2003, s. 415-416). Med utgångspunkt i denna fråga så verkar det sannolikt
att situationsbunden relevans bedöms sist: Ifall information är användbar som lösning
på ett specifikt problem, så måste den ju handla om användarens aktuella ämne, och den
måste också vara kognitivt överensstämmande och informativ i förhållande till
användarens kunskapsförhållanden och kognitiva informationsbehov.

Att situationsbunden relevans bedöms sist innebär också att information kan vara både
ämnesrelevant och kognitivt relevant, utan att vara användbar för individen i dennes
lösning av ett problem eller en uppgift, eller för att reducera osäkerhet. Vid tanken på
detta blir det lätt att förstå vad Greisdorf menar med att dokument efter bedömningarna
ämnesrelevans respektive kognitiv relevans endast kan betraktas som varande antingen
icke-relevant alternativt delvis relevant, och att det är först i slutskedet, när dokumentet
har gått igenom alla tre stegen, som det kan sägas vara relevant (2003, s. 415f.).
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7.2.4. Sociokognitiv relevans

Sociokognitiv relevans betecknar relationen mellan situationen, uppgiften eller det
aktuella problemet som uppfattat i en sociokulturell kontext, och informationsbärande
objekt (Cosijn & Ingwersen 2000, s. 547).

Några användarkriterier uteslutande för sociokognitiv relevans finns inte i de empiriska
studierna, enligt min undersökning. Cosijn och Ingwersen ger inte exempel på något
kriterium, och det gör inte heller Hjørland. Orsaken till det kan vara att det inte är
individen som är i fokus när det handlar om sociokognitiv relevans, utan den sociala,
kulturella och vetenskapliga världen (Hjørland  2002a, s. 258). Kunskapsteorier är,
enligt Hjørland, det bästa redskapet för en identifiering av relevanskriterier för
sociokognitiv relevans. Kunskapsteorier ...”förser oss med de mest generaliserbara
’mentala modellerna’.” (Hjørland  2002a, s. 262). Cosijn och Ingwersens menar också
att de centrala aspekterna av sociokognitiv relevans är gripbara och går att åskådliggöra,
med hjälp av bland annat statistiska undersökningar av hänvisningar författare emellan
(2000, s. 541).

7.3. Relevans som ett system av olika slag av relevans

Saracevic hävdar att relevans inom informationsåtervinning är ett system av olika slag
av relevans i samspel med varandra (1996, s. 212). I samband med detta vill jag nämna
att system- eller algoritmisk relevans också är en del i systemet. Utan system- eller
algoritmisk relevans skulle inget underlag finnas för användaren att bedöma.

Jag har tagit upp Greisdorfs modell, vilken härrör från en empirisk undersökning som
visar att relevansbedömningar kan vara en process med ett förlopp som sker i en viss
ordning, när det gäller ämnesrelevans, kognitiv relevans och situationsbaserad relevans
– i nämnda ordning. Den inbördes ordningen i Saracevics klassificering av de olika
slagen av relevans går från det mest objektiva, med start i systemet, till det mest
subjektiva slaget av relevans, vilket inbegriper allt betydelsefullt som har med
användaren och dennes miljö att göra (Cosijn & Ingwersen 2000, s. 536). Ordningen av
ämnes-, kognitiv, samt situationsbunden relevans är i klassificeringen densamma som
den som Greisdorf menar förekommer i relevansbedömningsprocessen. Att ordningen i
klassificeringen ser ut på det sättet kan bero på att, vilket Saracevic har uttryckt i en
tidigare artikel, kognitiv relevans inbegriper ämnesrelevans och att situationsbunden
relevans inbegriper ämnesrelevans och kognitiv relevans (1975, s. 338f.).
Grundtankarna för ordningen i klassificeringen och modellen är i så fall litet skilda, men
styrker ändå varandra. Varje steg i modellen inbegriper ju det eller de föregående, precis
som varje slag av relevans i klassificeringen.

Att ordningen är densamma beror också på, efter vad jag kan se, att även andra
beröringspunkter finns. Eftersom det blir ett allt mer subjektivt slag av relevans, för
varje slag av relevans i Saracevics klassificering, så innebär det också att för varje steg i
användarens relevansbedömningsprocess når relevansbedömningen en allt högre grad
av subjektivitet. Den mest subjektiva relevansbedömningen är den som har störst
samband med den enskilde individen. Det innebär då också att den mest objektiva
relevansbedömningen är den som har störst samband med det gemensamma, som till
exempel den allmänna kunskap som bland annat Kemp (1974) diskuterar.
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De användarkriterier som har identifierats går alla (åtminstone av de som för mig har en
klar innebörd) att koppla till ämnes-, kognitiv, samt situationsbunden relevans. Inget
kriterium blir över. Detta talar för att innebörden av användarkriterierna i studierna
täcks av dessa tre slag av relevans. Utifrån definitionerna, men också utifrån
grupperingarna av användarkriterierna till varje slag av relevans går det att se att inte
något slag av relevans kan uteslutas från en slutlig relevansbedömning. De står i relation
till varandra – utan ämnesrelevans kan inte kognitiv relevans helt bedömas, och om inte
ämnesrelevans och kognitiv relevans föreligger så är inte informationen användbar, eller
användaren har ingen nytta av informationen. Och, slutligen, ifall inte informationen är
situationsbundet relevant så har ämnesrelevans och kognitiv relevans ingen betydelse i
sammanhanget. Meningen med informationssökning är ju att finna användbar
information.

I och med att sociokognitiv relevans läggs till i klassificeringen, så kopplas
relevansbedömningen än hårdare till individens omgivande miljö. Sociokognitiv
relevans inbegriper i högre grad individens beroende av sin sociala miljö vid
relevansbedömningar, än vad situationsbunden relevans gör. Situationsbunden relevans
relaterar till individens situation, och inbegriper individens interaktion med den sociala
miljön (Cosijn & Ingwersen 2000, s. 547). Det är dock med utgångspunkt i individens
egen uppfattning om sin situation som den situationsbundna relevansbedömningen görs
(Cosijn & Ingwersen 2000, s. 539), och den individuella situationens bundenhet till den
sociala miljön varierar. Den sociokognitiva relevansbedömningen däremot är alltid
direkt knuten till uppfattningen inom en viss avgränsad sociokulturell miljö, och är
aldrig en helt individuell bedömning. Interaktionen sker inte mellan individen och den
sociokulturella miljön, utan inom den sociokulturella miljön (Cosijn & Ingwersen 2000,
s. 547).

Sociokognitiv relevans bedöms inte alltid, men vid de tillfällen då det sker skulle den
kunna sägas vara ett av de olika slag av relevans som i ett samspel medverkar till en
slutlig relevansbedömning. Det innebär i så fall att även användaren som individ med
utgångspunkt i bland annat egna erfarenheter och kunskaper blir delaktig i processen.
Ett inbegripande av sociokognitiv relevans i systemet av olika slag av relevans kan
också medföra att Greisdorfs modell skulle kunna utökas, och få två möjliga slutpunkter
– antingen situationsbaserad relevans eller sociokognitiv relevans. Vid bedömning av
sociokognitiv relevans skulle då den situationsbaserade relevansbedömningen innebära
att dokumentet fortfarande vore endast delvis relevant, och att den sociokognitiva
relevansbedömningen istället skulle vara en slutlig bedömning av ifall dokumentet
uppfattas som relevant eller icke-relevant.

7.4. Vad undersökningen visar i övrigt

I uppsatsens inledning skrev jag att individens mål vid informationssökning är att få
tillgång till information som svarar mot det informationsbehov som föranledde
sökningen. Men det finns orsaker till att en användare har ett informationsbehov.
Informationsbehovet har uppstått på grund av något i en användares situation. De
empiriska studierna identifierar användarkriterier, utifrån användares verkliga
informationsbehov. Dessa informationsbehov har alla anknytning till den situation som
användaren befinner sig i, en situation som kräver informationssökning. De olika
situationerna skiljer sig åt i studierna. Till grund för användarnas informationssökning
ligger: betydelsefulla livssituationer, som exempelvis ett bröllop, en skilsmässa, eller en
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juridisk fråga; bekymmersamma hälsorelaterade situationer; yrkesarbete; akademiskt
forskningsarbete; och akademiska studier.

Människor söker informations utifrån en mängd olika slag av informationsbehov, vilka
inte bara är nyttoinriktade. Syftet med informationssökning kan vara av antingen
funktionell, intellektuell, eller estetisk art, och ofta kan syftena överlappa varandra
(Buckland 1991, s. 84f.). Informationsbehovet kan vara relaterat till ett intresseområde
som exempelvis ett område inom kultur, nöje, eller hobby, eller bara bestå i nyfikenhet
(Ingwersen 1996, s. 15). Att exempelvis söka efter skönlitteratur att läsa, konst att se på,
eller musik att lyssna på kan därmed också sägas vara informationsbehov. Inte heller
sådana informationsbehov dyker upp utan anledning, utan något i individens situation
orsakar behovet.

Estetiskt värde och underhållningsvärde diskuteras av Cooper, som menar att även
sådana faktorer påverkar den slutliga relevansbedömningen (1973, s. 89). I studierna
finns det användarkriterier som bekräftar detta. Användarkriterier som har med intresse,
underhållning, nöje, och glädje att göra återfinns dock i endast två studier, där
situationen är kopplad till antingen yrkesarbete eller till akademiska studier. Det är
möjligt att de i studierna underliggande situationerna har haft inverkan på vilka
användarkriterier som har blivit identifierade. Användarnas situationer i studierna är av
en sort som allra mest rör problem eller uppgifter. Till största delen är det också
användare i akademisk miljö som har deltagit i studierna – i elva av de fjorton studierna.
Kanske är det så att användare i akademisk miljö relevansbedömer mycket på rationella
grunder. Ifall situationer av en större variation låg till grund för informationssökningen i
empiriska studier av relevanskriterier, så skulle detta eventuellt kunna medföra att fler
användarkriterier som rör till exempel sådant som estetiskt värde och underhållning
identifierades.

Thomas studie över användarkriterier visar att studenter som sökte information inte bara
för studieuppgifter, utan också för sin egen situation vilken de befann sig i genom
påbörjandet av studier i ett nytt akademiskt program, till stor del har andra än rationella
grunder vid relevansbedömningar, exempelvis personliga, sociala och emotionella. Det
finns även i de andra studierna kriterier som är av en annan art än den rationella:
kärlek/förtjusning; enda jag kan bestämma mig för; socialt tryck; bästa källa; källan
presenterar även information som inte har med uppgiften att göra; affektiv eller
emotionell respons på aspekter i dokumentet; sökares emotionella påverkan på
användaren; interaktionen mellan sökare och användare påverkar användaren
emotionellt; tycker om; informationen är tilldragande/av personligt intresse. Dessa
kriterier är hämtade från sju studier, och i fyra av dessa är situationen
informationssökning i akademisk miljö. Kriterierna i de tre andra studierna är kopplade
till betydelsefulla livs- och hälsorelaterade situationer och yrkesarbete. Kriterier av
denna art återfinns alltså i fyra av de tio situationer som är kopplade till enbart
akademisk forskning eller akademiska studieuppgifter, men i alla de studier där
situationer andra än akademisk forskning eller akademiska studieuppgifter ligger till
grund för informationssökningen.

7.5. Reflektioner över undersökningen och den fortsatta forskningen

Jag har undersökt vad olika slag av relevans står för, och jag har satt mig in i
innebörden av olika användarkriterier, identifierade i fjorton studier. Därefter har jag
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sammanfört användarkriterierna med de olika slagen av relevans. Detta för att få en
större förståelse för vad som ligger till grund för användarbaserad relevans. Viktiga
reflektioner hela undersökningen igenom har varit att materialet, både det teoretiska och
det empiriska, kan förstås på olika sätt, och troligen olika av olika personer. Det är
därför av stor vikt att poängtera att den här undersökningen har utförts utifrån mina
förutsättningar. Trots det anser jag att undersökningen är ett, om än ett mycket litet, steg
i en riktning som kan vara betydelsefull i forskningen. Det är betydelsefullt att få en
helhetsbild, som bygger på både teori och empiri, där helhetsbilden ändå består av de
viktiga aspekter som fordras för en så stor förståelse som möjligt.

Undersökningen har varit givande, och jag har i stort sett fått svar på mina frågor.
Eftersom mina kunskaper i ämnet i inledningen av uppsatsarbetet var begränsade till så
gott som endast en B-uppsats i psykologisk relevans, framkom efter hand saker jag inte
hade räknat med. Jag visste inte i början av undersökningen, att det inte skulle gå att
precisera vilka användarkriterier som kan sammanföras med situationsbunden relevans,
förutom de som hör uteslutande till situationsbunden relevans. Som en följd av detta
framstår nu klarast när undersökningen är gjord, ämnesrelevans och kognitiv relevans.
Ifall det är så som Cosijn och Ingwersen  menar, att användaren själv bör kunna skilja
mellan kognitiv och situationsbunden relevans (2000, s. 540), så innebär det att det
skulle gå att på empirisk väg få större insikter i vilka användarkriterier, bland de som
även hör till kognitiv relevans, som används vid situationsbaserade undersökningar. Jag
visste inte heller att materialet för sociokognitiv relevans var så pass begränsat, eller att
jag inte skulle finna användarkriterier som gick att sammanföra med detta slag av
relevans.

En annan sak som jag vid undersökningens början inte anade är att det kan vara så att
relevansbedömningsprocessen, sker stegvis och att inget steg i så fall kan hoppas över,
och att de tre slag av relevans i Saracevics klassificering som jag har undersökt då också
finns med i varje slutlig relevansbedömning. Greisdorfs modell kom efter hand att
fungera som ett hjälpmedel för min egen förståelse av vad olika slag av relevans står
för, och också för vad sambanden mellan dem och användarkriterierna bygger på.

Saracevic definierar som sagt de olika slagen av relevans med hjälp av exempel på
kriterier av en övergripande art. Enligt min undersökning skulle de olika slagen av
relevans kunna definieras med hjälp av en mängd mer specifika kriterier, i form av
användarkriterier. Min tro i början av uppsatsarbetet var att dessa skulle kunna tillföra
information till de olika slagen av relevans, om vad relevansbedömningar grundas på.
Nu när undersökningen är genomförd visar det sig, anser jag, att detta stämde. Jag anser
också att de grupperingar över användarkriterier som jag har gjort är till hjälp när det
gäller det. En sak som skulle kunna förbättras är grupperingarnas formuleringar. Det är
också mycket möjligt att andra grupperingar, vilka kanske också vore mer detaljerade,
skulle kunna säga mer än de grupperingar som jag har gjort.

Jag har tidigare i diskussionskapitlet tagit upp underlaget, vad gäller användare och
deras informationsbehovssituationer, för studierna över användarkriterier. Elva av de
fjorton studierna är utförda i akademisk miljö. Möjligheten finns att studierna över
användarkriterier kan vinna på en större variation när det gäller användare och
informationsbehovssituationer. Det skulle antingen kunna visa på att det nuvarande
underlaget är rättvisande vad gäller vilka användarkriterier som har identifierats, eller
skulle det kunna visa på att även andra användarkriterier förekommer. Det skulle också
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antingen kunna visa på att det nuvarande underlaget är rättvisande vad gäller hur vanligt
förekommande enskilda kriterier, eller kategorier av kriterier är, eller skulle det till
exempel kunna visa på att vissa enskilda kriterier, eller kategorier av kriterier
förekommer oftare alternativt mer sällan.

Syfte med uppsatsen var att få en större, och förhoppningsvis fördjupad förståelse för
vad som ligger till grund för relevansbedömningar hos användare. När det gäller detta
finns det dock två ofrånkomliga begränsningar. Den ena är den tid som finns för
undersökningen och den andra den plats som finns vad gäller sidantal. Undersökningen
skulle i fall dessa begränsningar inte fanns, kunna ges ett större djup. I alla fall kommer
fortsatt forskning, och då inte minst empirisk forskning som undersöker samband
mellan olika slag av relevans och användarkriterier, att öka på vår förståelse.
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8. Sammanfattning

Bakgrunden till den här uppsatsen är behovet av att förstå vad relevans vid
informationssökning innebär för användare. Detta för att i förlängningen få större
möjligheter till att göra förbättringar av informationssystem.

Relevans är för användaren en bedömning som till stor del är subjektiv och relaterad till
användarens kontext och situation. Kognitiva, psykologiska och sociala förhållanden
påverkar relevansbedömningen.

Syftet med uppsatsen är att få en större och förhoppningsvis fördjupad förståelse för vad
som ligger till grund för relevans, då människor med verkliga informationsbehov söker
information och bedömer relevans.

Frågeställningen lyder:

§ Med utgångspunkt i den klassificering av olika slag av relevans som Saracevic
(1996) har tagit fram, och med den modifiering av den som har gjorts av Cosijn och
Ingwersen (2000): Vilka olika slag av relevans förekommer?

§ Vilka användarkriterier förekommer vid relevansbedömningar, enligt empiriska
studier?

§ Ifall samband existerar mellan de olika slagen av relevans och användarkriterierna,
vilka användarkriterier kan föras till vilka olika slag av relevans?

Tanken bakom sammanförandet av den teoretiska och den empiriska forskningen är att
dessa ska komplettera och stötta varandra.

Min undersökning fokuserar på relevansbedömningar ur användarens synvinkel. Därav
tas inte det systembaserade, eller algoritmiska, sättet att avgöra relevans på upp.
Tonvikten läggs därför också på de relevanskriterier som har framkommit i autentiska
söksituationer. De empiriska studierna är avgränsade till att enbart bygga på studier av
vuxna användare som söker information i form av muntlig information, textmaterial,
samt i form av multimedia.

Uppsatsens undersökning bygger på ett litteraturstudium. Textmaterialet består i
empiriska studier där användarkriterier har identifierats, samt teoretisk forskning om till
största delen användarbaserad relevans. När det gäller de empiriska studierna har målet
varit att finna alla de studier som har gjorts. När det gäller den teoretiska forskningen
över olika slag av relevans har jag använt mig dels av texter som presenterar de
ursprungliga tankarna och dels av texter som redogör för forskning som relaterar till
dessa. De samband som jag har sett mellan olika slag av relevans och användarkriterier
baseras på min analys och tolkning av dels vad varje slag av relevans står för, och dels
vad innebörden av varje användarkriterium är.

I resultatdelen introduceras först de olika slagen av relevans. Jag redogör därefter för: 1)
Ämnesrelevans, som baseras på användarens bedömning av ifall informationen handlar
om det ämnesområde som han/hon har behov av att få information om; 2) Kognitiv
relevans, eller tillämplighet, som baseras på användarens kunskapsförhållanden och
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kognitiva informationsbehov; 3) Situationsbunden relevans, eller nytta/användbarhet,
som baseras på användarens situation, uppgift eller aktuella problem; och slutligen 4)
Sociokognitiv relevans, som baseras på situationen, uppgiften eller det aktuella
problemet som uppfattat i en sociokulturell kontext.

Därpå redovisas de empiriska studier, i vilka användarkriterier har identifierats. Det är
fjorton studier, och varje enskild studie presenteras för sig, och i samband med det
också de användarkriterier som har identifierats genom studien.

Därnäst presenteras de samband som jag har funnit mellan olika slag av relevans och
användarkriterier. De presenteras utifrån varje slag av relevans, ett i taget. De
användarkriterier som har sammanförts med kognitiv relevans och situationsbunden
relevans är många och av olika typer, varför dessa är grupperade. Grupperingarna är
gjorda dels för att underlätta möjligheten att ta till sig den stora mängden kriterier, och
dels för att visa på varför jag har sammanfört just dessa enskilda kriterier till just detta
slag av relevans. Till ämnesrelevans har förts bara ett fåtal användarkriterier, som också
är tämligen lika till innebörden. Jag fann inte något tydligt samband mellan något av
användarkriterierna och sociokognitiv relevans.

Slutligen följer en diskussion där först resultatet, och sedan undersökningen i sig och
den fortsatta forskningen på ämnesområdet diskuteras. Resultatet för ämnesrelevans
visar att den enda övergripande innebörden hos användarkriterierna är att det enligt
användaren föreligger en ämnesöverensstämmelse vad gäller användarens
informationsbehov och informationen. De visar också att ett dokument kan bedömas
vara ämnesrelevant även om det svarar mot endast en liten del av ämnet, eller är
besläktat med ämnet.

Användarkriterierna för kognitiv relevans visar att bedömningen sker i förhållande till
information som har bedömts som ämnesrelevant. Enligt den gruppering som jag har
gjort kan den kognitiva relevansbedömningen grundas på:

§ förväntningar om att ett dokument kan vara kognitivt relevant
§ övergripande kognitiv relevans
§ ämnets behandling
§ tidsenlighet
§ geografiskt område/fokus
§ nyhetsvärde
§ vem dokumentet är skrivet för, och på vilken nivå det är skrivet
§ den ram inom vilken informationen presenteras
§ vad för slag av information som informationsinnehållet erbjuder
§ källans presentation av informationen
§ informationstillgänglighet
§ informationens kvalitet
§ källans kvalitet
§ användarens förmåga att tillgodogöra sig informationen
§ användarens uppfattningar, övertygelser och preferenser
§ informationsvärde vilket sträcker sig även utanför det faktiska

informationsinnehållet



53

Situationsbunden relevans bedöms ifall information har visat sig vara både
ämnesrelevant och kognitivt relevant. Användarkriterier för detta slag av relevans finns
till en del bland de kriterier som har förts till kognitiv relevans, eller tillämplighet. Ifall
det vid relevansbedömningen är möjligt att urskilja vilka som hör till vilket av de båda
slagen av relevans, så är det användaren själv som kan det. Jag fann dock en del
användarkriterier som uteslutande hör till situationsbunden relevans. De hör enligt min
gruppering till dessa grupper:

§ förväntningar om situationsbunden relevans
§ övergripande situationsbunden relevans
§ hur mycket tid/pengar/besvär som anses rimligt, eller möjligt att lägga på

informationssökningen
§ praktiska orsaker vad gäller användningen av ett informationssystem, en källa, eller

ett dokument
§ relationer i användarens situation
§ förhållanden i användarens situation i hänseende till användarens färdiga

forskningsprodukt
§ hänvisningar vilka har en situationsrelaterad relevans i användarens färdiga

forskningsprodukt
§ informationssökningsprocessen i sig
§ emotionella, kulturella, pragmatiska, och akademiska osäkerheter i användarens

situation
§ uthärdande och samordning i användarens situation

Sambanden mellan användarkriterierna och de olika relevanstyperna bekräftar att
relevans kan ses som ett system av olika slag av relevans, sannolikt också att
relevansbedömningen sker i form av vissa bestämda steg i en process. Användaren
bedömer då först ämnesrelevans, sedan kognitiv relevans, och slutligen
situationsbunden relevans. Eventuellt kan sociokognitiv relevans läggas till därefter, i
de fall där detta slag av relevans bedöms.

Användarens situation ligger till grund för informationsbehovet och
relevansbedömningen. Till allra största delen är det användare i akademisk miljö som
har deltagit i studierna. Möjligen skulle en större variation vad gäller
informationsbehovssituationer i studier, kunna leda till att även andra, eller en annan
fördelning av funna användarkriterier framkom.
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