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Abstract: The purpose of this thesis is to examine how academic 

librarians seek information for themselves and for others, 
and what differences exist. The terms self-generated and 
imposed information seeking is used to describe the two 
different types of information seeking. Step 2 – define and 
understand the problem, step 3 – choose a search system and 
step 4 – formulate a query of Marchionini’s information-
seeking model forms the basis of the theoretical framework, 
which is supplemented with Soergel and Katz. Qualitative 
interviews with eight academic librarians were conducted 
and analyzed in order to gather empirical facts.  

 
The results show that the greatest differences between self-
generated and imposed information seeking lie within the 
definition and understanding of the information problem. 
The library user’s information need is specified through the 
reference interview; a process often seen as somewhat 
problematic by the librarians because of the difficulties 
involved in trying to understand another person’s needs. 
Librarians tend to approach imposed information seeking in 
a structured and pedagogic manner because of their desire to 
instruct the library user in the use of various databases and 
search techniques. The Internet is the most used information 
source during self-generated information seeking, while the 
library catalogue is the primary source during imposed 
information seeking. The results also show that only small 
differences exist in the way librarians use search strategies 
and search tactics during the two different types of 
information seeking.     
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1. Inledning 
 
Informationssökning har alltid utgjort en stor del av bibliotekariers arbetsuppgifter, men 
förutsättningarna för denna har förändrats i och med den tekniska utvecklingen och idag 
är det framförallt frågan om sökningar i elektroniska informationskällor. Kunskaper i 
informationssökning är därmed mycket viktiga för en bibliotekarie, vilket även är något 
som betonats under vår utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
En stor del av bibliotekariers informationssökning går ut på att söka information åt 
andra eller tillsammans med användaren, och det har traditionellt sett varit detta det 
talats om då bibliotekariers informationssökning diskuteras. Enligt Olof Sundin har 
största delen av den forskning som bedrivits inom detta område varit inriktad på den 
informationssökning som bibliotekarier utför i samband med referensarbetet. Forskning 
rörande bibliotekariers informationssökning som underlag för den egna 
kunskapsbildningen är däremot i det närmaste obefintlig (Sundin 2004, s. 297). Detta 
kan tyckas märkligt, särskilt eftersom bibliotekarier enligt Jenny Hedman besitter 
expertkunskaper vad gäller sökning, återfinnande och värdering av information. Hon 
menar i sin artikel Högskolebibliotekariers informationssökning i teoretisk belysning att 
en anledning till att bibliotekariens informationssökning för egen del varit försummad 
inom forskningen kan vara att bibliotekariers kunskaper inom området tas för givna 
(Hedman 2006, s. 2). En annan anledning kan enligt Hedman vara det faktum att 
sökningen för andra ofta framställs som den dominerande delen av bibliotekariers arbete 
och att den egna informationssökningen därför har setts som mindre betydelsefull 
(Hedman 2006, s. 5f.).  
 
Till en början planerade vi att undersöka skillnaderna mellan högskolebibliotekariers 
och studenters informationssökning, men efter att ha läst Sundins och Hedmans 
undersökningar kunde vi inte släppa det faktum att bibliotekarier inom forskningen 
kring informationssökning tycks ses som några som bara hjälper andra och att det i 
huvudsak är då de är intressanta att studera. Enligt oss borde det vara en självklarhet att 
de som sägs besitta en specialistkompetens inom ett område är de första som undersöks. 
Med detta i åtanke har vi kommit att fundera kring hur det egentligen står till med 
högskolebibliotekariers egen informationssökning. Hur söker de information till sig 
själva? Kan man urskilja ett speciellt tillvägagångssätt och skiljer sig den egna 
sökningen från hur de söker information tillsammans med användaren?   
 
Hedman för i sin artikel fram begreppen ålagd (imposed information seeking) 
respektive egeninitierad informationssökning (self-generated information seeking).  
Dessa begrepp är hämtade från Melissa Gross (2001) forskning kring hur personer söker 
svar på frågor som har ställts av någon annan, t.ex. en elev som söker material till en 
skoluppgift (Hedman 2006, s. 3). Med utgångspunkt i dessa begrepp kommer vi att 
undersöka hur bibliotekariers egeninitierade och ålagda informationssökning ser ut och 
om det eventuellt finns några skillnader mellan dessa. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att ge en inblick i hur högskolebibliotekarier definierar 
informationsproblemet, väljer informationskälla och formulerar söktermer i samband 
med egeninitierad och ålagd informationssökning. Syftet är också att sedan jämföra den 
egeninitierade och ålagda informationssökningen för att på så sätt kunna se vilka 
eventuella skillnader som finns dem emellan. Vår förhoppning är att undersökningen 
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ska kunna bidra till att fylla en del av den lucka i forskningen som finns beskriven i 
inledningen.   
 
För att uppnå detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

• Hur söker högskolebibliotekarier information till sig själva? 
• Hur ser informationssökningen som de utför tillsammans med användaren ut? 
• Skiljer sig den egna informationssökningen från hur de söker information 

tillsammans med användaren? Om ja, i så fall hur? 

1.2 Avgränsningar 
 
Vi har i vår undersökning valt att endast titta på högskolebibliotekariers 
informationssökning. Detta eftersom det är vår uppfattning att de på grund av sina 
arbetsuppgifter utför en stor del informationssökning och att de även till viss del söker 
information i syfte att hålla sig ajour inom den vetenskapliga forskningen. Även andra 
typer av bibliotekarier söker säkert information för eget bruk, men vi tror att den då, just 
på grund av arbetsuppgifterna, ser annorlunda ut. Även det faktum att vi själva rör oss 
inom den akademiska världen gör det särskilt intressant att undersöka de bibliotekarier 
som arbetar inom området. För att få en enhetlig bild av bibliotekariernas 
informationssökning har vi valt att begränsa undersökningen till att endast titta på den 
sökning de gör inom ramen för sitt yrke och inte ta med informationssökning för privat 
bruk. 
 
Vår undersökning är även begränsad till att endast beröra delar av 
informationssökningsprocessen, det vill säga steg 2 (Definiera och förstå problemet), 3 
(Välj en informationskälla) och 4 (Formulera en sökfråga) i Gary Marchioninis modell 
för densamma (Se kapitel 3.2). Övriga steg vore givetvis också intressanta att studera 
och det är rimligt att anta att det finns skillnader mellan den ålagda och egeninitierade 
sökningen även där. På grund av uppsatsens begränsade omfång, vad gäller både 
sidantal och tid, måste dock vissa avgränsningar göras och vi tror också att vår 
undersökning hade riskerat att bli väldigt översiktlig om vi hade valt att studera fler steg 
i processen. Anledningen till att vi valde just de steg som vi gjorde är att vi tror att 
bibliotekarien i den ålagda informationssökningen tillsammans med användaren inte i 
lika stor utsträckning är delaktig i övriga steg. Ytterligare en avgränsning är att vi endast 
kommer att undersöka informationssökning i elektroniska informationskällor eftersom 
det kan vara rimligt att anta att informationssökning på dagens bibliotek nästan 
uteslutande utförs i databaser, datoriserade bibliotekskataloger och på Internet.  
 
Informationssökning ingår som en del i det man brukar kalla informationskompetens 
och vi känner därför att det kan vara av vikt att särskilt poängtera att vår fokus endast 
ligger på informationssökning. Vi ser informationskompetens som en förmåga eller 
färdighet man besitter medan informationssökning å andra sidan rör sig om en process 
bestående av ett antal aktiviteter. Vi tycker också att informationskompetens innebär att 
färdigheterna i informationssökning bedöms vilket är något som vi inte tänker ägna oss 
åt. Vi vill med vår undersökning visa på hur informationssökningen går till, inte 
huruvida den utförs på rätt eller fel sätt.  
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1.3 Definitioner och centrala begrepp 
 
Användare 
I vår uppsats betecknar begreppet användare en person som besöker biblioteket i syfte 
att ta del av dess utbud och tjänster. Eftersom undersökningen berör högskolebibliotek 
används på vissa ställen även begreppet student för att beteckna användaren. 
 
Elektroniska informationskällor 
Med elektroniska informationskällor menar vi i denna undersökning datoriserade 
bibliotekskataloger (OPAC), Internet och elektroniska databaser tillgängliga online. 
 
Informationssökare 
Enligt Marchionini är informationssökaren den som definierar sökuppgiften, interagerar 
med söksystemet, utvärderar och utvinner relevant information samt avgör när 
informationssökningsprocessen kan anses framgångsrik och därmed kan avslutas 
(Marchionini 1995, s. 33). Om den person som utför sökningen är densamma som den 
som ska använda informationen talar man ofta om en slutanvändare (end-user). Är den 
som söker informationen istället någon annan än den som ska använda den, t.ex. en 
bibliotekarie eller informationsspecialist, kallas denne för en intermediär (Large, Tedd 
& Hartley, 2001 s. 5). I vår uppsats används begreppet informationssökare för att 
beteckna den som utför informationssökningen, i denna undersökning oftast 
bibliotekarien. 
 
Referensintervju 
Med referensintervju/referenssamtal menar vi det samtal mellan bibliotekarie och 
användare som syftar till att skapa en förståelse för användarens informationsbehov för 
att på så sätt kunna lösa informationsproblemet. 
 
Söksystem 
Enligt Marchionini är ett söksystem en källa som representerar information och som 
erbjuder användaren verktyg för att kunna få tillgång till och använda denna 
information. Marchionini menar att ett söksystem kan vara människor, böcker, bibliotek 
och kartor, såväl som databaser (Marchionini 1995, s. 38). I vår uppsats är begreppet 
söksystem dock i stort sett liktydigt med elektroniska informationskällor. 
  
Ålagd och egeninitierad informationssökning 
Melissa Gross skiljer på ålagd och egeninitierad informationssökning. Med ålagd 
informationssökning menar Gross att informationsbehovet är externt motiverat. Det är 
med andra ord någon annan än den som skapat informationsproblemet som ska utföra 
informationssökningen. En egeninitierad informationssökning innebär å andra sidan att 
informationssökningen utförs av den som har informationsbehovet (Gross 2001). Med 
egeninitierad informationssökning menar vi i den här undersökningen framförallt den 
informationssökning som bibliotekarier eller andra professionella utför i sitt arbete i 
syfte att öka sin egen kompetens inom arbetsområdet. Sundin beskriver det som 
informationssökning för sin egen kunskapsbildning (Sundin 2004, s. 304).    

1.4 Disposition 
 
Här kommer vi att förklara hur vår uppsats är strukturerad och varför vi har valt att 
presentera den på detta sätt. För att styra in läsaren på ämnet för vår uppsats utgörs 
kapitel 2 av en forskningsöversikt. I detta kapitel presenterar vi delar av den tidigare 
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forskning som bedrivits kring informationssökning, samt förklarar hur vår uppsats 
förhåller sig till densamma. Efter detta följer kapitel 3, benämnt 
Informationssökningsprocessen, som är vårt teoriavsnitt. I det här kapitlet presenterar vi 
de teoretiska perspektiv på informationssökningsprocessen som vi kommer att använda 
oss av. Vi redogör även för den modell för informationssökning som vår undersökning 
bygger på, och beskriver olika typer av sökningar samt sökstrategier och söktaktiker 
som kan användas vid informationssökning. Detta teoretiska ramverk utgör grunden för 
vår undersökning och baseras till största delen på forskningen av Marchionini, Soergel, 
Katz, Harter samt Large, Tedd och Hartley. Nästa kapitel är kapitel 4 där vi beskriver 
den metod vi använt oss av för att kunna genomföra vår empiriska undersökning. I detta 
kapitel redovisas även urval, datainsamling och den metod som använts vid analysen av 
det empiriska materialet. På detta följer sedan kapitel 5, där resultatet redovisas och 
analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen. I kapitel 
6 kommer vi att presentera våra slutsatser och besvara våra frågeställningar. Resultatet 
diskuteras därefter i kapitel 7 där även förslag till vidare forskning ges. Uppsatsen 
avslutas sedan med en sammanfattning i kapitel 8.  
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2. Forskningsöversikt 
 
Eftersom vår undersökning behandlar bibliotekariers informationssökning, och då det 
inte bedrivits någon omfattande forskning inom detta område, finner vi det relevant att 
titta närmare på hur forskningen kring informationssökning i stort har sett ut. Genom att 
göra detta hoppas vi kunna visa hur vår undersökning förhåller sig till tidigare forskning 
och på det behov av ytterligare forskning vi tycker oss se och vill belysa. Nedan 
kommer vi att visa delar av den för vår undersökning intressanta forskning som 
bedrivits kring informationssökning. Den forskning vi tar upp i detta kapitel berör 
följande ämnen: yrkesverksammas informationssökning, studenters 
informationssökning, jämförelser mellan professionellas och icke-professionellas 
informationssökning, informationssökning på Internet, bibliotekariers referensarbete 
och informationssökning som process. 

2.1 Yrkesverksammas informationssökning 
  
Som jämförelse med den förhållandevis magra forskningen kring bibliotekariers 
informationssökning för egen räkning nämner Sundin forskningen kring sjuksköterskors 
informationssökning i yrkeslivet, vilken är betydligt mer omfattande (Sundin 2004, s. 
297). Sundin tar även upp hur flera andra yrkesgrupper, förutom sjuksköterskor, har 
studerats när det gäller informationssökning inom ramen för sitt arbete. Här kan bland 
andra nämnas läkare, journalister, advokater och pedagoger (Sundin 2004, s. 294). Det 
har gjorts ett flertal studier av sjuksköterskors inskaffande av information i samband 
med yrkesutövningen, och de har bland annat fokuserat på vilka informationskällor 
sjuksköterskor använder eller hur införandet av elektroniska informationskällor 
påverkat informationsanvändningen (Sundin 2004, s. 296f.).  
 
Peter Griffiths och Lucy Riddington har undersökt sjuksköterskors datorvana och hur de 
använder elektroniska databaser i samband med sin yrkesutövning. Resultaten visade att 
osäkerheten var hög bland sjuksköterskorna när det gällde användandet av databaserna 
och att användandet överlag var litet (Griffiths & Riddington 2001, s. 2). 
Undersökningen visade att de som hade erfarenhet av högre utbildning och de som 
använde sig av datorer i hemmet använde sig av databaserna mer regelbundet än andra. 
Griffiths och Riddington drar slutsatsen att den allmänna datorvanan hos 
respondenterna spelar stor roll när det gäller användandet av databaserna. Författarna 
menar att en förklaring till det låga användandet av databaserna kan vara att 
sjuksköterskor i hög utsträckning använder sig av andra informationskällor än databaser 
när de söker information, såsom tidskrifter och kolleger (Griffiths & Riddington 2001, 
s. 8). Keith W. Cogdill och Randolph F. R. Rasch har i sin studie från 1999 undersökt 
sjuksköterskors informationsbehov och informationsökning i yrkeslivet. De studerade 
hur ofta ett informationsbehov uppstår hos sjuksköterskor och hur ofta dessa behov 
tillgodoses genom informationssökning. Ett informationsbehov definierades som en 
fråga som kunde få sitt svar genom konsultation av en informationskälla, medan 
informationssökning definierades som försök att tillfredsställa ett informationsbehov. 
Undersökningen omfattade även vilka informationskällor som var de mest utnyttjade 
bland respondenterna (Cogdill & Rasch 1999, s. 90ff.). Undersökningen visade att över 
hälften av respondenterna sökte information om den senaste utvecklingen inom 
medicinbehandlingar, vilket var det vanligaste informationsbehovet, minst en gång i 
månaden. De informationskällor som användes flitigast i sjuksköterskornas arbete var 
läkare, referensmanualer i medicin och textböcker. Respondenterna menade att över 
hälften av alla informationsbehov ledde till att de genomförde en informationssökning, 
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men författarna noterar att svaren på frågan om hur ofta respondenterna sökte 
information indikerar att bara en tredjedel av informationsbehoven följdes upp (Cogdill 
& Rasch 1999, s. 93ff.).  
 
Sjuksköterskorna i de här undersökningarna hade i allmänhet liten erfarenhet av datorer, 
så det är rimligt att anta att bibliotekarier med sin specialistkompetens i 
informationssökning borde använda sig av elektroniska informationskällor i högre grad 
än respondenterna i dessa undersökningar. Det är svårt att uttala sig om resultaten från 
de här undersökningarna kan sägas stämma överens med hur bibliotekarier inhämtar 
information för sin egen kunskapsbildning, men liksom de här studierna ämnar vi bland 
annat undersöka vad som skapar informationsbehovet och hur elektroniska källor 
används. 
 
Jamie Dinkelacker och Sandra Hirsh undersöker i en studie från 2004 bland annat hur 
anställda på ett forskningslaboratorium använde olika informationskällor och vilka 
faktorer som påverkade deras val av informationskällor. Undersökningsgruppen var 
mångskiftande till sin karaktär eftersom den innefattade forskare, ingenjörer, 
matematiker och flera andra yrkesgrupper (Dinkelacker & Hirsh 2004, s. 807ff.). 
Resultatet visar att den informationskälla som användes flitigast oavsett 
informationsbehov (hålla sig uppdaterad, rutinsökningar efter information, djupgående 
litteratursökningar och utforskandet av nya eller obekanta områden) var Internet. Mellan 
70 och 85 % av respondenterna uppfyllde sina informationsbehov genom att använda 
sökmotorer såsom Google och genom att besöka olika webbsidor, och hälften uppgav 
att de använde diskussionsgrupper på Internet främst för att hålla sig uppdaterade inom 
ett visst ämne (Dinkelacker & Hirsh 2004, s. 810f.). När det gällde vad som påverkade 
valet av informationskälla fick respondenterna välja på sex olika faktorer. De två 
faktorer som rankades högst var tidsåtgången, det vill säga den tid det tog att finna 
informationen, och pålitligheten hos informationskällan. Den faktor som sågs som minst 
viktig var hur väl förtrogen respondenten var med informationskällan (Dinkelacker & 
Hirsh 2004, s. 812). Författarna talar här om att the principle of least effort kan spela in 
när det gäller respondenternas val av källor. The principle of least effort innebär att 
informationssökaren använder sig av de källor där informationen går snabbt och enkelt 
att återvinna (Dinkelacker & Hirsh 2004, s. 816). Gloria J. Leckie, Karen E. Pettigrew 
och Christian Sylvain undersöker i en studie från 1996 ingenjörers, sjukvårdspersonals 
och advokaters informationssökningsbeteende för att med hjälp av detta kunna 
konstruera en modell för professionellas informationssökning. I studien behandlas bland 
annat vad det är som påverkar hur dessa yrkesgrupper väljer källor i samband med 
informationssökning. Leckie, Pettigrew och Sylvain visar att individens kunskap om 
informationskällor och deras innehåll kan vara avgörande för hur denne går vidare med 
sin informationssökning. Några av de viktigaste faktorerna som påverkade valet av källa 
var: hur väl informationssökaren kände till källan, vilken framgång denne tidigare hade 
haft vid sökningar i källan, källans pålitlighet, vilken form av material källan 
tillhandahöll, hur snabbt det gick att få tag på informationen och hur lättillgänglig källan 
var. Källans lättillgänglighet anses av författarna vara den kanske mest dominerande 
faktorn (Leckie, Pettigrew & Sylvain 1996, s. 185f.), något som stämmer överens med 
det som Dinkelacker och Hirsh finner i sin studie. 
 
Dessa undersökningar är exempel på hur forskare tidigare har studerat olika 
yrkesgruppers informationssökning. Vi har dock inte funnit något liknande exempel 
som behandlar just bibliotekariers informationssökning. Respondenterna i dessa studier 
är inte professionella informationssökare på samma sätt som bibliotekarier är, och de 
har därmed rimligtvis inte lika stora kunskaper om informationskällor och sökstrategier. 
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De söker inte heller information tillsammans med en annan person och slipper därmed 
hantera de kommunikationsproblem som bibliotekarier ofta stöter på i 
informationsdisken. Dessa studier är ändå intressanta för oss, eftersom vi tror att det kan 
finnas vissa likheter mellan hur personerna i dessa studier söker information och hur 
bibliotekarier söker information för egen del. De faktorer som enligt Dinkelacker och 
Hirsh samt Leckie, Pettigrew och Sylvain påverkar valet av informationskälla är särskilt 
intressanta, eftersom dessa även borde vara aktuella för bibliotekarier, i synnerhet vid 
egeninitierad informationssökning då hänsyn inte behöver tas till användarens behov. 
Det är även intressant att den faktor som har minst inflytande över valet av källa enligt 
Dinkelacker och Hirsh är hur väl förtrogen informationssökaren är med 
informationskällan. Detta skiljer sig från det som Leckie, Pettigrew och Sylvain samt 
Andersson och Berglund (Se kapitel 2.4) kommer fram till. Deras undersökningar visar 
att informationssökarens kunskap om de olika källorna spelar stor roll vid valet av 
informationskälla.  

2.2 Studenters informationssökning 
 
Carol Collier Kuhlthaus undersökning om hur studenter söker information visar att 
ovana informationssökare ofta känner en stor osäkerhet under de inledande stadierna av 
informationssökningsprocessen (Kuhlthau 2004, s. 44ff.). I arbetet med att ta fram den 
modell som Kuhlthau kallar Information Search Process, ISP-modellen, utförde hon 
fem kvalitativa studier där hon studerade studenters tillvägagångssätt vid 
informationssökning för att på så sätt försöka klarlägga hur de tänkte, gjorde och kände 
under informationssökningsprocessen (Kuhlthau 2004, s. 29). Kuhlthau menar att 
osäkerhet är ett kognitivt stadium som ofta ger upphov till ångest och brist på 
självförtroende; känslor som är vanliga i början av en sökprocess. Osäkerhet, förvirring 
och frustration är enligt Kuhlthau en följd av vaga och oklara tankar kring ett ämne eller 
informationsproblem (Kuhlthau 2004, s. 92). Undersökningarna visade att studenter ofta 
känner sig osäkra i början av informationssökningsprocessen men att känslorna av 
osäkerhet, allt eftersom sökningen fortskrider, minskar och ersätts av optimism och 
självförtroende då informationssökaren vet vilken information som behövs för att kunna 
utföra uppgiften (Kuhlthau 2004, s. 48).  
 
Trots att den här modellen framförallt behandlar användarens perspektiv då den bygger 
på forskning kring studenters informationssökning tycker vi att den är relevant för oss. 
Detta eftersom den till skillnad från de andra modellerna även tar upp de kognitiva 
aspekter som finns vad gäller informationssökning. Den osäkerhet som enligt Kuhlthau 
uppstår under sökningen skulle kunna gälla även för bibliotekarier när de söker 
information åt andra eftersom de då inte kan vara helt säkra på att de på rätt sätt förstått 
och definierat informationsbehovet. 
 
Louise Limberg undersöker i sin avhandling från 1998 gymnasieelevers 
informationssökning och lärande i samband med ett fördjupningsarbete. Limberg 
konstaterar att det finns flera olika sätt för elever att förstå och hantera 
informationssökning. Utifrån ett antal aspekter av elevernas syn på 
informationssökning, exempelvis värdering av källor och relevanskriterier, skapar 
Limberg tre övergripande uppfattningar av informationssökning: faktasökning, väga 
information för att välja rätt och granska och analysera. Limberg relaterar elevernas 
förståelse av ämnesinnehållet till inlärningens utfall. Exempelvis så hade de elever som 
såg informationssökning som faktasökning ett sämre inlärningsresultat än de som såg 
informationssökning som att granska och analysera (Alexandersson & Limberg 2004, s. 
23f.). Limberg ifrågasätter därmed att informationssökning består av en enda generell 
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process som sker oberoende av hur informationssökaren uppfattar innehållet i 
informationen (Limberg 1998, s. 232). 
 

2.3 Jämförelser mellan professionellas och icke-
professionellas informationssökning 
 
Diana Tabatabai och Bruce M. Shore jämför i en undersökning från 2005 hur experter 
och noviser söker information på webben. Respondenterna delades in i tre grupper: 
noviser, intermediates1 (fortsättningsvis mellangruppen) och experter (bibliotekarier). 
Respondenterna fick i uppgift att göra en informationssökning på Internet i syfte att 
hitta en definition av ett på förhand bestämt begrepp (Tabatabai & Shore 2005, s. 227f.). 
Resultatet av undersökningen delades in i fem delområden: metakognitiva strategier, 
kognitiva strategier, tidigare kunskap, deltagarnas attribut och användandet av olika 
strategier (Tabatabai & Shore 2005, s. 230-237). Det metakognitiva området omfattade 
respondenternas förmåga att reflektera över och observera sig själva och sökprocessen. 
Resultatet visade att experterna hade en större förmåga att reflektera över sin egen 
sökning. De hade störst förståelse för varför de gjorde på ett visst sätt och hur de hade 
tänkt fortsätta sökningen. Äldre deltagare och de som ansåg sig själva besitta kunskaper 
i informationssökning använde sig i större utsträckning av metakognitiva strategier 
(Tabatabai & Shore 2005, s. 231f.). I de kognitiva strategierna inkluderades mentala 
aktiviteter såsom att läsa och planera. Experterna använde sig i motsats till noviserna till 
stor del av de här strategierna. De använde sig även av sökstrategier på ett annat sätt då 
de i samband med att sökningen fortgick ändrade strategier oftare. Även vad gällde 
planeringen av sökningen var experterna bäst och de kunde på ett tydligt sätt beskriva 
sina intentioner med den fortsatta sökningen, och de hade även lättare att koppla ny 
kunskap till redan befintlig sådan (Tabatabai & Shore 2005, s. 232f.). 
 
Den största skillnaden när det gällde experter och noviser var hur de hanterade 
osäkerhet i samband med informationssökning, så kallat search anxiety. Experterna 
gjorde betydligt fler positiva uttalanden om sig själva och sina kunskaper medan 
noviserna och mellangruppen oftare uttryckte sin frustration (Tabatabai & Shore 2005, 
s. 234). Även Kuhlthaus undersökning om hur studenter söker information visar att 
ovana informationssökare ofta känner en stor osäkerhet under de inledande stadierna av 
informationssökningsprocessen (Kuhlthau 2004, s. 44ff.). Det sista delområdet i 
Tabatabais och Shores undersökning gällde huruvida användandet av sökstrategier och 
attribut medförde en framgångsrikare sökning. Resultatet visade att en framgångsrik 
informationssökare på Internet har klara kriterier vid bedömningen av webbsidor, 
använder sig av begränsad navigation (handlingar som innebär användandet av mus och 
tangentbord med påföljande respons från systemet), reflekterar över strategier och 
sökprocessen, har tidigare kunskap i informationssökning samt tar sig an sökningen 
med en positiv attityd och upplever processen som givande (Tabatabai & Shore 2005, s. 
236f.). 
 
Detta är ett exempel på en studie där man undersöker hur professionella och icke-
professionella skiljer sig i sin informationssökning, och det är även en studie som 
involverar bibliotekarier. Eftersom den här undersökningen tar upp användandet av 
sökstrategier och söktaktiker, samt hur kognitiva processer påverkar sökningen, anser vi 
den intressant för vår undersökning då även vi fokuserar på liknande aspekter. 

                                                   
1 Här avses en grupp som ligger mittemellan de båda övriga i fråga om kunskap och erfarenhet i 
informationssökning. 
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Tabatabais och Shores undersökning visar också på tidigare kunskapers inverkan på 
informationssökningen, vilket även vi i vår undersökning kommer att beröra. 

2.4 Informationssökning på Internet 
 
Elin Andersson och Cecilia Berglund redovisar i en artikel som grundar sig på deras 
magisteruppsats hur bibliotekarier går tillväga vid informationssökning på Internet. 
Författarna undersökte hur bibliotekarier använde sökverktygens möjligheter, vilka 
sökstrategier de använde och vilken attityd de hade till Internet som informationskälla. 
(Andersson & Berglund 2001, s. 2). Undersökningen, som bygger på kvalitativa 
intervjuer, visade att bibliotekarierna överlag såg Internet som ett komplement till 
bibliotekets övriga informationsresurser, och att de först efter att ha provat andra vägar 
utförde sökningar på Internet. Detta förklaras med att bibliotekarierna hellre använde 
källor och sökvägar som de var bekanta med och att de kände en viss osäkerhet inför 
Internet som referensverktyg (Andersson & Berglund 2001, s. 5).  När bibliotekarierna 
väl utförde sökningar på Internet användes sökverktyg och söktjänster som de redan 
kände till, exempelvis Altavista eller Evreka (Andersson & Berglund 2001, s. 6f.). 
Bibliotekarierna använde sig oftast av enkel sökning med endast ett fåtal söktermer och 
ett enkelt sökspråk. Författarna säger sig därmed kunna se att bibliotekarierna inte 
utnyttjar sökverktygens möjligheter fullt ut. När det gäller bibliotekariernas användande 
av sökstrategier utgår Andersson och Berglund från Gary Marchioninis uppdelning i 
analytiska strategier och browsingstrategier. Resultatet visar att alla de sökstrategier 
som Marchionini beskriver användes av bibliotekarierna vid sökningar på Internet, om 
än i en något modifierad form. De mest använda var most specific fact, brief search, 
scanning och navigation. Bibliotekariernas attityder till Internet skiftade, och det fanns 
både positiva och negativa åsikter. Fördelarna ansågs vara att Internet var ett lämpligt 
sätt att finna aktuell information och för att söka efter specifik fakta och ovanliga 
ämnen. Man ansåg även att Internet var ett tidsbesparande verktyg eftersom 
informationen fanns tillgänglig direkt. Problemen med Internet ansågs vara bristen på 
kvalitet hos materialet, den enorma mängden information och den ostrukturerade miljön 
(Andersson & Berglund 2001, s. 17).   
 
Även om vår undersökning har ett bredare fokus, eftersom vi ämnar titta på fler steg i 
informationssökningsprocessen, är Anderssons och Berglunds undersökning ändå 
intressant för oss. Detta eftersom bibliotekariers syn på Internet även är något som vi 
kommer att beröra men också då deras undersökning på många sätt liknar vår både vad 
gäller val av teori och metod. 
 
Under denna rubrik kan även en kortare studie från 1995 av Geetali Basu tas upp. 
Författaren undersöker huruvida referensbibliotekarier använde Internet för att besvara 
frågor och hur framgångsrika de var i sina sökningar. Resultatet visade att många 
bibliotekarier inte använde Internet och att sökningarna överlag inte var så 
framgångsrika. Den låga kvaliteten på materialet och den stora mängden data sågs som 
ett problem, och bibliotekarierna efterfrågade en bättre strukturering av materialet (Basu 
1995, s. 38f.). Basus undersökning genomfördes i Internets barndom, så resultatet 
kanske inte har samma giltighet 2007, men det är ändå intressant att resultaten av 
studien i hög grad överensstämmer med det som Andersson och Berglund kom fram till 
6 år senare. 
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2.5 Bibliotekariers referensarbete 
 
Melissa Gross har i sin forskning skapat en modell för hur informationssökning går till 
vid de tillfällen då det är någon annan än den som ska utföra sökningen som har skapat 
informationsbehovet. Ett exempel är då en lärare ger studenten en uppgift som denne 
förväntas lösa på egen hand. Detta kallar Gross för en ålagd fråga. En ålagd fråga är 
alltså en fråga som en person ger någon annan i uppgift att lösa. Denna situation är 
välkänd inom biblioteks- och informationsvetenskapen, men enligt Gross har inga 
tidigare försök gjorts att beskriva detta fenomen närmare. Den tidigare forskningen har 
inriktat sig på hur bibliotekarien tar sig an sökfrågan eller hur tillfredställd användaren 
är med resultatet. Därmed har den problematik och osäkerhet som kan uppstå då 
användaren kanske inte ens själv är riktigt säker på vilken sorts information denne är ute 
efter hamnat i bakgrunden (Gross 1995, s. 236). Gross har skapat en modell som 
illustrerar de sex steg som en ålagd fråga passerar igenom från det att den överförs från 
åläggaren till agenten till det att den återvänder till åläggaren i slutet av processen 
(Gross 1995, s. 237). 
 
Steg 1 innebär att åläggaren formulerar en fråga. Frågan måste vara tillräckligt 
välformulerad för att undvika missförstånd i samband med att den presenteras för 
agenten. I samband med steg 2 presenterar åläggaren sin fråga för agenten och de skapar 
en gemensam förståelse för problemet. Agenten kan inte vara säker på att ha uppfattat 
frågan korrekt, liksom åläggaren inte kan vara säker på att agenten har förstått frågan. 
Agentens tolkning av frågan kan även påverkas av dennes uppfattning om åläggaren. I 
steg 3 har frågan tolkats av agenten, och det är denna tolkning som kommer att 
presenteras för intermediären. I steg 4 presenterar agenten frågan för intermediären och 
de utvecklar en gemensam förståelse för den ålagda frågan. Denna tolkning kan 
påverkas av agentens och intermediärens uppfattningar om åläggaren. Om 
intermediären under referensintervjuns gång upptäcker att han/hon känner till frågan 
eller åläggaren sedan tidigare så kanske denne slutar lyssna på agenten och utgår från att 
han/hon redan vet vad agenten letar efter och vilka källor som passar bäst. Exempelvis 
kan det röra sig om en lärare som ger samma uppgift till sina elever varje år, vilket en 
skolbibliotekarie förmodligen är medveten om. Under detta steg är risken stor att frågan 
förändras i och med att åläggaren inte är närvarande och kan tillfrågas om problemet. I 
steg 5 ligger frågan hos agenten i den form som den kommer att presenteras för 
åläggaren. Det sista steget, steg 6, innebär att frågan återvänder till åläggaren. Om inte 
frågan har förändrats allt för mycket under processen kommer åläggaren att få svaret på 
sin ursprungliga fråga (Gross 1995, s. 238f.). De steg som är mest intressanta för vår 
undersökning är steg 3 och 4, eftersom de påvisar de problem som kan uppstå vid en 
referensintervju och då en bibliotekarie ska utföra en ålagd informationssökning. Den 
situation som den ålagda frågan skapar påverkar referensintervjun på flera olika sätt. 
Allt eftersom frågan passerar mellan olika personer och situationer är det stor risk att 
den förändras. Under referensintervjun kan bibliotekarien inte gå tillbaka till frågans 
ursprung för att få en bättre bild av vad det är som eftersöks eftersom personen som 
intervjuas inte är den som har formulerat frågan. Detta gör också att den funna 
informationen inte kan utvärderas fullt ut, då det framförallt är åläggaren som kan 
avgöra vad som är relevant. Andra faktorer som påverkar är, som tidigare nämnts, 
bibliotekariens uppfattning om åläggaren och hur väl bibliotekets informationsresurser 
kan tillgodose den ålagda frågans behov. Vi anser att Gross forskning är relevant för vår 
undersökning då vi kommer att använda oss av hennes begrepp ålagd 
informationssökning i vår undersökning. Vi tror även att ålagda frågor är vanligt 
förekommande på ett högskolebibliotek, eftersom bibliotekarierna i sitt arbete ofta 
möter studenter som söker information till en uppgift de fått av en lärare.  
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Gudrun Thórsteinsdóttir och Frances Hultgren har i en undersökning från 1999 granskat 
om och hur informationsteknologin har förändrat referensservicen på svenska 
folkbibliotek och hur tidigare undersökningar om bibliotekariers referensarbete har 
påverkat densamma (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 46f.). Undersökningen visade 
att bibliotekarier i informationsdisken kan ställas inför alla typer av frågor. 
Bibliotekarierna upplevde att många av frågorna var ämnesfrågor, men även en stor del 
faktafrågor förekom. Ett vanligt sätt att hantera frågor som bibliotekarien inte kunde 
besvara var att ta hjälp av en kollega med större ämneskunskap. På vissa bibliotek 
förekom även regelbundna möten där bibliotekarierna träffades för att diskutera arbetet. 
Olika typer av frågor bemöttes på olika sätt. Gällde det t.ex. en ”skolfråga” ägnades mer 
tid åt att visa olika tillvägagångssätt vid sökningen istället för att leverera ett svar. 
Bibliotekarierna såg det som sin pedagogiska uppgift att hjälpa studerande till hjälp till 
självhjälp (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 69.). Bibliotekarierna som deltog i 
undersökningen ansåg alla att arbetet i informationsdisken var mycket stressigt och de 
uppgav att det ofta bildades långa köer. Detta fick i sin tur till följd att kvaliteten på 
referensservicen försämrades och att bibliotekarierna inte ansåg sig kunna ge 
användarna den hjälp som behövdes. Det fanns även en tendens till att undvika att gå in 
på djupet i informationsfrågorna, utan man försökte istället ge hjälp till självhjälp 
(Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 71f.). Att definiera användarens behov i 
referensdisken kan enligt Thórsteinsdóttir och Hultgren vara tidsödande och svårt; 
ibland är det som användaren frågar efter inte det som vederbörande egentligen söker. 
Processen med att definiera den fråga som användaren ursprungligen ställt till dess att 
bibliotekarien förstår det verkliga behovet kan dra ut på tiden. Är belastningen på 
referensdisken stor kan bibliotekarierna uppleva att det inte finns tillräcklig tid att ägna 
åt användarens informationsproblem (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 72). 
Informationstekniken och Internets intåg på biblioteken har enligt undersökningen 
bidragit till att göra informationen mera lättillgänglig. Författarna påpekar dock vikten 
av att enskilt bedöma varje användares fråga och därefter välja en lämplig källa 
(Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 72). Ett sätt som Internet användes på och som de 
flesta bibliotekarier i undersökningen upplevde som positivt var att söka efter udda eller 
aktuell information (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 76). 
 
Den här undersökningen behandlar vissa av de aspekter av 
informationssökningsprocessen som även vi kommer att beröra, framförallt i samband 
med definieringen av informationsproblemet och valet av informationskälla vid ålagd 
informationssökning. Undersökningen är dock, som så ofta är fallet, inriktad på 
bibliotekariens informationssökning i förhållande till användaren och berör inte 
bibliotekariens egeninitierade sökning och inte heller bibliotekariens söktekniker. 
Undersökningens resultat vad gäller bibliotekariernas inställning till Internet ligger i 
linje med det som Andersson och Berglund kommer fram till, det vill säga att Internet 
framförallt används till att söka efter aktuell eller udda information. 
 
Mei-Mei Wu och Ying-Hsang Liu har i en studie från 2003 undersökt hur bibliotekarier 
under referenssamtalet söker information hos användaren i syfte att ta reda på dennes 
informationsbehov, samt hur detta påverkar referensintervjun. I studien ingick fem 
högskolebibliotekarier och trettio användare med trettio unika informationsbehov (Wu 
& Liu 2003, s. 1119f.). Författarna använder sig av termen elicitation för att beskriva en 
förfrågan vilken reflekterar frågeställarens informationsbehov, kunskapsnivå och 
intentioner i samband med en informationssökningsdialog, exempelvis mellan 
användare och bibliotekarier. Genom att undersöka och analysera hur och vad som 
sades under referensintervjun identifierades tre olika intervjustilar (elicitation styles) 
utifrån referenssamtalets lingvistiska aspekter (Wu & Liu 2003, s. 1118). Genom att 
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studera dessa stilar, det vill säga vilket språk bibliotekarien använder och vilka frågor 
denne ställer till användaren kan man, enligt Wu och Liu, säga något om dennes 
professionella roll. Intervjustilen påverkas av tankar och åsikter kring yrket, individuella 
attribut, målsättningar och referensintervjuns kontext. Författarna identifierar tre olika 
så kallat inquiring minds, vilket innebär en mentalitet eller tendens som framkallar vissa 
typer av frågor under referensintervjun. Bibliotekariens inquiring mind påverkar alltså 
dennes intervjustil. De tre typerna av inquiring minds är: 
 

• Information problem detection  
Bibliotekarien använder frågor relaterade till användarens informationsproblem för 
att fastställa dennes verkliga informationsbehov. Vid en sådan referensintervju 
uppmanar bibliotekarien användaren att berätta om och utveckla sitt 
informationsbehov, beskriva tidigare informationssökningar gällande det aktuella 
problemet, samt att berätta om sin generella erfarenhet av informationssökning. 
Bibliotekarien hjälper användaren att bygga upp en bild av sökfrågan genom att be 
om klargöranden och bekräftelser. 

 
• Query formulation process 
Om en användares sökfråga är svår att uttrycka i passande söktermer, fokuserar 
bibliotekarien intervjun på att formulera sådana. Här ställer bibliotekarien sällan 
frågor om informationsproblemet, utan användaren berättar varför denne söker i 
databaserna och vilka problem denne har stött på. Här har bibliotekarien ofta en 
uppfattning om vad användaren behöver och de kommer gemensamt på nya idéer 
och söktermer. 

 
• Database instructions 
Referensintervjun liknar här en instruktionskurs i databasanvändning. Man 
behandlar databasens innehåll, funktioner, sökprocedurer och andra tekniska 
aspekter. Oberoende av användarens informationsbehov antar bibliotekarien här 
rollen som databasinstruktör.  

 
Undersökningen visade att database instructions var den vanligaste formen av inquiring 
minds (19 av 30 tillfällen), följt av query formulation process (10 av 30) och 
information problem detection (1 av 30) (Wu & Liu 2003, s. 1122). 
 
Den här undersökningen berör vissa delar av vårt undersökningsområde, företrädesvis 
när det gäller att definiera och förstå informationsproblemet. Eftersom den behandlar 
hur bibliotekarier tar sig an användarens informationsproblem tror vi att vi kan dra nytta 
av den i vår undersökning, framförallt vad gäller ålagd informationssökning. Denna 
undersökning kan för övrigt ses som ett typiskt exempel på de undersökningar som 
finns rörande bibliotekariers informationssökning. Den fokuserar inte specifikt på 
bibliotekariens egen informationssökning utan informationssökning tillsammans med 
användaren.  

2.6 Informationssökning som process 
 
I en artikel från 1989 ifrågasätter Marcia J. Bates de traditionella modeller där 
informationssökning beskrivs som en förhållandevis statisk aktivitet; en fråga ställs till 
söksystemet och matchas därefter med dess dokument för att sedan ge tillbaka en grupp 
träffar. Bates menar att denna beskrivning inte överensstämmer med det verkliga 
beteende som informationssökare ger uttryck för i sin informationssökning. Istället 
anser hon att informationssökaren inleder sin sökning med en bredare och mer generell 
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sökfråga eller sökämne samt utför sökningen i flera olika källor. Allt eftersom 
sökningen fortgår och informationssökaren utvärderar erhållna dokument förändras 
sökfrågan i delar eller i sin helhet. Varje ny information ger nya idéer och alternativa 
sökmöjligheter (Bates 1989). Enligt Bates ska inte sökfrågan ses som besvarad utav 
endast en grupp erhållna träffar, utan den är snarare en del av en serie val av 
individuella referenser och delar av information som alla ingår i den ständigt skiftande 
sökningen. Det här sättet att bit för bit återvinna information kallar Bates för 
berrypicking och hon jämför söktekniken med att plocka bär i skogen: bären finns inte 
ihopklumpade på ett ställe utan är utspridda över ett stort område och plockas ett efter 
ett. Bates menar att hennes modell skiljer sig från de traditionella modellerna genom att 
den ser sökfrågans natur som ständigt utvecklande istället för att se den som en enskild 
och oförändrad sådan (Bates 1989). Bates tar i sin artikel upp olika söktekniker som 
används vid berrypicking: footnote chasing, citation searching, journal run, area 
scanning, subject searches och author searching. Enligt Bates använder sig 
informationssökaren av alla dessa strategier i olika variationer under sökningen. Val av 
strategi anpassas efter hur informationsbehovet ser ut för tillfället, allt eftersom behovet 
förändras ändras också strategin. Bates menar även att den informationssökare som har 
flest sökstrategier till sitt förfogande är den som är mest effektiv (Bates 1989). 
 
Pertti Vakkari grundar sina resonemang på tidigare forskning av bland andra Bates och 
menar i en artikel från 1999 att informationssökning är en interaktiv process mellan 
användare och texter i ett informationsåtervinningssystem. Detta interaktionistiska 
synsätt beskriver informationsåtervinning som en serie sökningar vilka utvecklas efter 
hand. Varje ny information användaren hittar bidrar till nya tankar och idéer som gör att 
det ursprungliga informationsbehovet förändras. Vakkari skriver att forskningen kring 
informationsåtervinning fokuserat på enskilda informationssökningstillfällen och därför 
missat denna interaktiva process. Detta får till följd att de förändringar som sker i 
informationsbehovet inte återges korrekt. Ett enda informationssökningstillfälle ger 
därmed inte tillräckligt med information för att lösa ett informationsproblem, utan 
upprepade sökningar krävs (Vakkari 1999, s. 823). Vakkaris slutsats är att 
informationssökarens tidigare kunskap kring ett ämne och hur välstrukturerat det 
aktuella problemet är spelar stor roll för vilken typ av information som behövs, hur den 
anskaffas och hur den bedöms (Vakkari 1999, s. 834).   
 
De här resonemangen är relevanta för vår undersökning, framförallt vid ålagd 
informationssökning. När användaren kommer till bibliotekarien med ett problem kan 
det kanske inte lösas vid ett enstaka informationssökningstillfälle eftersom 
informationsproblemet enligt Bates och Vakkari utvecklas och förändras under hela 
arbetets gång. Detta borde innebära att den informationssökning som bibliotekarien 
bidrar med gör att informationsproblemet förändras vilket i sin tur skapar ett behov av 
ny information och nya informationssökningar. 

2.7 Diskussion kring tidigare forskning 
 
Christina Brage beskriver i sin artikel Informationskompetens sett ur ett historiskt och 
samtida perspektiv hur forskningen kring informationssökning har utvecklats under de 
senaste decennierna. I mitten av 70-talet började forskarna konstruera flera olika 
modeller för att kunna visa hur förhållandet mellan användare och 
informationsåtervinningssystem ser ut. De började även undersöka olika yrkesgruppers 
informationssökning under denna period. I slutet av 70-talet och under 80-talet 
utvecklades forskningen till att även omfatta bibliotekariens referensarbete och 
förhållandet mellan bibliotekarien och användaren. Under 80-talet kom tyngdpunkten 
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att flyttas från kvantitativa studier till kvalitativa studier och på 90-talet kom 
forskningen att inriktas på informationskompetens och på frågor som rör utbildning 
(Brage 2005, s. 126f.). Med detta och den ovan redovisade tidigare forskningen i åtanke 
tycker vi oss kunna se hur forskningen kring informationssökning har utvecklats från att 
gälla skapandet av informationssökningsmodeller till applicerandet av dem på olika 
yrkesgrupper. Som vi nämnt i inledningen är bibliotekariers egen informationssökning 
enligt Sundin (2004) och Hedman (2006) ett område som det inte forskats så mycket 
kring och Sundin betonar det faktum att forskning gällande bibliotekariers 
informationssökning för eget bruk och som del av sin egen kunskapsbildning i stort sett 
är obefintlig. Tyngdpunkten har istället legat på bibliotekariers informationssökning för 
andra, så kallat referensarbete (Sundin 2004, s. 297). Sundins och Hedmans 
resonemang, samt våra egna litteraturstudier, anser vi visar på att det finns ett behov av 
ytterligare forskning kring bibliotekariers informationssökning. Forskningen, däribland 
ett antal magisteruppsatser, har berört bibliotekariers informationssökning, men då 
huvudsakligen i förhållande till användaren eller referenssituationen, och i syfte att 
förbättra bibliotekets service. Enligt oss borde bibliotekariers förmodade 
specialistkompetens inom informationssökning i sig självt vara tillräckligt intressant att 
studera, men den tidigare forskningen antyder dock tyvärr att så inte är fallet. Orsaken 
till detta fenomen ligger utanför ramen för vår uppsats, men eftersom vår 
forskningsöversikt ändå visar på detta, känner vi oss nödsakade att föra fram detta 
märkliga faktum för att på så vis försöka inspirera till fortsatt forskning inom ämnet.  

2.7.1 Uppsatsens relevans för Biblioteks- och 
informationsvetenskapen 
 
Den tydliga avsaknaden av tidigare forskning kring bibliotekariers egeninitierade 
informationssökning är den främsta anledningen till att vi anser att den här 
undersökningen är viktig, men det finns även andra intressanta aspekter som vi tänker 
oss kunna belysa. Vår förhoppning är att denna studie ska kunna bidra till att öka 
kunskapen om högskolebibliotekariers informationssökningsprocess, men även att få 
dem själva att reflektera över sin egen informationssökning. Genom att reflektera över 
och därmed förhoppningsvis få en större insikt i den egna informationssökningen skulle 
bibliotekariers kompetens i informationssökning kunna öka. Detta i sin tur kanske 
kunde ge en mer effektiv informationsförmedling men även, på sikt, en förbättrad 
användarundervisning. 
 
Vi tror att vår undersökning kan visa på att bibliotekariers egeninitierade och ålagda 
informationssökning faktiskt skiljer sig åt. Vi tänker oss även att de söker på ett mindre 
strukturerat sätt för sig själva och att de då i större utsträckning använder sig av Internet. 
Kanske beror dessa skillnader på att de i sin utbildning lärt sig att de bör söka på ett 
visst sätt tillsammans med användaren eller kanske de rent av på sin arbetsplats 
förväntas använda sig av vissa sökstrategier och tekniker i referensarbetet. 
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3. Informationssökningsprocessen 
 
Det här kapitlet utgör uppsatsens teoretiska ramverk. Vi har valt att inleda kapitlet med 
en kortare presentation av de tre teoretiska perspektiv som vi framförallt använder oss 
av. Därefter redogör vi för informationssökningsprocessen som här bygger på Gary 
Marchioninis processbaserade modell över densamma. Vi tar efter det upp olika typer 
av informationssökningar för att sedan avsluta kapitlet med en genomgång av olika 
sökstrategier och söktaktiker som används i samband med elektronisk 
informationssökning. Vi har valt att inte dela in kapitlet efter de olika stegen i 
informationssökningsprocessen, utan har placerat typer av informationssökningar samt 
sökstrategier och söktaktiker för sig eftersom vi tror att det blir mest överskådligt så.   

3.1 Teoretiska perspektiv på 
informationssökningsprocessen 
  
Det finns många teorier och modeller som på olika sätt används i samband med studier 
av informationssökning (Chowdhury 2004, s. 214). Några av dem beskriver 
informationssökning som en process medan andra är mer renodlade strategier vilka 
beskriver olika tekniker som kan användas vid informationssökning. Vi har valt att 
framförallt använda oss av Gary Marchionini, Dagobert Soergel och William A. Katz 
som teoretisk grund för vår undersökning. Tyngdpunkten kommer att ligga på 
Marchionini vars modell utgör stommen i vårt teoretiska ramverk. Anledningen till att 
vi har valt Marchioninis modell som utgångspunkt beror på att vi anser att denna har en 
tydlig struktur som lämpar sig för vår undersökning. De steg i Soergels modell som 
berör samma aspekter som Marchioninis, består i jämförelse av fler underordnade steg, 
vilket vi anser hade försvårat en tydlig indelning. Eftersom Soergels modell även 
innefattar användarens delaktighet i informationssökningsprocessen kommer vi dock att 
i stor utsträckning föra in hans resonemang i Marchioninis modell. Som vi ser det 
lämpar sig Marchioninis modell bättre för bibliotekariers egeninitierade sökning, medan 
Soergels i större utsträckning passar för den ålagda. För att ytterligare tydliggöra de 
aspekter på informationssökningsprocessen som berör referenssituationen och dennas 
inverkan på den ålagda informationssökningen kommer modellen även att kompletteras 
av Katz resonemang. 
 
Nedan kommer vi kort att presentera Marchionini och Soergel samt Katz syn på 
referenssituationen som en del i informationssökningsprocessen. Vi gör sedan en längre 
genomgång av Marchioninis modell.  

3.1.1 Marchionini 
 
Stommen i vårt teoretiska ramverk utgörs, som vi nämnt ovan, av Gary Marchioninis 
modell över informationssökningsprocessen. Marchioninis forskning om 
informationssökning riktar sig framförallt till informationsspecialister och studerande 
inom informationsvetenskapen (Marchionini 1995, s. ix och x). Enligt Marchionini är 
informationssökningsprocessen både systematisk och opportunistisk, och hur den 
utvecklas beror på vilka strategiska beslut informationssökaren fattar och på yttre 
faktorer som exempelvis söksystemet och informationsproblemet. Marchionini delar in 
informationssökningsprocessen i ett antal steg eller subprocesser, vilka kommer att 
redovisas i kapitel 3.2. En informationssökning inleds med att problemet accepteras och 
fortsätter tills problemet är löst eller till dess att informationssökaren ger upp. En 
informationssökare kan förflytta sig mellan de olika stegen i den ordning som de 
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presenteras i modellen, men Marchionini betonar att de olika stegen bör betraktas som 
funktioner eller aktiviteter som informationssökaren kan använda sig av när som helst 
under processen. En del av stegen kan vara aktiva under hela eller delar av processen, 
medan andra är mer inaktiva (Marchionini 1995, s. 49ff.). 

3.1.2 Soergel 
 
Dagobert Soergels modell behandlar framförallt informationssökning åt andra och 
Soergel skiljer den mellan som söker information och den som använder den. Modellen 
bygger på att det är en informationsspecialist som återvinner informationen åt 
användaren, och informationsspecialisten måste därför lägga stor vikt vid att känna till 
och aktivt identifiera användarens informationsbehov (Soergel 1985, s. 44). Här skiljer 
sig Soergels modell från Marchioninis eftersom Soergels även innefattar användaren 
och dennes delaktighet i processen. Även om informationssökaren uttrycker sitt 
informationsbehov i början av sökningen måste denne ha det i åtanke under hela 
sökprocessen då det initiala informationsbehovet kan förändras allt eftersom. Att 
interagera med söksystemet, övervaka processen och utvärdera den är aktuellt under 
hela sökprocessen enligt Soergel, och flera av stegen flyter samman under processen. 
Soergel menar, liksom Marchionini, att informationssökning inte är en linjär process. 
Han menar dock att tyngdpunkten skiftar från en funktion till en annan vilket gör att 
informationssökningsmodellen kan delas in i olika steg (Soergel 1985, s. 344). 

3.1.3 Katz 
 
William A. Katz ger i sin bok Introduction to reference work – Reference services and 
processes (2002) en introduktion till och översikt över referensprocessen. Katz visar 
olika sätt som bibliotekarien kan hantera referensintervjun på och försöker även ge en 
djupare förståelse för densamma. För att en sökning ska bli så framgångsrik som möjligt 
menar Katz att man bör ta sig an den på ett metodiskt sätt. Den ideala 
informationssökaren har enligt Katz bland annat:  
 

• En förståelse för användarens behov, vilket är detsamma som goda 
kommunikationsfärdigheter. 

• Självkänsla och självförtroende, vilket är viktigt när bibliotekarien ska fatta 
beslut om vad användaren behöver och inte behöver. Användaren måste känna 
att bibliotekarien är kunnig. 

• En förmåga att kunna erkänna om en sökning är mindre lyckad, och då snabbt 
kunna göra relevanta ändringar. 

 
Katz menar även att bibliotekarien bör ha en stor ämneskunskap. För att erhålla detta 
måste bibliotekarien läsa och ständigt vara uppmärksam på utvecklingen inom ämnet, 
samt delta i nätverk med kolleger. Bibliotekarien måste även ha stor teknisk kunskap, 
framförallt då sökningen utförs i elektroniska databaser. Även här menar Katz att det är 
viktigt att hänga med i utvecklingen (Katz 2002, s. 142f.).  

3.2 Informationssökningsmodellen 
 
I detta avsnitt kommer vi att göra en längre genomgång av Marchioninis modell över 
informationssökningsprocessen i elektroniska informationskällor. För att förtydliga och 
komplettera de olika stegen har vi, som nämnts ovan, valt att även använda oss av andra 
forskare. Vi kommer att gå igenom Marchioninis modell steg för steg och där vi känner 
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att det behövs för vår undersökning och för förståelsen av modellen kommer vi att föra 
in de andra teoretiska perspektiven. I vår undersökning avser vi att fokusera på steg 2, 3 
och 4, då dessa beskriver de aspekter av informationssökningsprocessen som är mest 
relevanta för våra frågeställningar. För att öka förståelsen kommer vi dock att gå 
igenom hela modellen och inte bara de steg vi använder oss av i undersökningen.  
 
De åtta stegen i informationssökningsprocessen är enligt Marchionini följande: 
 

• Steg 1: Urskilj och acceptera ett informationsproblem (Recognize and accept 
an information problem)  

• Steg 2: Definiera och förstå problemet (Define and understand the problem) 
• Steg 3: Välj en informationskälla (Choose a search system) 
• Steg 4: Formulera en sökfråga (Formulate a query) 
• Steg 5: Utför sökningen (Execute search) 
• Steg 6: Utvärdera sökresultatet (Examine results) 
• Steg 7: Utvinn informationen (Extract information) 
• Steg 8: Reflektera/upprepa/avsluta (Reflect/iterate/stop) 
 

 
Figur 1. Modell över informationssökningsprocessen 

 
(Marchionini 1995, s. 50) 
  

3.2.1 Steg 1: Urskilj och acceptera ett informationsbehov 
 
Första steget i processen innebär att ett informationsbehov identifieras och accepteras. 
Detta behov kan vara internt (eget intresse, nyfikenhet) eller externt motiverat 
(exempelvis en uppgift som man har tilldelats av en lärare) (Marchionini 1995, s. 51). 
Även Gross talar om externt motiverade behov men kallar dessa för en ålagd frågor 
(Gross 1995, s. 236). På ett bibliotek bör dessa rimligtvis vara vanligt förekommande 
eftersom referensarbetet utgör en stor del av en bibliotekaries arbetsuppgifter. 
Marchionini menar att informationsbehovet i det här stadiet antingen kan undertryckas 
eller accepteras. Om behovet undertrycks beror det oftast på att informationssökaren 
anser att det krävs för mycket tid och arbete för att utföra en sökning. Om behovet 
istället accepteras börjar informationssökaren definiera sitt informationsbehov. 
Acceptansen av behovet är beroende av en rad faktorer, såsom tidigare kunskap inom 
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ämnesområdet, informationssökningens kontext, kunskap om olika söksystem, samt 
informationssökarens förtroende för sin egen informationsinfrastruktur (Marchionini 
1995, s. 51). Med informationsinfrastruktur menar Marchionini informationssökarens 
tidigare erfarenhet av informationsproblem, generella kognitiva färdigheter och tidigare 
erfarenhet av specifika informationssökningssystem (Marchionini 1995, s. 52). 

3.2.2 Steg 2: Definiera och förstå problemet 
 
När informationssökaren har accepterat sitt informationsbehov måste detta behov 
definieras närmare. Detta är ett viktigt steg som har betydelse genom hela sökprocessen, 
eftersom behovet kan komma att förändras under sökningens gång. 
Informationssökarens förståelse av problemet är beroende av individens kunskaper 
inom ämnesområdet och den aktuella sökningens kontext. Informationsproblemet 
definieras genom att centrala begrepp inom det aktuella ämnesområdet identifieras och 
förhållandena mellan dessa klarläggs. Definitionen av problemet leder till en 
informationssökningsuppgift, det vill säga den uppgift som informationssökaren måste 
lösa. Den här processen genomgår användaren under referensintervjun (Marchionini 
1995, s. 51f.). Informationssökarens tankar och förväntningar på resultatet påverkar 
dennes definition och förståelse av problemet. Det förväntade fysiska resultatet (en 
tabell, en bild etc.) av sökningen styr informationssökarens val av söksystem och 
sökstrategier (Marchionini 1995, s. 52). Soergel tar här upp de aspekter av definieringen 
av problemet där användaren är delaktig och följaktligen inverkar på sökningens 
resultat. Detta är intressant därför att det torde utgöra en viktig del av den ålagda 
sökningen. Soergel menar att den som har ett informationsbehov och använder sig av en 
bibliotekarie för att tillfredsställa detta så noggrant som möjligt bör berätta om syftet 
med sökningen och hur informationen ska användas. Gör denne inte det är det svårare 
för bibliotekarien att utföra en bra sökning och således riskerar användaren att få ett 
sämre resultat (Soergel 1985, s. 347). Enligt Soergel är grunden för en framgångsrik 
ålagd informationssökning att användaren kan förmedla en tydlig bild av 
informationsbehovet till informationssökaren i form av en fras, mening eller en paragraf 
(Soergel 1985, s. 347). För att utveckla en tydlig bild behövs det tre former av kunskap: 
 

• Kunskap om syftet med informationssökningen, informationsproblemet och 
arbetssituationen i vilken behovet har sitt ursprung. 

• Kunskap om användarens bakgrund. Har användaren redan påbörjat en sökning 
och har denne tidigare kunskap om problemet? Vad har användaren för 
bakgrund vad gäller förmågan att ta till sig ny kunskap?  

• Kunskap inom ämnesområdet. 
 
Uppenbarligen är det inte endast bibliotekariens kompetens och självförtroende som 
inverkar på sökningens resultat, utan även användaren och dennes förmåga att artikulera 
sitt informationsbehov är av stor betydelse. Med hjälp av den kunskap 
informationssökaren får av användaren kan denne identifiera användarens behov på ett 
sätt som är oberoende av och kompletterar användarens förfrågan. Bibliotekarien skapar 
alltså en egen förståelse av användarens behov. Kunskapen erhålls antingen med hjälp 
av den information som användaren bifogar med sin förfrågan om informationssökning, 
under en försökning eller under referensintervjun. En försökning bidrar, enligt Soergel, 
till att informationssökaren får en djupare förståelse för informationsbehovet vilket 
underlättar formulerandet av problemet (Soergel 1985, s. 348). En referensintervju bör 
ses som ett sätt för användaren och informationssökaren att gemensamt lösa 
informationsproblemet. Användaren bidrar med sin förståelse för problemet och tidigare 
kunskap inom ämnet medan informationssökaren bidrar med kunskap om 
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informationskällor och informationssökningsteknik (Soergel 1985, s. 349). Då 
bibliotekarien söker information tillsammans med användaren är det genom 
referensintervjun som behovet definieras. Enligt Katz analyseras och tydliggörs behovet 
genom detta samtal då man klarlägger vilken typ av fråga det är och vilka parametrar 
man har att röra sig inom. Exempel på parametrar är: syfte, omfattning, tidstillgång, 
mängd och nivå på materialet. Man fortsätter sedan med att fastställa ur vilken källa 
eller system relevant information kan utvinnas. Arbetet med att klarlägga och välja 
informationskällor är en pågående undermedveten process som pågår under hela 
referenssituationen och enligt Katz är det ovanligt att bibliotekarien medvetet rör sig 
från steg till steg i informationssökningsprocessen (Katz 2002, s. 144f.). Katz menar 
även att bibliotekarier som är noggranna med referensintervjun och med att förbereda 
sökningen är mer framgångsrika i sin sökning jämfört med dem som är mer slarviga 
med detta (Katz 2002, s. 159). 
 

3.2.3 Steg 3: Välj en informationskälla 
 
När informationssökaren har kommit så här långt i processen är det dags att välja 
informationskälla. Liksom i steg 2 är valet av informationskälla beroende på 
informationssökarens ämneskunskaper, men även informationssökarens tidigare 
erfarenheter, dennes personliga informationsinfrastruktur samt vilka förväntningar 
denne har på sökresultatet spelar in (Marchionini 1995, s. 52f.). Enligt Katz beror valet 
också på bibliotekariens kunskaper om bibliotekets samlingar. Om en bibliotekarie inte 
är bekant med en viss typ av källa riskerar denna att förbises (Katz 2002, s. 149). 
Allteftersom sökningen pågår utforskas flera olika söksystem. Marchionini menar att 
erfarna informationssökare ofta söker generell bakgrundsinformation när de står inför 
ett informationsproblem som befinner sig inom ett för dem obekant ämnesområde. 
Detta syftar till att hjälpa dem att definiera det aktuella problemet närmare och finna 
söksystem som är mer lämpade för att finna relevant information om detta (Marchionini 
1995, s. 52f.). Enligt Katz är bibliotekskatalogen ofta utgångspunkten för många 
informationssökningar. Här kan informationssökaren hitta författare, titel och en 
ämnesöversikt över vad som finns tillgängligt i biblioteket (Katz 2002, s. 154). 
  
Vid enklare referensfrågor är det ofta lätt att hitta en passande källa enligt Katz. I dessa 
fall kan det räcka med att endast en källa används och svaret erhålls därmed snabbt och 
enkelt. Är det däremot fråga om en mer komplicerad sökning eller vid forskningsfrågor 
kan det vara nödvändigt att söka i flera olika källor. I det här läget har 
informationssökaren vanligtvis två möjliga sökvägar att välja mellan: 
 
A. Bibliografier, index eller bibliotekskatalogen kan undersökas. Dessa källor innehåller 
oftast inte all den information som eftersöks, men kan användas som ingångspunkter till 
den fortsatta sökningen. Tack vare onlinedatabaser är detta enligt Katz den mest 
använda sökvägen för dagens referensbibliotekarier. 
B. Den andra möjliga sökvägen är att hänvisa till ämne och typ av material, från 
referensverk till tidskrifter och dagstidningar etc.  
 
Eftersom informationssökaren i många fall inte är helt säker på vilka möjliga sökvägar 
det finns för att erhålla det aktuella svaret, är A vanligtvis det första alternativet denne 
väljer (Katz 2002, s. 144). 
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3.2.4 Steg 4: Formulera en sökfråga 
 
Enligt Marchionini är formuleringen av sökfrågan beroende av informationssökarens 
förståelse för ämnet och det söksystem som valts. Informationssökningen inleds 
vanligtvis med en allmän sökfråga vilken sedan formuleras om allteftersom sökningen 
pågår. Marchionini menar att två typer av kartläggningar krävs för att kunna formulera 
en sökfråga. Dels måste en semantisk kartläggning göras då frågan anpassas till 
systemets vokabulär, och dels måste de sökstrategier och taktiker som passar bäst i det 
aktuella söksystemet kartläggas. Den sistnämnda kartläggningen är nödvändig eftersom 
vissa söksystem inte accepterar alla typer av söktaktiker, exempelvis boolesk sökning 
(Marchionini 1995, s. 53f.). Dessa kartläggningar påverkas av vilken typ av källa som 
används. Internet är t.ex. väldigt begränsat när det gäller användandet av söktaktiker, 
medan databaser ofta innehåller fler olika finesser. Även Katz ger uttryck för vikten av 
den semantiska kartläggningen, då han menar att bibliotekarien vid formuleringen av 
sökfrågor fastställer troliga ämnesord eller primära söktermer. Dessa kan lämpligen 
lokaliseras genom en sökning i en elektronisk databas eller katalog (Katz 2002, s. 144). 
Om bibliotekarien inte hittar några nyckelord kan denne söka efter synonymer i de olika 
ämnesordslistorna eller i en tesaurus (Katz 2002, s. 154). 
 
Efter en inledande sökning kan informationssökaren välja att: 
 

• Bredda sökningen genom användandet av ämnesord och/eller nyckelord 
• Minska sökningen 
• Välja mer specifika ämnesord eller nyckelord 
• Hitta mer lämpliga termer  

 
Kommunikation är en förutsättning för den ålagda informationssökningen även i det här 
steget. Katz menar att det är viktigt med en konstant dialog mellan bibliotekarien och 
användaren under hela sökprocessen. Detta för att kunna göra bedömningar gällande 
vilket material som är relevant och hur stor mängd som behövs (Katz 2002, s. 145). Om 
bibliotekarien inte är bekant med de söktermer som användaren bidrar med, betonar 
Katz vikten av att bibliotekarien medger detta. Termerna bör då kontrolleras i 
exempelvis en ordbok eller en encyklopedi (Katz 2002, s. 153). Detta innebär att Katz, i 
likhet med Marchionini, anser att ämneskunskaper är viktiga för att sökningen ska bli 
framgångsrik. Anledningen till att Katz anser att bibliotekarier måste veta vad olika 
söktermer betyder tror vi hör ihop med denna viktiga ämneskunskap. Om bibliotekarien 
inte vet inom vilket ämnesområde ett begrepp hör hemma kan det bli svårt att hitta 
synonymer och att välja rätt informationskälla.  

3.2.5 Steg 5: Utför sökningen 
 
Detta steg innebär att informationssökaren utför själva sökningen. Den sökfråga som 
formulerats i föregående steg skrivs här in i databasens sökfält, informationssökaren 
trycker exempelvis ”Enter” och interagerar på så sätt med söksystemet (Marchionini 
1995, s. 55). Som nämnts i kapitel 3.2.2 kan sökfrågan och informationsbehovet enligt 
Marchionini komma att förändras under sökningen gång. Även Soergel menar att detta 
kan ske i samband med att informationssökaren utför sökningen och erhåller ny 
information (Soergel 1985, s. 368).  
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3.2.6 Steg 6: Utvärdera sökresultatet 
 
En utförd sökning resulterar i ett varierande antal träffar, det vill säga svar, från 
söksystemet. Träffarnas karaktär beror på vilken typ av informationskälla som 
sökningen utförts i, och det kan röra sig om allt från bilder och siffror till 
fulltextdokument. Marchionini menar att informationsproblemet och 
informationssökarens personliga informationsinfrastruktur spelar en stor roll när det 
gäller för denne att avgöra hur många träffar som är tillräckligt. Förväntningarna på hur 
många träffar som behövs har dock en tendens att förändras i takt med att sökprocessen 
fortgår. Informationssökaren måste granska och utvärdera sina träffar för att finna den 
information som är relevant för informationssökningsuppgiften. Granskningen påverkas 
av mängden träffar, vilken typ av träffar det handlar om och vilket format dessa är av 
(Marchionini 1995, s. 55f.). I samband med att relevansen hos de funna dokumenten 
bedöms avgörs även hur informationssökaren går vidare i 
informationssökningsprocessen. Exempel på möjliga handlingar i detta skede är: avsluta 
sökprocessen, undersöka det aktuella dokumentet på nytt, notera var dokumentet finns, 
formulera om sökfrågan eller förkasta dokumentet (Marchionini 1995, s. 56f.). 

3.2.7 Steg 7: Utvinn informationen 
 
I detta steg utvinner informationssökaren de träffar som denne i föregående steg bedömt 
vara relevanta. För att utvinna information krävs olika färdigheter beroende på vilken 
typ av informationssystem det rör sig om. Det kan exempelvis handla om att 
klassificera, kopiera och lagra information av olika slag. Enligt Marchionini bearbetas 
den nyutvunna informationen och integreras med informationssökarens tidigare 
kunskap inom det aktuella ämnesområdet. Detta medför att informationssökarens 
relevansbedömningar kan komma att förändras i och med att ny kunskap om ämnet 
tillkommer (Marchionini 1995, s. 56f.). 

3.2.8 Steg 8: Reflektera/upprepa/avsluta 
 
När informationssökaren har genomfört sökningen och utvärderat det material som 
utvunnits måste denne fatta beslut om ytterligare informationssökning behövs eller om 
processen kan avslutas. En sökning efter information kan enligt Marchionini sällan 
fullföljas genom användandet av en enda sökfråga och en enda samling utvunna träffar. 
Istället leder den första informationssökningen oftast till att sökfrågan omformuleras 
eller att andra sökvägar testas (Marchionini 1995, s. 58). Soergel menar att det är viktigt 
att veta när det är dags att avsluta antingen delar av sökningen, såsom sökningen efter 
källor eller sökningen i en viss källa, eller sökningen som helhet. Följande kriterier är 
användbara för att avgöra detta: 
 

• Vilken framgång har man haft hittills? 
• Möjliga källor som inte utforskats men som bör undersökas? 
• Är det värt mödan att fortsätta? 
• Deadline - hur lång tid har man på sig? (Soergel 1985, s. 368f.) 

3.3 Olika typer av sökningar 
 
Beroende på vilken information som informationssökaren behöver utför denne olika 
typer av sökningar. Large, Tedd och Hartley har identifierat tre olika sökningar (Large 
et al. 2001, s. 35). 
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3.3.1 Known-item search 
 
I en known-item search letar informationssökaren efter något denne redan känner till. 
Ofta handlar det om sökningar i bibliografiska databaser eller i bibliotekets kataloger 
efter en publikation. Har informationssökaren tillräckligt med tidigare information med 
sig, exempelvis namnet på författaren eller titeln, är sökningen oftast snabb och enkel 
att utföra. Informationssökaren kan dock stöta på två olika typer av problem vid den här 
sortens sökning. Denne kan glömma att invertera författarens namn eller så skrivs inte 
publikationens titel korrekt (Large et al. 2001 s. 35). 

3.3.2 Factual search 
 
Vid en factual search vill informationssökaren införskaffa ny, eller bekräfta redan känd, 
fakta. Vid den här typen av sökning är den mest avgörande faktorn för sökningens 
framgång inte sökstrategin som sådan utan att informationssökaren använder sig av rätt 
källa. Själva sökningen är dock enligt Large, Tedd och Hartley rätt enkel att utföra. Det 
största problemet vid den här typen av sökning är att informationssökaren riskerar att 
erhålla många irrelevanta träffar (Large et al. 2001, s. 35). 

3.3.3 Subject search 
 
De två ovan nämnda typerna av informationssökning har en sak gemensam i det att de 
har ett tydligt slut. Eftersom det är en specifik fakta som eftersöks är det lätt för 
informationssökaren att avgöra när sökningen kan anses vara avslutad. Vid en subject 
search söks information inom ett visst ämne. Detta gör det svårare att veta när 
sökningen bör avslutas eftersom informationssökaren vanligtvis har liten eller ingen 
uppfattning om hur mycket och/eller vilken information som kan återvinnas ur 
informationskällan. Många sökningar är subject searches vilka ställer högre krav på 
informationssökarens sökteknik än de två tidigare nämnda sökningarna (Large et al. 
2001, s. 35). 

3.4 Sökstrategier och söktaktiker 
 
Här kommer vi att redogöra för olika sökstrategier och söktaktiker som 
informationssökaren kan använda sig av. För att förklara dessa strategier och taktiker 
kommer vi förutom Marchionini att använda oss av Harter samt Large, Tedd och 
Hartley.   
 
Informationssökning kan delas in i sökning och browsing. Large, Tedd och Hartley 
menar dock att denna uppdelning oftast inte är särskilt strikt, och att informationssökare 
i regel använder sig av en kombination av de båda söktyperna (Large et al. 2001, s. 
143). Det finns dock skillnader mellan sökning och browsing. Vid en sökning krävs att 
informationssökaren har ett väldefinierat informationsproblem och därmed mer eller 
mindre vet vad denne letar efter. Browsing lämpar sig däremot bättre när man inte har 
ett tydligt informationsproblem eller när man är ute efter att skaffa sig en översikt inom 
ett visst ämnesområde (Large et al. 2001, s. 179). Marchionini menar att sökning är 
systematisk och specialiserad medan browsing är informell och interaktiv (Marchionini 
1995, s. 73). Vare sig man ägnar sig åt sökning eller browsing används i regel olika 
sökstrategier och söktaktiker för att finna den information som behövs. En sökstrategi är 
enligt Harter en övergripande plan eller ett tillvägagångssätt för att ta sig an ett 
informationsproblem. En söktaktik kan däremot ses som en åtgärd eller en handling som 
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utförs för att stödja och främja en sökstrategi. En sökstrategi är därför bredare, mer 
omfattande och mer generell än en söktaktik. Harter påpekar att en informationssökare 
under ett enskilt informationssökningstillfälle kan använda sig av en sökstrategi men av 
många olika söktaktiker, allt beroende på hur framgångsrik sökningen är (Harter 1986, 
s. 170). Marchionini delar Harters uppfattning och menar att söktaktiker exempelvis kan 
handla om att antalet träffar minskas ner genom att informationssökaren endast söker i 
ett visst fält eller bara efter en viss typ av dokument (Marchionini 1995, s. 74).  
 
Inom sökstrategierna brukar man skilja mellan analytiska sökstrategier och 
browsingstrategier (Marchionini 1995, s. 73), och dessa kommer tillsammans med de 
vanligaste söktaktikerna att presenteras mer ingående nedan. 

3.4.1 Analytiska sökstrategier 
 
Utvecklingen av analytiska sökstrategier hör ihop med uppkomsten av mer avancerade 
databaser och söksystem på 1960- och 70-talen. Dessa gav professionella 
informationssökare tillgång till kraftfullare sökverktyg, men eftersom 
informationssökning fortfarande var en komplex aktivitet utarbetades efterhand diverse 
sökstrategier för att underlätta arbetet. Dessa strategier innefattade exempelvis booleska 
sökningar, sökningar i specifika fält och val av söktermer. Marchionini menar att dessa 
strategier ytterst syftar till att maximera effektiviteten och minimera kostnaderna i 
samband med informationsåtervinning (Marchionini 1995, s. 76). Enligt Large, Tedd 
och Hartley förutsätter användandet av analytiska sökstrategier att informationssökaren 
kan beskriva sitt informationsbehov i form av söktermer vilka sedan kan matchas mot 
de termer som används i de dokument som genomsöks. Dessa termer kan antingen 
återfinnas i dokumentens text, så kallat naturligt språk, eller så har dokumenten 
tilldelats termer av indexerare som använt sig av en kontrollerad vokabulär. Detta har 
tydliga drag av den semantiska kartläggning som Marchionini talar om (Se kapitel 
3.2.4). De analytiska sökstrategierna är enligt Marchionini målinriktade, systematiska 
processer som kräver noggrann planering och som därmed tar mer tid i anspråk än 
browsingstrategier. Informationsexperter väljer oftast att använda sig av analytiska 
sökstrategier, medan oerfarna informationssökare väljer browsingstrategier. 
Marchionini menar att detta främst beror på tillgången på tid eller hur söksystemet är 
utformat (Marchionini 1995, s. 73f.). 
 
Nedan följer några av de mest använda analytiska sökstrategierna.  
 
Brief search 
Brief search är en enkel och snabb informationssökning som endast tar en mindre 
mängd tid och resurser i anspråk (Harter 1986, s. 171). Vid en brief search använder 
man sig av en eller flera söktermer som sammankopplas med hjälp av booleska 
operatorer såsom AND eller OR. Denna sökstrategi används när informationssökaren 
vill ha en översikt över vad en databas innehåller eller när denne vill skaffa sig 
bakgrundsinformation om ett specifikt ämne. Brief search kan även användas för att 
hitta de ämnesord eller indexeringstermer som används i en viss databas. Dessa kan 
sedan utnyttjas vid fortsatta sökningar. Sammanfattningsvis kan man säga att brief 
search, som namnet antyder, är en snabb och översiktlig sökning (Harter 1986, s. 171f.). 
 
Building blocks 
Enligt Harter är building blocks den mest populära och användbara sökstrategin vid 
informationssökning. Denna strategi är indelad i flera olika steg, där det första steget 
innebär att de fasetter eller koncept som ska utgöra stommen i informationssökningen 
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identifieras. En fasett är en grupp koncept vilka vid ett specifikt 
informationssökningstillfälle anses vara jämbördiga. Sökningen består normalt sett av 
ett antal fasetter. Nästa steg innebär att de termer som ska representera varje fasett väljs 
ut. Termerna i varje fasett kan vara synonymer eller andra besläktade ord, det viktiga är 
att de ses som likvärdiga av informationssökaren i den aktuella sökningen. De valda 
termerna i varje fasett kopplas sedan samman med den booleska operatorn OR. När ett 
antal fasetter har skapats kombineras de med operatorerna AND, OR eller NOT. 
Vanligast är AND medan NOT används mer sällan. De individuella fasetterna, det vill 
säga byggstenarna, kombineras på så vis och resulterar i ett sökresultat. När en första 
sökning är utförd måste fasetterna eventuellt modifieras för att öka eller minska antalet 
träffar. Detta kan göras genom att fasetter läggs till eller tas bort (Harter 1986, s. 172f.). 
 
Successive facets 
Successive facets kan ses som en modifiering av building blocks och används i regel när 
de ursprungliga fasetterna ger få träffar eller om någon av fasetterna är flertydig. Den 
grundläggande tanken bakom successive facets är att fasetterna konstrueras en i taget 
och efter hand. Efter att en fasett har skapats kombineras den med tidigare fasetter med 
hjälp av de booleska operatorerna och denna procedur upprepas tills det önskade antalet 
relevanta träffar har uppnåtts. Successive facets skiljer sig på så vis från building blocks 
där ett flertal fasetter konstrueras i samband med att sökningen inleds (Harter 1986, s. 
177).  
 
Successive fractions 
En variant av successive facets är successive fractions. Denna metod är enligt 
Marchionini populär då den liksom building blocks delar in sökprocessen i flera 
lätthanterliga steg (Marchionini 1995, s. 77f.). Successive fractions syftar till att minska 
ner en större mängd träffar som återvunnits genom användandet av booleska operatorer, 
exempelvis till följd av användandet av strategin building blocks. Sökresultatet 
modifieras och minskas ner genom att nya söktermer läggs till successivt (Large et al. 
2001, s. 165). Den största skillnaden gentemot successive facets är att den ursprungliga 
mängden träffar i regel inte är en grupp koncept utan har olika icke-semantiska attribut 
gemensamt, såsom vilken typ av dokument det är eller vilket år det publicerades (Harter 
1986, s. 179).  
 
Citation pearl growing 
Citation pearl growing inleds med att ett eller några få dokument, som man på förhand 
vet är relevanta, väljs ut. Detta är den så kallat ”pärlan”. ”Pärlan” studeras därefter 
närmare i syfte att finna termer som kan vara till hjälp i samband med utvecklingen av 
sökningen. Det som eftersöks kan exempelvis vara indexeringstermer, ord i titeln eller i 
texten, publikationsinformation eller en citering (Marchionini 1995, s. 78f.). Med hjälp 
av dessa söktermer konstrueras fasetter som används för att finna fler relevanta 
dokument, vilka i sin tur undersöks på samma sätt så att nya söktermer kan identifieras. 
I takt med att fler söktermer hittas kombineras dessa med hjälp av operatorn OR med de 
redan existerande termerna, vilket resulterar i en breddad sökning. Denna process 
upprepas tills tillräckligt många relevanta dokument har hittats eller när inga nya 
användbara söktermer hittas. Enligt Harter är citation pearl growing mest användbart då 
en databas saknar tesaurus eller om ett ämne är så nytt att det inte finns en etablerad 
terminologi inom det. Eftersom den här sökstrategin kräver mycket interaktion med 
söksystemet i form av upprepade sökningar kan den vara problematisk för oerfarna 
informationssökare (Harter 1986, s. 183f.). 
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Interactive scanning 
Interactive scanning inleds med att informationssökaren återvinner ett stort antal 
relevanta dokument genom användandet av ett fåtal söktermer eller ämnesord. Det 
återvunna materialet genomsöks sedan i syfte att få en översikt över det aktuella 
ämnesområdet. Det kan exempelvis handla om att identifiera de viktigaste författarna, 
de mest centrala begreppen och metoderna eller närliggande forskningsområden (Harter 
1986, s. 184). Genom detta arbetssätt får informationssökaren efterhand en bättre 
förståelse för ämnesområdet vilket medför att nya sökfrågor kan formuleras, vilka sedan 
kan ge ytterligare relevanta träffar. Liksom citation pearl growing förutsätter interactive 
scanning omfattande interaktion mellan informationssökaren och söksystemet. Det är 
bland annat detta som medför att interactive scanning är svårt att hantera för oerfarna 
informationssökare, samtidigt som den också är en av de mest tidskrävande 
sökstrategierna. Metoden är enligt Marchionini särskilt användbar när en professionell 
informationssökare behöver en ämnesöversikt innan denne testar någon av de andra 
analytiska sökstrategierna (Marchionini 1995, s. 79f.). 

3.4.2 Browsingstrategier 
 
Browsingstrategier används, som tidigare nämnts, framförallt vid informationssökningar 
där informationsbehovet är dåligt definierat eller där målet är att få en översikt över 
ämnet. Browsing kan beskrivas som förmågan att navigera genom ett 
informationssystem samtidigt som man letar efter användbar information, och handlar 
om att känna igen olika mönster såsom ord, bilder eller ljud snarare än att matcha 
söktermer med databasers innehåll (Large et al. 2001, s. 179). I samband med browsing 
interagerar informationssökaren mer med söksystemet än vid användandet av analytiska 
sökstrategier, och systemet har större inverkan på hur sökningen fortskrider 
(Marchionini 1995, s. 101). Marchionini räknar upp de främsta anledningarna till att 
man väljer att använda sig av browsing: 
 

• Skaffa en överblick 
• Övervaka en process 
• Underlätta en kognitiv börda 
• Klargöra ett informationsproblem 
• Utveckla en formell strategi 
• Upptäcka och lära 
• Miljön uppmuntrar till browsing   

(Marchionini 1995, s. 103) 
 
Marchionini beskriver fyra olika typer av browsingstrategier: 
 
Scanning  
Scanning är den mest grundläggande browsingstrategin och bygger på att 
informationssökaren perceptivt känner igen den information som behövs när sökaren 
konfronteras med denna. Väldefinierade objekt och data i söksystemen jämförs med 
informationssökarens interna bild och förförståelse av den information som söks. 
Scanning underlättas därför av söksystem med en väl organiserad struktur vilken 
representerar informationen på ett klart och koncist sätt (Marchionini 1995, s. 111). 
Marchionini skiljer på linjär och selektiv scanning. Linjär scanning innebär att 
informationssökaren söker igenom en lista med sekventiellt ordnade objekt i syfte att 
finna relevanta dokument. Den här metoden fungerar bäst i system där objekten har 
väldefinierade attribut som är lätta att känna igen. Ett exempel på detta kan vara en 
genomsökning av en titellista. Selektiv scanning innebär att sökningen koncentreras till 
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antingen en inneboende eller ålagd uppdelning i söksystemet, exempelvis kan 
informationssökaren rikta sin uppmärksamhet mot endast en del av ett dokuments 
innehåll, såsom en artikels referenslista (Marchionini 1995, s. 112). 
 
Observing  
Observing är den mest generella av browsingstrategierna och innebär att 
informationssökaren utgår ifrån att denne befinner sig i en relevant kontext och 
observerar och reagerar därmed på output ifrån denna. Exempelvis kan 
informationssökaren uppmärksamma provokativa titlar i bibliotekets bokhyllor då 
denne planlöst söker efter en intressant bok att låna. Observing kräver dock en högre 
kognitiv insats än övriga browsingstrategier, då det som observeras måste tolkas aktivt 
för att informationssökaren ska kunna förstå och använda den aktuella informationen. 
Denna strategi förutsätter att informationssökaren befinner sig i en relevant kontext och 
miljö, eftersom denne har liten kontroll över vilken typ av information som 
tillhandahålls (Marchionini 1995, s. 113). 
 
Navigating  
Navigating innebär att informationssökarens och miljöns inflytande på den aktuella 
sökningen är av lika värde. Miljön påverkar sökningen genom vilka sökvägar som 
erbjuds, medan informationssökaren utövar sin kontroll genom att välja vilka av dessa 
vägar som ska användas. Navigating ställer höga krav på informationssökaren, eftersom 
denne måste kunna specificera sitt informationsbehov, aktivt interagera med miljön och 
regelbundet reflektera och fatta beslut gällande sökningens fortskridande. Ett sätt att 
navigera genom en informationskälla är att använda sig av hypertext2. I den här typen 
av browsingstrategi är själva processen och den information som återfinns längs vägen 
det som är viktigt (Marchionini 1995, s. 114). 
 
Monitoring  
Monitoring används ofta i anslutning till systematisk browsing och andra primära 
aktiviteter, såsom läsning. Denna strategi innebär att informationssökaren lägger märke 
till koncept och termer inom ett specifikt ämne vilka är relaterade till ett annat ämne 
som är av intresse. Ett exempel på detta är då informationssökaren läser en text inom ett 
visst ämne och ”lyssnar” efter koncept relaterade till ett annat ämne av intresse. 
Professionella inom olika områden använder sig ofta av denna strategi genom att 
spontant relatera information de finner i ett område till sitt eget specifika intresseområde 
(Marchionini 1995, s. 116). 

3.4.3 Söktaktiker 
 
Söktaktiker är mer fokuserade än sökstrategier (Marchionini 1995, s. 74), och kan ses 
som en åtgärd eller en handling som utförs för att stödja och främja en sökstrategi 
(Harter 1986, s. 170). Om informationssökaren i sin sökning varit mindre framgångsrik 
måste denne interagera med söksystemet för att på så sätt modifiera sin sökfråga. Detta 
kan göras genom att informationssökaren använder sig av olika söktaktiker för att 
antingen utöka eller begränsa sin sökning. 
 
Booleska operatorer 
Under en sökning behöver flera söktermer ofta kombineras med varandra. Detta sker 
genom användandet av booleska operatorer varav de vanligaste är AND, OR och NOT. 
                                                   
2 Hypertext är ett icke-linjärt sätt att strukturera information. Ett hypertextsystem består av två primära 
komponenter: bitar med information (dokument) som är sammanlänkade, och länkarna mellan dessa dokument. 
Hypertext kan användas för att koppla samman text, bilder, video och ljud (Morville & Rosenfeld 2002, s. 73). 
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AND används för att skapa en sökfråga där alla termer måste finnas med i de återvunna 
dokumenten och denna operator reducerar vanligtvis antalet träffar. OR innebär att en 
eller flera av söktermerna måste finnas med i de återvunna dokumenten och används 
vanligtvis när informationssökaren inte är säker på vilken av flera synonymer eller 
stavningar som används i den aktuella databasen. OR innebär i regel att sökningen 
utvidgas. NOT används för att utesluta en specifik sökterm och är en begränsande 
sökteknik. Med användandet av denna booleska operator riskerar informationssökaren 
dock att relevanta träffar utesluts (Large et al. 2001, s. 148f.). 
 
Fältsökning 
Ett sätt att begränsa sökningen är att koncentrera denna till specifika sökfält som t.ex. 
titel eller ämne. Detta innebär att sökningen endast utförs i vissa begärda områden av 
databasens dokument (Large et al. 2001, s. 153).  
 
Trunkering 
De flesta söksystem möjliggör användandet av trunkering, vilket innebär att 
informationssökaren söker på ett ords stam och alla möjliga varianter av denna. Ett 
exempel på en sådan sökning är CHILD?. Här återvinns alla dokument som innehåller 
ordet child men även de som har ordstammen child såsom children och childlike. Vissa 
söksystem möjliggör även sökningar där trunkeringen sker inne i ett ord, t.ex. WOM?N. 
Symbolen som används för trunkering varierar beroende på söksystem, men de 
vanligaste är: * ? # och $ (Large et al. 2001, s. 146ff.). 
 
Narrowing search-term 
För att minska antalet träffar kan informationssökaren använda sig av så kallat 
sökbegränsande taktiker. Narrowing search-term är en taktik som innebär att man byter 
ut en existerande sökterm mot en mer specifik sådan. Ett exempel på detta är att ersätta 
en term av naturlig vokabulär med en av databasens kontrollerade indexeringstermer, 
t.ex. med hjälp av dess tesaurus (Large et al. 2001, s. 166). 
 
Närhetsoperatorer 
Ibland är användandet av de booleska operatorerna inte tillräckligt då antalet träffar ska 
begränsas. Vid dessa tillfällen eller som komplement till de booleska operatorerna kan 
närhetsoperatorer användas. Närhetsoperatorer ger användaren möjlighet att välja hur 
nära varandra i dokumentet olika söktermer får befinna sig. Den mest restriktiva är (w) 
vilken innebär att söktermerna måste stå jämte varandra i samma ordning som de 
skrivits in i sökfältet. Genom att använda olika kommandon kan användaren även 
avgöra hur många ord som får befinna sig mellan söktermerna och om söktermerna 
måste vara placerade i samma stycke eller om den ordning de skrivits in i kan ändras 
(Large et al. 2001, s. 150f.).  
 

3.5 Diskussion av teoriavsnittet 
 
I den egeninitierade informationssökningen utför bibliotekarien sökningen ensam, 
medan denne utför sökningen tillsammans med en användare vid ålagd. Det faktum att 
en användare är inblandad i den ålagda informationssökningen borde påverka denna, 
och vi tänker oss att stegen i processen därmed borde skilja sig åt vad gäller 
egeninitierad och ålagd informationssökning. Detta eftersom den ålagda, i enlighet med 
vårt teoretiska ramverk, innehåller fler aspekter än den egeninitierade. Dessa aspekter 
omfattar referensintervjun, dialogen och förståelsen av någon annans behov. Även om 
detta påverkar hela informationssökningsprocessen tänker vi oss att detta måste vara 
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särskilt tydligt i samband med definieringen av användarens problem. I detta steg kan 
det uppstå svårigheter för både användaren när denne ska förmedla sitt 
informationsbehov och för bibliotekarien när denne ska förstå detta behov. Användarens 
förmåga att göra detta är, enligt Soergel (Soergel 1985, s. 347f.), avgörande för hur 
resten av informationssökningsprocessen avlöper. Dialogen är en förutsättning för 
processen. Användarna måste vara delaktiga och inte bara förvänta sig att bibliotekarien 
hittar informationen åt dem, och kan de inte förmedla vad de behöver för information 
borde det vara omöjligt för bibliotekarien att hjälpa dem. Vi tror även att 
bibliotekariernas pedagogiska förhållningssätt till användaren kan påverka definieringen 
och förståelsen av problemet och detta är också något som vi kommer att beröra i vår 
undersökning. 
 
Marchionini menar att erfarna informationssökare ofta söker generell 
bakgrundsinformation när de står inför ett informationsproblem som befinner sig inom 
ett för dem obekant ämnesområde (Marchionini 1995, s. 52f.). Vi tror att sättet att söka 
bakgrundsinformation borde variera beroende på om det handlar om egeninitierad eller 
ålagd informationssökning. Vid ålagd sökning kan bibliotekarien hämta informationen 
från användaren, medan bibliotekarien då denne söker själv endast har sina egna 
kunskaper att utgå ifrån och behöver kanske därför i större utsträckning söka 
bakgrundsinformation. Som framgår av vårt teoretiska ramverk har ämneskunskaper 
stor betydelse igenom hela informationssökningsprocessen. Soergel menar att det är 
användaren som ska bidra med denna medan informationssökaren bidrar med 
söktekniken. Marchionini och Katz anser dock att även informationssökaren bör ha 
stora ämneskunskaper för att kunna göra en bra sökning. Här kan vi se en skillnad 
mellan hur de olika forskarna ser på vem som ska bidra med vad under 
informationssökningsprocessen. Att Marchionini och Soergel skiljer sig åt tror vi beror 
på att Marchionini i sin modell tycks se informationssökaren som en ensam person och 
denne behöver då givetvis själv ha kunskaper eftersom denne inte kan hämta dem från 
någon användare. Men att också Katz och Soergel har olika uppfattning om detta kan 
vara värt att uppmärksamma, eftersom de båda beskriver ålagda sökningar i den 
bemärkelsen att det är någon som hjälper/utför en sökning åt någon annan. Varför dessa 
två skiljer sig åt kan vi endast spekulera i, men en möjlig förklaring skulle kunna vara 
att informationssökaren hos Soergel inte nödvändigtvis är en bibliotekarie vilken den är 
hos Katz. Att forskarna skriver om informationssökningsprocessen ur olika vinklar är 
ytterligare en skillnad. Katz är den enda som uttryckligen skriver om just bibliotekarier, 
medan Marchionini talar om en informationsspecialist och Soergel tycks befinna sig 
någonstans mitt emellan. Detta faktum är en anledning till att vi har valt att använda oss 
av dem. Marchioninis modell kommer antagligen att vara lättare att applicera på den 
egna informationssökningen medan Katz och Soergel stämmer bättre in på den ålagda 
dito. Att vi använder oss av flera modeller har tydligt visat på 
informationssökningsprocessens icke-linjära struktur då vi kunnat se exempel på att 
olika delar av processen kan höra hemma under flera steg i de olika modellerna. 
 
Något som vi tror kan utgöra ett problem för vår undersökning är det faktum att några 
av de sökstrategier och söktaktiker som finns beskrivna i vårt teoretiska ramverk är 
relativt gamla. Detta skulle kunna innebära att de inte längre är aktuella och kanske inte 
längre i lika stor utsträckning används av bibliotekarierna. Eftersom de är de enda 
sökstrategier och taktiker som finns beskrivna i litteraturen har vi trots detta ändå valt 
att använda oss av dem. Sökning och browsing är aktiviteter som enligt teorin ofta pågår 
parallellt och ofta kombineras, och därför tror vi att det ibland kan vara svårt att avgöra 
när en sökning eventuellt övergår i browsing och vice versa. Eftersom de olika 
sökstrategierna ibland är lika varandra och innehåller spår av både browsing och 
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sökning tror vi också att det kan vara svårt att avgöra när en sökstrategi är avslutad och 
en annan tar vid. Vi har därför valt att försöka se sökningen i ett större sammanhang och 
i vilket syfte den utförs. Vi har undersökt om det är en enskild kortare sökning eller om 
den är en del av en större sökning för att på så sätt kunna utröna vilken sökstrategi det 
rör sig om. 
 
Vi kommer att använda vårt teoretiska ramverk som grund för vår undersökning. Steg 2, 
3 och 4 i informationssökningsmodellen kommer att användas som struktur för vår 
intervjuguide och i vår presentation av resultatet. Vi har valt att ha med de olika 
sökstrategierna för att med hjälp av dem bland annat kunna se om och i så fall hur sättet 
som bibliotekarierna söker på skiljer sig mellan den egeninitierade och den ålagda 
informationssökningen. Larges, Tedds och Hartleys olika sökningar har tagits med för 
att vi ska kunna se vilken typ av sökningar bibliotekarierna utför, och för att lättare 
kunna skilja olika typer av sökningar åt.  
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4. Metod 
 
För att samla in data till uppsatsens empiriska del har vi valt att använda oss av en 
kvalitativ metod. Valet av metod beror ytterst på vilket syfte undersökningen har. Vill 
man undersöka något som går att räkna och mäta, det vill säga hur olika variabler 
förhåller sig till varandra, bör en kvantitativ metod väljas (Trost 2005, s. 8f.). Syftar 
undersökningen i stället till att försöka förstå människors sätt att resonera kring eller 
reagera på ett visst fenomen, eller att urskilja varierande handlingsmönster är däremot 
en kvalitativ metod lämplig (Trost 2005, s. 14). Eftersom våra frågeställningar syftar till 
att undersöka högskolebibliotekariers egeninitierade respektive ålagda 
informationssökning och om dessa skiljer sig åt, anser vi att en kvalitativ metod i form 
av intervjuer är mest användbar. Detta eftersom intervjuer, till skillnad från exempelvis 
enkäter, ger oss möjlighet att göra en mer djupgående studie av respondenternas 
informationssökning och hur de ser på denna. Hade vi gjort en enkätbaserad 
undersökning hade vi troligtvis gått miste om den djupare förståelse som kvalitativa 
intervjuer ger möjlighet till, och den hade heller inte kunnat ge oss bibliotekariernas 
upplevelse av fenomenet informationssökning. Detta ligger i linje med Patel och 
Davidsons syn på kvalitativa undersökningar som ett sätt att uppnå djupare kunskap om 
ett fenomen än vad man kan få genom användandet av kvantitativa metoder (Patel & 
Davidson 2003, s. 118). Eftersom vi ämnar undersöka hur respondenterna upplever och 
ser på sin informationssökning hade användandet av en kvantitativ metod varit olämplig 
eftersom människors upplevelser är svåra att mäta och kvantifiera. Eventuellt hade även 
observation varit en gångbar metod, men vi tror att den hade varit svårt att genomföra 
rent praktiskt. Det främsta skälet till att vi valde bort denna metod är dock att vi vid en 
observation hade fått fram vår egen upplevelse av bibliotekariernas 
informationssökning, snarare än deras syn på densamma. 
 
Vår undersökning tar sin utgångspunkt i den hermeneutiska synen på vetenskap, en 
inriktning som syftar till tolkning och förståelse. Hermeneutiken menar att det är möjligt 
att förstå andra människor genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det 
talade och skrivna språket och i människors handlingar. Människors avsikter yttrar sig i 
språk och handlingar, och enligt hermeneutiken går det att tolka och förstå innebörden 
av detta. Hermeneutikern ser till helheten i sitt forskningsproblem, vilket kallas holism. 
Delarna ställs i relation till helheten och forskaren pendlar hela tiden mellan del och 
helhet för att försöka uppnå en så omfattande förståelse som möjligt för det aktuella 
fenomenet. Detta kommer till uttryck vid tolkningen av en text då forskaren först läser 
hela texten och försöker skapa en helhetsförståelse för denna för att sedan läsa delar av 
texten för att i sin tur kunna förstå dessa. De olika förståelserna kan sedan ställas i 
relation till varandra. Enligt det hermeneutiska sättet att se på vetenskap har forskarens 
egen förförståelse en stor inverkan på tolkningen av dennes forskningsobjekt. Med 
förförståelse menas de tankar, känslor, intryck och kunskap som forskaren besitter. 
Denna förförståelse används hela tiden i tolkningen av materialet. (Patel & Davidson 
2003, s. 29f.). I vår tolkning av det insamlade materialet kommer vi därför att använda 
oss av vår tidigare förförståelse och den kunskap vi fått genom studerandet av den teori 
vi använder oss av. Vi är dock medvetna om att denna förförståelse kan komma att 
påverka analysen men tror att den i hermeneutikens sanna anda kan vara en tillgång och 
inte ett hinder. 
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4.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Syftet med en kvalitativ intervju är enligt Patel och Davidson att: ”upptäcka och 
identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld 
eller uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidson 2003, s. 78). Trost skriver att 
”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och 
på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost 2005, s. 7). Den 
kvalitativa intervjun handlar enligt Trost om att försöka förstå vilka tankar och känslor 
respondenten har, hur dennes föreställningsvärld ser ut, och vilka erfarenheter denne 
besitter (Trost 2005, s. 23).  
 
Som stöd vid våra intervjuer har vi utformat en intervjuguide. En intervjuguide 
innehåller de ämnen som ska beröras under en intervju, och vilken ordning som de 
kommer att tas upp i. Eftersom vi inte har någon större erfarenhet av att genomföra 
intervjuer har vi valt att använda av oss av en modifierad form av det som Kvale kallar 
en halvstrukturerad intervjuguide (Kvale 1997, s. 121). Vår intervjuguide (Se bilaga 1) 
är indelad i ett antal övergripande teman med tillhörande frågor. Under en del av dessa 
frågor har vi dessutom placerat underfrågor, vilka ställs i de fall där respondenten i sitt 
svar inte berör alla de aspekter som vi är intresserade av. Vi kommer till stor del att 
följa strukturen i intervjuguiden, men vid behov kan vi frångå den och ställa följdfrågor 
till respondenterna. Vi tror att denna intervjuguide kan vara ett bra stöd under 
intervjuerna och att den minimerar risken för att frågor förbises.  

4.2 Urval 
 
Vår undersökningsgrupp är relativt liten och består av 8 högskolebibliotekarier. Trost 
menar att materialet kan bli ohanterligt och att analysen av detta kan bli lidande om 
antalet respondenter är för stort (Trost, 2005 s. 123). Med detta i åtanke har vi valt att 
begränsa antalet respondenter, och vi tror att detta kommer att ge oss en större möjlighet 
att få en djupare förståelse för bibliotekariers informationssökning. För att få ett urval 
som inte är helt slumpmässigt har vi valt att använda oss av ett strategiskt urval, vilket 
innebär att ett antal variabler av teoretisk betydelse som exempelvis kön och ålder väljs 
ut. Dessa variabler ska vara lätta att iaktta. När detta är gjort ska variablerna delas in i 
passande kategorier. Kön delas in i man och kvinna och ålder i exempelvis ung, 
medelålders och gammal (Trost, 2005 s. 118). 
 
De variabler vi har valt ut är följande: högskolebibliotek, kön och ålder. Urvalet 
illustreras i följande tabell:  
 
Figur 2. Strategiskt urval  
Bibliotek Högskolebibliotek 1 Högskolebibliotek 2 
Kön Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 
Ålder Yngre Äldre Äldre Yngre Yngre Äldre Äldre Yngre 
Respondent A B C D E F G H 
 
Valet av bibliotek är ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer 
undersökningsobjekt som finns nära till hands (Trost 2005, s. 120). I vårt fall innebär 
detta bibliotek belägna i vårt närområde. Vårt strategiska urval ger oss som synes åtta 
respondenter. Dessa är fördelade på två män och två kvinnor per bibliotek, och varje 
åldersgrupp är representerad av en respondent av vartdera könet. Vår tanke med att dela 
in respondenterna i olika åldersgrupper är att vi på så sätt får ett bredare urval där 
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respondenterna förhoppningsvis kommer att ha olika grader av erfarenhet och olika 
utbildningsbakgrund. Vi tänker oss en åldersindelning där kategorin yngre representeras 
av respondenter under 45 år och där kategorin äldre i sin tur representeras av dem som 
är 45 år och äldre. Att vi valt just denna indelning beror på att vi tänker oss att de flesta 
bibliotekarier är yrkesverksamma mellan 25 och 65 år vilket ger en median på 45 år. Att 
använda oss av medianvärdet som delningspunkt anser vi vara lämpligt då de båda 
kategorierna blir lika stora. 

4.3 Datainsamling 
 
Vi började med att kontakta de två högskolebibliotek belägna inom vårt geografiska 
närområde som vi valt ut. Efter att ha besökt bibliotekens webbplatser tog vi kontakt 
med en bibliotekarie på respektive bibliotek. Denna bibliotekarie fick en förfrågan av 
oss om det eventuellt fanns några lämpliga respondenter enligt våra urvalskriterier vid 
biblioteket. Efter denna första kontakt fick vi sedan e-postadresser till de bibliotekarier 
som kunde tänka sig att delta i vår undersökning. Dessa kontaktade vi därefter för 
bokning av intervjutid och vi skickade även med information om uppsatsens syfte, 
definitioner av centrala begrepp och ett antal frågor att fundera på inför intervjun. För 
att undvika att påverka respondenternas svar gavs de inte möjlighet att studera frågorna 
i sin helhet i förväg. I samband med intervjuer är det viktigt att ha ett etiskt 
förhållningssätt. Enligt Trost är de etiska aspekterna otroligt viktiga och får inte under 
några omständigheter kompromissas med (Trost 2005, s. 103). Vår uppfattning är att 
ämnet för vår undersökning inte torde uppfattas som känsligt, men vi har ändå valt att 
ge våra respondenter anonymitet i uppsatsen. Varje intervju inleddes därför med att 
informera respondenten om förutsättningarna för intervjun, syftet med undersökningen 
och dennes rätt till anonymitet. Trost menar att tystnadsplikten kan skapa problem vid 
redovisningen av insamlad data, men det är trots det viktigt att respektera intervjuarens 
integritet (Trost 2005, s. 107). Då det på grund av våra urvalskriterier finns en risk att 
våra respondenter skulle kunna identifieras, har vi valt att inte namnge de 
högskolebibliotek där vi genomfört undersökningen. Vi kommer även att ge 
respondenterna fingerade namn i presentationen av resultatet. 
 
Vi valde att båda vara närvarande vid intervjuerna, dels för att vi är oerfarna intervjuare, 
och dels för att komplettera varandra. Trost menar att om två intervjuare är samspelta 
blir intervjun vanligen bättre, och de kan därmed erhålla en större informationsmängd 
och en bättre förståelse (Trost 2005, s. 46). Intervjuerna genomfördes på 
respondenternas arbetsplats, i enskilda rum och utan störande inslag, vilket möjliggjorde 
en lugn och avslappnad intervjusituation. Vi tänkte oss att bibliotekarierna förmodligen 
inte har namn på de olika sökstrategier de använder sig av, och därför ställde vi frågor 
där de fick berätta hur de går tillväga när de söker. Utifrån utsagorna identifierade vi 
sedan vilka strategier det rör sig om.   
 
Vi använde oss av en diktafon för att registrera samtalen, vilket gav oss möjligheten att 
till fullo koncentrera oss på intervjun. Detta gjorde också att vi kunde spara materialet 
för eventuell senare omlyssning utifall att oklarheter skulle uppstå, något som Kvale 
rekommenderar (Kvale 1997, s. 147). Inför analysen transkriberades intervjuerna. För 
att uppnå en högre grad av reliabilitet valde vi att gemensamt utföra utskrifterna. Detta 
gjordes främst för att kunna diskutera oklarheter i ljudupptagningen och komma fram 
till gemensamma tolkningar av vad som sades. Kvale menar att utskriftens utformning 
bör anpassas till den aktuella forskningsuppgiftens syfte (Kvale 1997, s. 152). Hur 
ordagrant intervjun återges beror till stor del på vem eller vad den är avsedd för. Om 
intervjun ska analyseras med hjälp av meningskoncentrering eller kategorisering 
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rekommenderar Kvale att utskriften till viss del redigeras (Kvale 1997, s. 156). Vi har 
därför valt att till viss del redigera våra utskrifter genom att vid behov ändra 
meningsbyggnaden och ta bort upprepningar. Kvale påpekar att en undersökning som 
syftar till att tolka materialet på exempelvis ett psykologiskt plan bör innehålla 
emotionella uttryck. (Kvale 1997, s. 156f.), men då vi inte rör oss på en sådan nivå 
kände vi att dessa inte var relevanta för vår undersökning.  

4.4 Metod vid analys av materialet 
 
Enligt Kvale är analysen av materialet inte en isolerad företeelse som sker i ett enskilt 
stadium, utan han framhåller vikten av att analysen påbörjas redan i samband med 
intervjuernas genomförande. Denna analys pågår sedan under hela processen (Kvale 
1997, s. 185f.). Även Patel och Davidson menar att det är lämpligt att löpande analysera 
sitt material. Anledningen till detta är att nya idéer kan uppkomma, vilket kan förbättra 
den fortsatta materialinsamlingen och ge nya infallsvinklar till slutbearbetningen (Patel 
& Davidson 2003, s. 119). Eftersom vi båda varit närvarande vid alla steg i 
materialinsamlingsprocessen, både vid intervjuerna och vid transkriberingen, 
underlättade detta den slutliga analysen av materialet. Valet av analysmetod beror enligt 
Kvale till stor del på de teoretiska utgångspunkterna. Analysen kan bland annat vara ett 
sätt att tillämpa eller testa olika teorier, och beroende på syfte och frågeställning 
används olika analystekniker (Kvale 1997, s. 187). Vid analys av intervjuer finns det ett 
antal olika metoder som man kan använda sig av. Kvale tar upp fem huvudmetoder: 
meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering, meningstolkning 
och ad hoc-metoder. Vi har valt att använda oss av meningskoncentrering, vilket 
innebär att respondenternas meningar formuleras om och görs kortare och koncisare. 
Detta görs för att kunna fokusera på det väsentliga i intervjutexten (Kvale 1997, s. 
174f.). Vi kommer även att kategorisera utsagorna i enlighet med vårt teoretiska 
ramverk.  
 
När ett omfattande textmaterial såsom intervjuutskrifter ska bearbetas är enligt Patel och 
Davidson en vanlig analysmetod att materialet upprepade gånger läses igenom samtidigt 
som löpande anteckningar görs. Slutresultatet av en sådan kvalitativ bearbetning är ofta 
en text där citat från intervjuerna blandas med författarens egna tolkningar och 
kommentarer (Patel & Davidson 2003, s. 119f.). Detta resonemang kommer att ligga till 
grund för vårt arbete med att analysera det insamlade materialet. I analysen kommer vi 
att diskutera och relatera vårt empiriska material till vårt teoretiska ramverk där 
Marchioninis modell över informationssökningsprocessen utgör grundstrukturen, men 
vi kommer även att dra paralleller till den tidigare forskning som presenterats ovan. 
Vårt teoretiska ramverk har legat till grund för utformandet av vår intervjuguide och vid 
kategoriseringen av respondenternas utsagor. Det kommer även att användas vid 
struktureringen och redovisningen av materialet. Detta tror vi ger en helhetssyn och 
skapar de bästa förutsättningarna för att uppnå undersökningens syfte.  
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5. Resultatredovisning och analys 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera de respondenter som deltagit i vår 
undersökning samt redogöra för vårt empiriska material. För att återknyta till vårt 
teoriavsnitt har vi valt att dela upp resultatredovisningen enligt Marchioninis modell för 
informationssökning som redovisas i kapitel 3.2. Således är kapitlet efter presentationen 
av respondenterna indelat enligt följande: 
 

• Steg 2: Definiera och förstå problemet 
• Steg 3: Välj en informationskälla 
• Steg 4: Formulera en sökfråga 
 

Respektive kapitel delas in i underavdelningarna egeninitierad och ålagd 
informationssökning. Underavdelningarna är i sin tur indelade i olika teman beroende 
på de olika stegens specifika företeelser. Dessa teman kan även variera beroende på om 
det handlar om egeninitierad eller ålagd informationssökning eftersom vissa aspekter 
endast berörs under endera typen av sökning. Varje kapitel avslutas sedan med en 
sammanfattning.  
 
Informationssökningsprocessen beskriven av Marchionini (Marchionini 1995, s. 49ff.) 
och Soergel (Soergel 1985, s. 344) är inte en strikt linjär process, utan de olika stegen 
tenderar att flyta in i varandra och informationssökaren rör sig fram och tillbaka mellan 
dessa under hela processen. På grund av detta kan det uppfattas som att vissa av 
respondenternas utsagor skulle kunna höra hemma under en annan rubrik än där de 
presenteras, men vi ser detta som en följd av informationssökningsprocessens icke-
linjära natur. 

5.1 Presentation av respondenterna 
 
Under den här rubriken kommer vi att presentera och redogöra för våra respondenters 
olika bakgrund vad gäller erfarenhet, arbetsuppgifter etc. Vi delar in dem efter vilket 
högskolebibliotek de arbetar på, högskolebibliotek A respektive högskolebibliotek E. Vi 
har valt att fingera respondenternas namn och att benämna biblioteken med bokstäver 
för att bibehålla konfidentialiteten i så hög grad som möjligt. För enkelhetens skull har 
de respondenter som arbetar på högskolebibliotek A fått namn som börjar på A och de 
som arbetar på högskolebibliotek E har följaktligen fått namn som börjar på E. 
 

5.1.1 Högskolebibliotek A 
 
Amanda är 40 år och tog sin examen vid högskolan i Borås 1992 och har sedan dess 
arbetat på högskolebibliotek A. Hon är fjärrlåneansvarig och kontaktbibliotekarie i två 
ämnen. Hon har även tid i informationsdisken och håller i undervisning i 
informationssökning. Amanda har inte varit på någon vidareutbildning i 
informationssökning sedan hon började arbeta, men hon diskuterar mycket med sina 
kollegor och de som har mer erfarenhet. En stor del av arbetsuppgifterna involverar 
enligt Amanda elektronisk informationssökning, och hon anser sig behärska det väl 
eftersom hon har jobbat med det i några år. 
 
Andreas, som är 35 år, tog sin examen vid högskolan i Borås 2000. Han har arbetat 
som högskolebibliotekarie i tre år, hela tiden på högskolebibliotek A. Andreas är IT-
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ansvarig och hans huvudsakliga arbetsuppgifter består i att underhålla och implementera 
elektroniska resurser som t.ex. databaser. Han har ingen vidareutbildning i just 
informationssökning, utan de vidareutbildningar han varit på har gällt andra områden. 
Andreas sitter i informationsdisken 7-9 timmar i veckan, och för tillfället utför han 
mycket egen informationssökning då han är involverad i ett projekt. Andreas säger sig 
ha rätt god erfarenhet av elektronisk informationssökning.  
 
Anita är 64 år och tog sin examen 1974 vid högskolan i Borås. Hon har arbetat som 
högskolebibliotekarie sedan 1979, och vid högskolebibliotek A sedan 1993. Anita har 
tidigare arbetat som kontaktbibliotekarie och arbetat ämnesinriktat mot 
vårdutbildningarna och under de senare åren även med humanistiska ämnen. Hon 
arbetade då med inköp och katalogisering, samt undervisade i informationssökning i 
sina ansvarsområden. Anita arbetar nu enbart halvtid och mest med olika projekt. Hon 
vidareutbildades i informationssökning främst i början av sin yrkeskarriär. Hon tycker 
att databaserna numera är enkla att söka i, men tar ibland hjälp av sina kolleger för att få 
tips om olika finesser och begränsningsmöjligheter i specifika databaser. Hon har yttre 
tjänst cirka tre timmar i veckan. Anita anser sig ha mycket stor erfarenhet av 
informationssökning i elektroniska informationskällor eftersom hon har varit 
yrkesverksam så länge. 
 
Arvid är 56 år och tog sin examen i Borås 1987. Han började arbeta på 
högskolebibliotek A 1992, efter att tidigare ha arbetat som folkbibliotekarie. Arvid har 
en delad tjänst där han tillbringar 80 % av sin arbetstid på en filial till högskolebibliotek 
A. På denna arbetsplats är de endast två bibliotekarier, vilket gör att de har mycket 
varierande arbetsuppgifter. En dag i veckan är Arvid på högskolebibliotek A, då han 
har ett informationspass och arbetar en del med katalogisering. Arvid har under åren 
deltagit i en del kurser i informationssökning, i synnerhet när databassökningen var ny 
och avancerad. Han har dock inte varit på liknande kurser under de senaste åren, främst 
på grund av att databaserna har blivit enklare och hjälptexter har blivit tillgängliga på ett 
annat sätt. Han menar dock att han pratar en hel del med kolleger och lär sig på så vis. 
Hur mycket tid Arvid ägnar åt elektronisk informationssökning beror till stor del på 
vilken tid på året det är, och om studenterna är inne i en period av uppsatsarbete. Under 
dessa perioder förekommer mycket informationssökning, medan det under andra 
perioder är mindre. Arvid tycker sig ha mycket stor erfarenhet av elektronisk 
informationssökning eftersom han har arbetat som bibliotekarie under en lång tid. 

5.1.2 Högskolebibliotek E 
 
Elin, som är 30 år, tog sin examen vid Uppsala universitet 2001. Hon har arbetat på 
högskolebibliotek E i fem år. Dessförinnan arbetade hon på ett kombinerat skol- och 
folkbibliotek. Elin är kontaktbibliotekarie gentemot humaniora, vilket innebär 
handledning av studenter och lärare, men även undervisning i informationssökning. I 
övrigt har hon mycket blandade arbetsuppgifter, såsom inköp, publicering av texter på 
Internet och visning av biblioteket. De huvudsakliga arbetsuppgifterna varierar dock 
beroende på vilken tid på terminen det är. Hur mycket tid som ägnas åt elektronisk 
informationssökning beror även det på de arbetsuppgifter hon har för tillfället. Sex 
timmars yttre tjänst i veckan är dock alltid standard, men därutöver kan det finnas 
tillfällen då lärare tar kontakt och behöver hjälp med informationssökning. 
Vidareutbildning i informationssökning förekommer på Elins arbetsplats, det kan t.ex. 
röra sig om en leverantör av informationstjänster som kommer och undervisar i hur man 
bäst använder deras produkter. Ibland håller även kontaktbibliotekarierna fortbildning 
för varandra om det har kommit en ny databas i deras ämne, och en dag i veckan finns 
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tid avsatt för olika former av kompetensutveckling då bibliotekarierna lär av varandra. 
Elin åker inte på kurser i regelrätt informationssökning, men menar att andra kurser kan 
generera kunskap inom detta område eftersom informationssökning ofta ändå berörs vid 
dessa tillfällen. Elin är förhållandevis ny i yrket, men hon anser att hon behärskar de 
elektroniska informationskällorna relativt väl.  
 
Eric är 29 år och tog sin examen 2006 vid Växjö universitet. Han har arbetat som 
högskolebibliotekarie sedan september 2006, men han hade ingen användarkontakt 
under den första tiden eftersom han arbetade med ett projektarbete. Först i mitten av 
januari 2007 fick han även yttre tjänst. Erics huvudsakliga arbetsuppgifter består i att 
behandla fjärrlåneförfrågningar, och han har sex timmars yttre tjänst i veckan. Eftersom 
Eric är nyanställd har han ännu inte deltagit i någon vidareutbildning i 
informationssökning, utan den största delen av kunskaperna i elektronisk 
informationssökning har han fått under sin utbildning.  
 
Eva är 60 år och hon tog examen 1971 på Statens biblioteksskola. Hon har arbetat på 
högskolebibliotek E i 16 år. Dessförinnan arbetade hon på folkbibliotek. Hennes 
huvudsakliga arbetsuppgifter består i att vara EDC-ansvarig, vilket innebär att hon 
handhar alla EU:s offentliga publikationer och väljer ut vad som ska katalogiseras. Hon 
är även kontaktbibliotekarie gentemot samhällsvetenskapliga institutionen. I hennes 
arbetsuppgifter som kontaktbibliotekarie ingår användarundervisning och att hjälpa 
lärare och studenter med informationssökning. Hon har fyra till åtta timmars yttre tjänst 
i veckan. Eva tycker att kurser är värdefulla för att lära sig ett ämnes 
informationskällor, men det anordnas inte så mycket sådant, högst en gång per termin. 
Eva har genom sin gedigna arbetslivserfarenhet stor erfarenhet av elektronisk 
informationssökning, och har på nära håll kunnat följa datoriseringen av biblioteken. 
 
Evert, som är 59 år, tog sin examen 1976 i Borås. Han har arbetat på högskolebibliotek 
E sedan 1993, och dessförinnan arbetade han på folkbibliotek. De huvudsakliga 
arbetsuppgifterna utgörs av katalogisering. I övrigt har han hand om inköp, men han har 
även sex timmars yttre tjänst i veckan. När datoriseringen genomfördes på biblioteken 
gick Evert på en del utbildningar i elektronisk informationssökning. Evert tycker att 
han har en rätt stor erfarenhet av elektronisk informationssökning eftersom han har 
arbetat länge inom yrket och tidigare varit kontaktbibliotekarie.  
 
Nedanstående tabell delar in våra respondenter efter kön och ålder, enligt vår 
urvalsmodell (se figur 2). 
 
Figur 3. Respondenternas kön och ålder 
 < 45 år > 45 år 
Kvinnor Amanda 

Elin 
Anita 
Eva 

Män Andreas 
Eric 

Arvid 
Evert 

 

5.2 Steg 2 – definiera och förstå problemet 
 
Nedan kommer vi att redogöra för hur våra respondenter definierar och förstår 
informationsproblemet samt hur informationsbehovet uppstår. 
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5.2.1 Egeninitierad informationssökning 
 
Hur informationsbehovet uppstår 
Hur mycket tid som ägnas åt egeninitierad informationsökning är enligt våra 
respondenters utsagor till stor del beroende av deras arbetsuppgifter. Arvid ägnar inte så 
stor tid åt egeninitierad informationssökning. Vid de tillfällen då det trots allt 
förekommer är det framförallt för att söka nytt material och nya sökfrågor inför 
föreläsningar i informationssökning eller för att lära sig hur de olika databaserna 
fungerar. Arvid sökte mer information i kompetensutvecklande syfte när han var 
nyutbildad. Eftersom han numera framförallt rör sig inom ett ämne upplever han att han 
kan det mesta inom området och på det sättet ser han sig själv som privilegierad. 
Tidsfaktorn är även av stor betydelse, och exempelvis Arvid tror att han hade gjort fler 
sökningar för egen del om han hade haft mer tid till sitt förfogande. Evas behov av att 
göra sökningar för egen del kan uppstå då hon vill hitta information om någon forskare 
och deras forskning. Hon var nyligen delaktig i ett projekt vilket innebar en del 
efterforskning och hon upplever att hon i sin arbetsroll som kontaktbibliotekarie till viss 
del måste följa med i utvecklingen inom sitt ämne. Genom denna omvärldsbevakning 
erhåller Eva intressanta uppgifter inom sitt ämne som hon sedan gör sökningar på för 
att hitta mer information. Eric har endast arbetat inom yrket i ett halvår och har därför 
inte så stor erfarenhet. Hans behov av att göra egeninitierade sökningar kan uppstå för 
att utveckla sin kompetens som just informationssökare. Detta kan t.ex. ske då han har 
stött på en svår fråga i informationsdisken och känner sig otillfredsställd med resultatet 
och därför väljer att efteråt fortsätta sökningen på egen hand för att på så sätt lära sig 
mer. Eric har liksom Eva varit delaktig i ett projekt som gjort att han fått göra 
sökningar på egen hand för att hålla sig uppdaterad. Han menar dock att den 
egeninitierade sökningen för tillfället är begränsad. Andreas har ett stort behov av 
egeninitierad informationssökning i sitt arbete. Framförallt gäller det IT-relaterade 
problem eller då han vill följa med i den tekniska utvecklingen. Även Andreas 
delaktighet i ett projektarbete, liksom Erics och Evas, har skapat behov av sökning för 
egen del.  
 
Anita uppger i början av vår intervju att hennes egeninitierade informationssökning är 
begränsad men efterhand som intervjun fortgår visar det sig dock att den är mer 
omfattande än vad hon först sa. Hon menar att informationssökning är en stor del av 
bibliotekariers arbete och att man därför kanske inte reflekterar över den. Anitas 
sökning för egen del kan bestå i att hon undersöker olika begrepp inom sitt område och 
vilka teorier och böcker som hör till detta begrepp. Hon anser dock att bibliotekariers 
informationssökning i kompetensutvecklande syfte skulle kunna vara större och hon, 
liksom Eva, framhåller vikten av att man som kontaktbibliotekarie har en stor 
ämneskunskap inom sitt område. Här kan man dra paralleller till Katz syn på vikten av 
att bibliotekarier har god ämneskunskap (Katz 2002, s. 142f.). Andra tillfällen då Anita 
söker information för egen del är då hon ska förbereda en lektion i informationssökning, 
för att orientera sig inom de ämnen som hon har ansvar för eller för att utröna om 
bibliotekets bestånd är relevant. Evert anser precis som Arvid att hans egeninitierade 
informationssökning är mycket begränsad. Förklaringen till detta är enligt honom själv 
att han i sina arbetsuppgifter inte har så stort behov av sådan informationssökning. De 
gånger han söker information är det i samband med katalogisering. Han söker då 
riktlinjer för katalogisering, eller i andra biblioteks kataloger för att se hur de har 
katalogiserat en viss publikation. Han menar dock att informationssökning är en 
kompetens som måste upprätthållas och han säger sig ha märkt att man blir sämre på det 
om man inte söker dagligen. Evert hämtar mycket av sin information genom att prata 
med sina kolleger eller genom att exempelvis delta i ett diskussionsforum för 
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katalogisering. Enligt Griffiths och Riddingtons undersökning använder sig 
sjuksköterskor i stor utsträckning av kolleger för att inhämta information (Griffiths & 
Riddington 2001, s. 8), och här kan vi se likheter med vår undersökning. Det är rimligt 
att anta att även bibliotekarier, beroende på informationsproblem, ofta vänder sig till 
kolleger.   
 
Amandas egeninitierade informationssökning består främst av att söka på nya begrepp 
inom olika ämnen i samband med inköp av litteratur. Hon säger sig även leta efter nya 
trender och tankar på Internet inom ramen för detta arbete. Som kontaktbibliotekarie gör 
hon ibland sökningar inom sitt ämne, men det är främst i syfte att få information om 
vilken litteratur som bör köpas in. Elins behov av att söka information för egen del 
uppstår då hon har en arbetsuppgift som medför att hon måste läsa in sig på ett område. 
Ett annat tillfälle kan vara då hon ska förbereda undervisning i informationssökning, då 
hon, liksom flera av de andra respondenterna, söker på olika begrepp för att få exempel 
på söktermer som kan användas inom ämnet. Det kan även vara att hon tittar lite på de 
ämnen som studenterna ska skriva om för att på så sätt skaffa sig en överblick och 
förståelse. Elin menar att hennes egeninitierade informationssökning för tillfället är rätt 
omfattande.  
 
Det som är gemensamt för våra respondenters egeninitierade informationssökning är att 
4 av 5 (Arvid, Anita, Amanda och Elin) som arbetar som kontaktbibliotekarier söker 
på olika begrepp i syfte att hålla sig uppdaterade inom sitt ämne. Anita och Eva 
framhåller särskilt vikten av att söka information för att följa med i sitt ämnes 
utveckling. Arvid, Anita och Elin söker även information i syfte att förbereda och hitta 
exempel att använda sig av i sin undervisning i informationsökning. 2 av 8 (Arvid och 
Evert) säger sig i mycket begränsad omfattning söka information för egen del. Dessa 
båda tillhör kategorin män över 45 år. De typer av sökningar som dominerar den 
egeninitierade sökningen är enligt respondenternas utsagor factual- och subject search 
beroende på informationsbehovet. Om sökningen görs som en förberedning inför 
undervisning i informationssökning rör det sig framförallt om factual search. Vill 
respondenten däremot hålla sig uppdaterad inom sitt ämne använder sig denne i större 
utsträckning av subject search (Large et al. 2001, s. 35).  
 
Hur informationsproblemet definieras 
Enligt respondenternas utsagor är det tämligen enkelt att definiera problemet vid 
egeninitierad informationssökning eftersom behovet har uppstått hos dem själva och de 
ofta vet vad de vill ha för typ av information. Behövs problemet definieras ytterligare 
görs detta antingen fortgående under sökningen eller i diskussion med kollegorna. Detta 
stämmer överens med Soergels teori för informationssökning. Enligt honom måste 
informationssökaren ha behovet i åtanke under hela sökprocessen eftersom det kan 
komma att förändras (Soergel 1985, s. 344). Detta är även något som Marchionini 
poängterar. Marchionini menar även att informationsproblemet definieras genom att 
centrala begrepp inom ämnesområdet identifieras (Marchionini 1995, s. 51f.). Denna 
tendens kan vi också se hos våra respondenter då de ofta påbörjar sökningen med några 
allmänna begrepp vilka sedan leder fram till att problemet definieras och utvecklas. Ett 
exempel på detta är Elin som ofta kan börja söka innan hon klart definierat sitt behov, 
eftersom hon vill komma igång med sökningen så fort som möjligt. 
 
Förutsättningar för att definiera och förstå problemet vid egeninitierad 
informationssökning 
Elin upplever att den informationssökning som hon gör för egen del är lättare än den 
ålagda eftersom hon då inte behöver förklara och tänka på den pedagogiska biten. Detta 
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är även något som majoriteten av våra respondenter instämmer i. Anita säger att det 
faktum att hon inte i lika stor utsträckning behöver ta hänsyn till tidsfaktorn då hon 
söker själv eller behöver tänka på att visa användaren underlättar hennes egeninitierade 
informationssökning. Elin menar att hon vid egeninitierad sökning själv kan disponera 
sin tid och avbryta om det dyker upp andra saker. Det händer att hon arbetar på ett 
informationsproblem under flera veckor och att hon då återvänder till sin 
informationssökning då och då. Under den här processen upplever Elin att 
informationsbehovet och sökningen ofta förändras. Även Amanda är av samma 
uppfattning och upplever ibland i sin informationssökning att behovet kan ha förändrats 
eftersom hon kan ha läst något som gör att hon får fler möjliga sökvägar. Här kan vi se 
en tydlig koppling till Vakkari som i sin forskning beskriver informationssökning som 
interaktiv process där varje ny information som hittas bidrar till nya tankar och idéer 
som gör att informationsbehovet förändras (Vakkari 1999, s. 823). Eric, Andreas och 
Eva slutför i motsats till de andra oftast informationssökningen vid ett tillfälle. Andreas 
säger att hans informationsbehov är en färskvara vilket gör att han sällan återvänder till 
samma sökning. Eric menar att han oftast vill slutföra sökningen vid ett och samma 
tillfälle och därför ser till att han har tillräckligt med tid på sig att göra det. Alla våra 
respondenter är överens om att de inte känner någon stress i samband med egeninitierad 
sökning eftersom de själva kan bestämma när den ska utföras och hur tiden ska 
disponeras.  

5.2.1.1 Sammanfattning 

Behovet av egeninitierad informationssökning uppstår ofta i samband med att 
bibliotekarierna förbereder användarundervisning. Det kan också röra sig om ett behov 
av att hålla sig uppdaterad bland annat genom att söka på olika begrepp. Några av våra 
respondenter säger sig även utföra informationssökningar i syfte att öka sina färdigheter 
i informationsökning. Hur mycket egeninitierad sökning våra respondenter har är 
beroende av deras arbetsuppgifter, exempelvis tycks delaktighet i projekt generera ett 
behov av informationssökning för egen del. Flera av våra respondenter uppger dock att 
tiden inte räcker till. De menar att om det funnits mer tid hade de gjort fler 
egeninitierade sökningar i kompetensutvecklande syfte. De typer av sökningar som 
dominerar den egeninitierade sökningen är enligt respondenternas utsagor factual- och 
subject search. Respondenterna upplever det som lätt att definiera 
informationsproblemet vid egeninitierad informationssökning eftersom behovet uppstått 
hos dem själva. Sökningen underlättas av att de själva kan planera när den ska utföras 
och välja hur de disponerar tiden. Även det faktum att de inte behöver tänka på 
användaren eller den pedagogiska aspekten underlättar också. Detta sammantaget gör 
att stressen vid egeninitierad informationssökning är så gott som obefintlig. Majoriteten 
av våra respondenter inleder sökningen innan problemet är färdigdefinierat och detta är 
något som sker parallellt med sökningen.  

5.2.2 Ålagd informationssökning 
 
Hur informationsbehovet uppstår 
De två vanligaste typerna av informationssökningsuppgifter som bibliotekarierna i vår 
undersökning ställs inför är att studenterna vill ha en vetenskaplig artikel i något ämne, 
eller en informationssökning i samband med författandet av ett paper eller en uppsats. 
Vilken typ av information studenterna efterfrågar beror mycket på vilken tid på året det 
är, exempelvis innebär vårterminen i allmänhet att fler studenter skriver uppsatser. På 
frågan om hur ett vanligt förekommande ålagt informationsproblem ser ut ger Elin 
följande svar: ”…oftast ställs ju frågan på ett vagt sätt: ’Jag ska skriva en uppsats som 
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handlar om’…och så kommer det nåt där. Det blir sällan precisa frågor…”. Denna 
uppfattning delas av flertalet av respondenterna. Andreas uttrycker det som: ”Man 
måste luska för att få reda på vad de vill ha. Ofta behöver de vara lite mer specifika”. 
Det är med andra ord fråga om breda informationssökningar där studenterna i allmänhet 
inte har funderat så mycket över sitt informationsbehov. Motsatsen till detta är att 
studenterna är för specifika i sitt informationsbehov och tror att det finns material som 
passar exakt ihop med deras frågeställning. Fyra av våra respondenter (Anita, Amanda, 
Evert och Elin) upplever att detta kan vara ett problem. Bland annat menar Evert att 
det oftast är lättare om användaren har ett vagt problem än ett alltför specifikt, eftersom 
man då kan resonera sig fram till ett bra resultat. Elin beskriver det som att användaren 
ibland har för specifika förväntningar på resultatet: ”…de nästan ser artikeln framför 
sig, och då blir allting annat fel för då har man den här bilden av hur det ska vara”. 
Här kan vi se en tydlig koppling till Marchionini, som menar att informationssökarens 
tankar och förväntningar på resultatet påverkar informationssökningsprocessen 
(Marchionini 1995, s. 52). Den andra typen av fråga som är vanlig, att finna en 
vetenskaplig artikel, upplevs av flera respondenter som mindre bra ur pedagogisk 
synpunkt. Anita uttrycker det på följande vis: ”…skräckexemplet är att de ska ha en 
vetenskaplig artikel. Och så spelar det ingen roll vad det handlar om. Och det är en 
undermålig pedagogisk riggning”.  Denna typ av uppgift verkar vara mer vanligt 
förekommande på Högskolebibliotek A där alla fyra respondenter nämner detta, jämfört 
med endast en respondent på Högskolebibliotek E.  
 
Enligt respondenternas utsagor består den största delen av 
informationssökningsuppgifterna av subject search, som alla respondenterna stött på i 
sitt referensarbete. Den näst vanligast förekommande typen av sökning är factual search 
(5 av 8 respondenter), medan known-item search är den som förekommer minst. Då 
sådana sökningar förekommer rör det sig om att användarna själva inte lyckats 
lokalisera den efterfrågade titeln. De sökningar som utförs inom ramen för arbetet som 
kontaktbibliotekarie domineras av subject search (Large et al. 2001, s. 35). Det är också 
den här typen av arbete där försökningar är vanligast förekommande. Alla de 
respondenter som arbetar som kontaktbibliotekarier säger att de oftast gör försökningar 
då de får en förfrågan om informationssökning. Detta gör de för att få en bakgrund och 
översikt över möjliga sökvägar. Detta stämmer väl överens med det som Soergel 
beskriver som försökningens syfte, det vill säga att ge informationssökaren en djupare 
förståelse för informationsproblemet för att på så sätt underlätta formuleringen av 
problemet (Soergel 1985, s. 348). 
 
Hur informationsproblemet definieras 
I samband med referensintervjun definieras och klarläggs användarens 
informationsbehov. Alla respondenterna i undersökningen är överens om att 
referensintervjun är en mycket viktig del av informationssökningsprocessen, och de 
uttrycker ofta svårigheter med att utföra en bra sökning om inte behovet på ett tydligt 
sätt kan definieras. Detta ligger i linje med Soergels syn på hur viktigt det är att 
användaren klart och tydligt uttrycker sitt informationsbehov för bibliotekarien, då detta 
annars kan leda till ett sämre sökresultat (Soergel 1985, s. 347). Detta är även något som 
Katz påpekar, då han menar att en bibliotekarie som är noggrann med referenssamtalet 
oftast är mer framgångsrik i sin informationssökning (Katz 2002, s. 159). Elin nämner 
exempelvis att hon inte kan inleda en sökning om hon inte förstår användarens behov. 
Även Amanda är av samma uppfattning, då hon säger att resultatet till stor del hänger 
på hur mycket information hon kan få ut av användaren. Respondenternas utsagor visar 
på att användaren inte alltid självmant berättar om och utvecklar sitt informationsbehov. 
Andreas uttrycker det som att man får: ”… försöka pumpa dem på information…”. Sex 
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av våra respondenter säger sig påbörja sökningen innan användarens informationsbehov 
har definierats klart. De menar att det är något som pågår parallellt med sökningen. 
Referensintervjun inleds med ett mycket kort samtal för att ta reda på det övergripande 
behovet, därefter påbörjas sökningen och intervjun fortsätter. Exempelvis säger Evert 
att han utför sökningen samtidigt som problemet definieras: ”…man börjar söka lite lätt 
och fortsätter diskussionen…”. Detta kan jämföras med det Marchionini säger om att 
definiera behovet. Han beskriver det som ett mycket viktigt steg i processen som har 
betydelse genom hela sökningen (Marchionini 1995, s. 51f.). Även Katz beskriver 
klarläggandet av problemet som en process som pågår under hela referenssituationen 
(Katz 2002, s. 144f.). Eva skiljer sig till viss del från de övriga, då hon säger att hon i 
största möjliga mån försöker definiera färdigt behovet innan sökningen inleds.  
 
Vår undersökning visar att respondenterna under referensintervjun ställer olika typer av 
frågor till användaren för att på så sätt ta reda på dennes informationsbehov. Vi har 
kunnat urskilja fem typer av frågor hos våra respondenter. Dessa berör ämne, tidsaspekt, 
nivå på utbildningen, typ av material och huruvida användaren gjort tidigare sökningar 
inför uppgiften. Detta kan jämföras med de fem exempel på parametrar som Katz talar 
om: syfte, omfattning, tidstillgång, mängd och nivå. Med hjälp av dessa parametrar kan 
bibliotekarien klargöra hur användarens informationsbehov ser ut och hur sökningen 
bör fortskrida (Katz 2002, s. 144f.). Ett exempel på detta är Eric som säger att det är: 
”…referenssamtalet som leder fram till att jag får det jag behöver för att kunna gå 
vidare med sökningen, och det är användaren som ger det”. Även Soergel tar upp detta 
då han skriver att bibliotekarien behöver olika typer av kunskap för att kunna utveckla 
en tydlig bild av behovet. Exempelvis nämner han att bibliotekarien behöver kunskap 
om syftet med informationssökningen, informationsproblemet och om användaren gjort 
tidigare sökningar inom ämnet (Soergel 1985, s. 348). Både Katz och Soergels 
resonemang ligger väl i linje med vad vår undersökning visar, då vi tydligt kan se att 
våra respondenter lägger ner mycket tid på att ställa den här typen av frågor. Alla 
respondenter i vår undersökning har gemensamt att de frågar vilket ämne 
informationsproblemet gäller. Även frågor gällande nivå på utbildningen är mycket 
vanligt förekommande, och detta är det första Evert försöker ta reda på. Två av våra 
respondenter, Elin och Arvid, säger sig fråga vilken typ av material användaren letar 
efter. Arvid säger: ”…är det någon som ska skriva något får man fråga om det ska vara 
en omfattande uppgift, ska det vara en artikel eller en bok, ska det vara vetenskapligt? 
Sådana frågor får man hålla på med tills man förstår vad personen vill ha”.  Hälften av 
våra respondenter frågar hur mycket tid användaren har på sig att utföra uppgiften. Eva, 
Elin och Anita är de som berör flest typer av frågor. Anita säger att hon för att hjälpa 
användaren att definiera sitt behov och sin frågeställning försöker ta reda på kontexten, 
hur omfattande uppgiften är, på vilken nivå den ligger och hur mycket tid användaren 
har till sitt förfogande. Anita säger också att även om man frågar användarna vilket 
ämne de rör sig inom kan det senare visa sig att frågan ligger inom ett annat 
ämnesområde än vad de först uppger. Här kan vi se likheter med Thórsteinsdóttirs och 
Hultgrens undersökning som även den visar att användaren till en början kan ha svårt att 
tydligt förmedla sitt informationsbehov (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 72). Elin 
och Eva brukar ställa frågor kring om det är någon särskild databas användaren brukar 
använda sig av. Elin rekommenderar utifrån det och informationsbehovets karaktär 
sedan andra lämpliga källor. Elin och Eva frågar vad användaren ska ha materialet till, 
vad ämnet handlar om, vilken nivå och hur lång tid denne har på sig. Elin frågar 
dessutom vilken typ av material det rör sig om.  
 
Vi tycker oss kunna se att våra respondenters inställning till referensintervjun har 
tydliga likheter med det som Wu och Liu i sin undersökning beskriver som information 
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problem detection. Detta grundar vi på att de i stor utsträckning ställer frågor som syftar 
till att utröna användarens verkliga informationsbehov. Vid den här typen av 
referensintervju hjälper bibliotekarien användaren att bygga upp en bild av sökfrågan 
genom att ställa frågor om informationsproblemet och be om klargöranden (Wu & Liu 
2003, s. 1122). Majoriteten av respondenterna menar att användarna ofta har ett otydligt 
och odefinierat informationsbehov när de kommer till biblioteket. Arvid säger: ”…det 
finns mycket sådant här ostrukturerat tänkande kring vad de vill ha och så får man 
hjälpa dem. […] hjälpa dem att bena ut, vad handlar det om egentligen…”. Han säger 
även att det är vanligt att man i referenssamtalet får hjälpa användarna att förstå vad de 
vill ha. Även Eva är inne på samma linje då hon under referenssamtalet kan hjälpa 
studenten att precisera sin problemformulering, men detta gäller främst då denne 
studerar på en högre nivå.  Vi finner även drag av database instructions (Wu & Liu 
2003, s. 1122) i våra respondenters utsagor. Både Andreas och Elin visar och förklarar 
hur man gör, och så får användaren fortsätta på egen hand. Denne uppmanas dock att 
återkomma om problem uppstår. Våra respondenter säger sig sällan uppleva någon 
osäkerhet i samband med ålagd informationssökning. Det som i vissa fall kan framkalla 
osäkerhet är om användaren själv känner sig osäker och har svårt att uttrycka sitt 
informationsbehov. Vid sådana tillfällen rör det sig snarare om en viss känsla av 
frustration, något som Elin säger att hon har upplevt. Respondenterna känner sig dock 
alltid trygga i sin egen informationssökningsteknik. Detta stämmer överens med det 
som Tabatabai och Shore kommer fram till i sin undersökning, det vill säga att erfarna 
informationssökare har lättare att hantera osäkerhet i samband med informationssökning 
(Tabatabai & Shore 2005, s. 234). I de fall då respondenterna i vår undersökning känner 
sig osäkra gäller det svårigheterna med att definiera och förstå användarens behov. 
 
Det pedagogiska förhållningssättet 
Alla respondenter i undersökningen anser att det är viktigt att erbjuda hjälp till 
självhjälp och flertalet har ett uttalat pedagogiskt förhållningssätt till 
referenssituationen. Ett liknande synsätt uttryckte bibliotekarierna i Thórsteinsdóttirs 
och Hultgrens undersökning, som i de fall då det är studenter som ställer frågorna 
försökte ge hjälp till självhjälp (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 69). Eric och Eva 
ser referenssituationen som ett lärotillfälle, både för användaren och för dem själva. Eva 
säger att det är: ”… en gemensam process, man lär sig själv och samtidigt lär sig 
studenten”.  Hon är också alltid mycket noga med att visa användaren allt hon gör vid 
datorn. Eric ser det som sin yrkesroll som bibliotekarie att vara lite av en handledare, 
och han menar att informationssökning måste få ta tid. Han betonar att han ser 
referensintervjun som en process där användare och bibliotekarie gemensamt definierar 
informationsproblemet. Detta stämmer väl överens med Soergels uppfattning om 
sökprocessen då även han menar att referensintervjun bör ses som en gemensam process 
där problemet preciseras (Soergel 1985, s. 349). Anita menar att användarnas sätt att 
tänka kring informationssökningen ofta är bristfällig. Hon tror att förmedlandet av ett 
förnuftigt tänkande är en av bibliotekariernas största uppgifter. Även Arvid försöker 
ofta lära användarna att tänka logiskt kring informationssökningen.  
 
Hur bibliotekarierna hanterar ålagda frågor 
I respondenternas utsagor har vi funnit tydliga exempel på det som Melissa Gross talar 
om i steg fyra i sin modell, det vill säga den situation där användaren presenterar sin 
förståelse för en ålagd uppgift för bibliotekarien (Gross 1995, s. 238f.). Tre av 
respondenterna säger att de ganska ofta stöter på studenter som inte har förstått den 
uppgift de blivit ålagda av sin lärare. Våra respondenter menar att lärare ofta uttrycker 
sig oklart och att studenterna som en följd av detta ofta börjar söka information innan de 
har förstått vad de letar efter. Elin tydliggör detta då hon säger att detta: ”…drabbar 
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biblioteket ganska ofta, att folk kommer med en bristfällig förståelse för uppgiften…”. 
Även Arvid, Evert, Anita och Amanda ger uttryck för denna uppfattning. De menar 
att studenterna ibland har en så bristfällig förståelse och ett så vagt informationsproblem 
att de får be dem gå tillbaka till handledaren för att få klarhet i vad det är för 
information som behövs. Amanda uttrycker en viss frustration över att lärarna ålägger 
studenterna uppgifter som i många fall visar att lärarna inte vet hur bibliotekets tjänster 
ska utnyttjas på rätt sätt. Gross skriver att bibliotekarier kan påverkas av att de känner 
igen studentens informationsproblem, exempelvis om det är en lärare som ger en årligen 
återkommande uppgift (Gross 1995, s. 238f.). Evert och Arvid säger sig till viss del 
känna igen sig i detta. Evert kan känna igen om han har haft en fråga förut, men han 
börjar ändå alltid från början i sökningen. Arvid känner ofta igen uppsatsämnena 
eftersom han främst arbetar gentemot ett visst ämne. Detta kan tyvärr påverka hans 
sökning negativt, såtillvida att han inte lika aktivt söker nya informationsvägar. Detta 
kan ses som ett exempel på the principle of least effort som nämns i Dinkelackers och 
Hirshs undersökning och som beskrivs som att informationssökaren i första hand 
använder sig av de källor som finns lätt tillgängliga och som går snabbast att använda 
(Dinkelacker & Hirsh 2004, s. 816). 
 
Förutsättningar för att definiera och förstå problemet vid ålagd 
informationssökning 
Enligt Marchionini spelar informationssökarens kunskaper inom ämnesområdet en stor 
roll för dennes förståelse av problemet (Marchionini 1995, s. 51f.). Våra respondenter 
ger i utsagorna uttryck för samma uppfattning då de anser att användarens 
ämneskunskaper har en stor inverkan på informationssökningen. Om användaren har 
goda kunskaper underlättar detta i stor utsträckning definieringen av problemet. 
Exempelvis tycker Evert, Eva och Amanda att ämneskunskaperna påverkar och om 
användaren har dåliga ämneskunskaper kan det ta längre tid att definiera problemet. 
Enligt Anita kan en användare ha så dåliga kunskaper i ett ämne att hon inte kan inleda 
en sökning, utan hon får då gå till ett uppslagsverk eller en handbok för att hitta 
bakgrundsinformation. Hon säger dock att hon tar sin information från användaren i 
första hand och gör endast om det behövs en egen sökning efter information om ämnet. 
Även Elin, Evert, Andreas, Amanda och Eric säger sig göra på detta sätt när de stöter 
på ett ämne som de inte är bekanta med. Marchionini beskriver hur den erfarne 
informationssökaren ofta söker generell bakgrundsinformation då denne ställs inför ett 
obekant ämne (Marchionini 1995, s. 52f.). Hos våra respondenter utgörs denna 
informationssökning av att de under referenssamtalet hämtar information från 
användaren. Är användarens ämneskunskaper dåliga riskerar sökningen att ge ett sämre 
resultat, menar Anita. Amanda och Andreas brukar berätta för användaren om de inte 
känner till ämnet och vid dessa tillfällen ber de denne att förklara och hjälpa till. Detta 
är även något som Katz rekommenderar: känner bibliotekarien inte till ämnet bör denna 
medge detta (Katz 2002, s. 153). Även Soergel är inne på samma linje då han menar att 
det är användarens uppgift att bidra med sin ämneskunskap medan bibliotekarien bidrar 
med sin tekniska kunskap (Soergel 1985, s. 349). Denna inställning kan vi också se hos 
flertalet av våra respondenter. Exempelvis säger Elin: ”…om någon ställer en fråga till 
mig så förväntar jag mig att denne har ämneskunskap med sig, det jag ska hjälpa 
personen med är tekniken […]. Jag ska ju inte bidra med min förståelse för ämnet, det 
kan jag ju sällan göra”.  Om Arvid stöter på ett ämne han inte känner till särskilt väl 
talar han om det för användaren. I de fallen hjälps de sedan åt i informationssökningen: 
Arvid bidrar, i Soergels anda, med söktekniken medan användaren bidrar med sin 
ämneskunskap. 
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En faktor som i hög grad påverkar den ålagda informationssökningen är tidsaspekten. 
Tidspressen i informationsdisken påverkar respondenterna såtillvida att de inte har tid 
att göra omfattande informationssökningar. Denna tendens finns även beskriven i 
Thórsteinsdóttirs och Hultgrens artikel, där bibliotekarierna undvek att gå in på djupet i 
referensfrågorna. Deltagarna i den undersökningen ansåg sig ofta uppleva 
referensarbetet som stressigt (Thórsteinsdóttir & Hultgren 1999, s. 71f.). Här skiljer sig 
undersökningarna åt, eftersom respondenterna i vår undersökning inte säger sig uppleva 
stressen som ett problem. I de få fall de känner av stress försöker de bortse från den, 
eller så kallar de på hjälp från en kollega. Vi tycker oss dock kunna se att tidsaspekten 
ändå påverkar referenssituationen, eftersom respondenterna säger att de inte kan göra 
omfattande sökningar i informationsdisken. Bland annat säger Andreas att även om han 
inte känner sig stressad så finns det inte alltid tid till att grundligt beröra alla steg i 
informationssökningsprocessen. Enligt våra respondenter påverkas dock inte kvalitén på 
den informationssökning som görs, men det begränsar ändå dess omfattning. Både 
Vakkari, Marchionini och Bates menar att informationsbehovet förändras under 
sökningens gång, men även efter att denna har avslutats. Enligt Vakkari krävs det 
upprepade informationssökningar för att lösa ett informationsproblem (Vakkari 1999, s. 
823), och Bates betonar att behovet förändras under varje informationssökningstillfälle, 
eftersom varje ny information ger informationssökaren nya idéer och infallsvinklar 
(Bates 1989). Alla våra respondenter tror och hoppas att detta sker, men de flesta säger 
sig dock inte personligen se den här förändringen eftersom de sällan träffar användaren 
igen efter att de har hjälpt denne med ett informationsproblem. Anita försöker förklara 
för användarna att informationssökning är en process och eftersom förförståelsen 
förändras behövs flera informationssökningstillfällen för att lösa ett problem. Amanda 
är en av få respondenter som har träffat användare flera gånger under deras 
informationssökning. Hon har då märkt att behovet har förändrats: ”…ofta är det att: 
’Nu har jag [Studenten; vår anm.] läst den här boken och nu vill jag testa detta […].’ 
Det är ju så att det är en process, ju mer man söker desto mer lär man sig om ett ämne 
och desto fler infallsvinklar får man”. Vi tycker oss dock kunna se en viss skillnad 
mellan vår undersökning och ovan nämnda forskning, då våra respondenter under ett 
och samma informationssökningstillfälle sällan säger sig se någon förändring av 
användarnas informationsbehov. Vid de tillfällen det sker en förändring är det på grund 
av att behovet varit fel eller dåligt definierat vid sökningens början. Evert uttrycker 
detta på följande vis: ”Men det är ju inte frågan om att det har förändrats då, utan det 
var illa definierat från början”.  

5.2.2.1 Sammanfattning 

Behovet av ålagd informationssökning skapas genom att användaren har ett 
informationsbehov. Det mest frekvent förekommande informationsproblemet är att 
användaren vill ha en vetenskaplig artikel eller hjälp med en informationssökning i 
samband med ett uppsatsarbete. Enligt respondenternas utsagor består den största delen 
av informationssökningsuppgifterna av subject searches. Den näst vanligast 
förekommande typen av sökning är factual search, medan known-item searches 
förekommer sällan. Ett problem vid ålagd informationssökning är att användaren ofta 
har ett mycket brett och odefinierat informationsproblem eller att behovet är för 
specifikt. Båda dessa typer kan innebära att informationssökningen försvåras. 
Respondenterna menar att referensintervjun är väldigt viktig för att kunna definiera 
problemet och genomföra en bra sökning och referenssamtalet är något som pågår under 
hela sökningen. För att förstå behovet ställer respondenterna olika typer av frågor vilka 
berör ämne, tid, nivå på utbildningen, typ av material och tidigare sökningar. Under 
sökningens gång visar majoriteten av våra respondenter hur söksystemen fungerar och 
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de betonar vikten av att ge användaren hjälp till självhjälp. Respondenterna är trygga i 
sin informationssökningsteknik och drabbas inte av någon osäkerhet i samband med 
ålagd informationssökning. Det som kan påverka informationssökningen negativt är 
användarens osäkerhet och dennes problem att uttrycka sitt behov, vilket kan göra att 
bibliotekarien känner sig osäker på om denne förstått användaren rätt. Flera av våra 
respondenter uttrycker en frustration över lärarnas uppgifter och att studenterna ofta inte 
har förstått dessa.  
 
Förutsättningarna vid den ålagda informationssökningen påverkar denna och att 
sökningarna ofta utförs under en viss tidspress får ofta till följd att sökningarna inte blir 
så omfattande. Enligt respondenterna påverkas även definieringen av 
informationsproblemet av användarens ämneskunskaper: har denne dåliga sådana tar 
informationssökningsprocessen längre tid och det är svårare att definiera problemet. Vid 
den ålagda informationssökningen finns hos respondenterna en förväntan att användaren 
ska bidra med ämneskunskapen, medan de själva bidrar med söktekniken. På grund av 
att respondenterna sällan träffar samma användare flera gånger ser de inte ofta om det 
skett en förändring i dennes informationsbehov, men de säger sig tro och hoppas att 
detta sker. Även under sökningens gång sker sällan en förändring av behovet. 

5.3 Steg 3 – välj en informationskälla 
 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för hur våra respondenter väljer 
informationskälla och vad som påverkar detta val. 

5.3.1 Egeninitierad informationssökning 
 
Faktorer som påverkar valet av informationskälla 
Valet av informationskälla påverkas enligt Katz av hur väl informationssökaren känner 
till densamma. Han menar att om en bibliotekarie inte vet att en viss källa finns 
tillgänglig riskerar denna att förbises (Katz 2002, s. 149). Eva instämmer i att hennes 
val av källa påverkas av kunskapen om de olika informationskällorna. Även Amanda 
påverkas av detta, då hon framförallt använder sig av de databaser som hon är bekant 
med sedan tidigare. Elin har ofta ett behov av att finna artiklar och använder sig därför i 
första hand av databaser. Det är även den källa som hon känner att hon behärskar bäst. 
Eva säger att den källa som hon har mest kunskap om är LIBRIS, men att den källa som 
hon använder sig mest av vid egeninitierad informationssökning är Internet. 
Förklaringen till att hon inte i första hand väljer den källa som hon är mest bekant med 
beror troligen på att hennes informationsbehov inte kan tillfredsställas där, eller kanske 
på the principle of least effort som Dinkelacker och Hirsh tar upp (Dinkelacker & Hirsh 
2004, s. 816). Anledningen till att hon i första hand använder Internet torde i så fall bero 
på att det går snabbt och enkelt att finna information där. Om Eva söker efter en bok- 
eller tidskriftstitel använder hon sig i första hand av den lokala katalogen. Rör det sig 
om en titel som hon på en gång anar att biblioteket inte har säger hon sig gå direkt till 
LIBRIS. Detta kan ses som ett exempel på det som Katz talar om när han menar att 
kunskapen om bibliotekets samlingar kan påverka bibliotekariens val av källa (Katz 
2002, s. 149). Även Arvid ger uttryck för detta, då han säger sig söka i de källor där han 
redan vet att materialet finns. Dessa utsagor tyder på att de har en stor kunskap om  
bibliotekets bestånd och dess olika informationskällor.  
 
Hälften av våra respondenter menar att det främst är informationsbehovet som styr 
vilken informationskälla som används. Anita säger exempelvis: ”Är jag osäker på 
ämnet och begreppen kan jag gå ut och söka brett på nätet, eller vet jag väldigt väl vad 
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det handlar om så väljer jag ju en databas som är relevant för det ämnet”. Anitas och 
Elins val av källa beror framförallt på informationsbehovets karaktär. Exempelvis har 
tidsaspekten stor betydelse för vilken källa Elin väljer att använda sig av. Om hon måste 
ha materialet snabbt väljer hon i första hand de källor som innehåller material som finns 
tillgängligt på hennes bibliotek. Amanda och Andreas instämmer i att deras val av 
källa beror på informationsbehovet, men trots det använder de sig nästan uteslutande av 
Google vid egeninitierad informationssökning. Andreas använder sig mest av Internet 
eftersom det går snabbast, även om informationen skulle kunna finnas tillgänglig på 
andra håll. Vi tycker oss även i Amandas, Andreas och Erics utsagor kunna se tecken 
på the principle of least effort (Dinkelacker & Hirsh 2004, s. 816). Även om 
informationen går att finna på annat håll väljer de den informationskälla som finns nära 
till hands och som går snabbt att använda. Flera av våra respondenter byter ofta 
informationsskälla under informationssökningen. Amanda rör sig exempelvis mellan 
olika informationskällor under ett och samma informationssökningstillfälle. Anita säger 
följande om den egeninitierade informationssökningen: ”Då kan man ju sitta hur länge 
man vill om det inte är något annat i vägen. Och då kan man ju hålla på och rassla runt 
i alla möjliga tänkbara sökvägar och källor och så vidare. Och det kanske man gör 
också därför att, man är ju inte rädd att skymma sikten”. Även Elin kan vid 
egeninitierad informationssökning byta mellan olika källor på ett enligt henne ganska 
ologiskt sätt. Hon testar flera sökmöjligheter och kan även prova sådant som hon 
egentligen vet inte kommer att fungera. Detta kan bero på att hon har mer tålamod när 
hon söker för sig själv eftersom hon då oftast inte har någon deadline att passa. Hon ser 
den egeninitierade sökningen som en form av fortbildning, och tar sig därför tid att 
prova många olika sökvägar och experimentera. 
 
Kataloger 
Flera av våra respondenter uppger att de i mycket liten utsträckning använder sig av den 
lokala katalogen vid egeninitierad informationssökning. Bland annat ger Andreas, 
Amanda och Elin uttryck för detta. Detta går stick i stäv med Katz som menar att 
bibliotekskatalogen ofta är utgångspunkten i många informationssökningar (Katz 2002, 
s. 154). Katz fokuserar dock på den informationssökning som bibliotekarien utför 
tillsammans med användaren, vilket kan vara anledningen till att våra respondenters 
utsagor visar på motsatsen. Detta tyder på att det finns en skillnad mellan den 
egeninitierade och den ålagda informationssökningen. För att få en översikt över ett 
ämnesområde brukar Anita, Amanda och Arvid söka i den lokala katalogen för att se 
hur bibliotekets bestånd av referenslitteratur ser ut. Anita kan även, liksom Andreas, 
använda sig av LIBRIS för detta ändamål. Ett annat tillfälle då Anita använder sig av 
LIBRIS är då hon vill utröna om det egna bibliotekets bestånd är relevant. Som vi 
nämnt ovan, och till skillnad från vad Katz säger, använder respondenterna katalogen 
väldigt lite. I de fall katalogen ändå används, används den dock i det syfte som Katz 
beskriver, det vill säga för att få en ämnesöversikt (Katz 2002, s. 154). I motsats till 
övriga respondenter använder sig Evert i stor utsträckning av olika bibliotekskataloger 
vid egeninitierad informationssökning. På grund av sitt arbete med katalogisering går 
han ofta in och kontrollerar hur en titel har katalogiserats i andra bibliotekskataloger. 
 
Databaser  
Till följd av våra respondenters informationsbehov används databaser i ganska 
begränsad utsträckning. Elin och Arvid är de som i störst utsträckning använder sig av 
databaser. Är Elins informationsbehov relaterat till biblioteks- och 
informationsvetenskap använder hon ofta databasen LISA. Även Anita säger att hon 
gärna hade använt sig av denna databas, men den finns dock inte tillgänglig på 
Högskolebibliotek A. Anita betonar att det främst måste vara informationsbehovet som 
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styr valet av informationskälla, och även om hon framförallt använder sig av Internet 
menar hon att de expertkällor, såsom databaser, som finns är mer lämpade att söka i om 
behovet är mer specifikt och intresset tillräckligt stort. På grund av de funktioner som 
ofta finns inbyggda i databaser säger Evert att dessa är ett alternativ om han skulle hålla 
sig uppdaterad inom ett ämne. En typ av databas som ett flertal av våra respondenter 
(Eva, Elin, Amanda och Andreas) använder ganska ofta är de olika elektroniska 
uppslagsverk som finns tillgängliga. Vid de tillfällen dessa används är det framförallt 
för att söka efter kortare faktauppgifter. 
 
Internet 
Internet är den informationskälla som våra respondenter till största delen använder sig 
av vid egeninitierad informationssökning. Detta kan jämföras med Dinkelackers och 
Hirshs undersökning som även den visar på samma resultat, fast när det gäller forskares 
informationssökning (Dinkelacker & Hirsh 2004, s. 810f.). Anita säger att hon inte har 
någon speciell informationskälla som favorit vid egeninitierad informationssökning, 
men att hon framförallt använder sig av Internet och Google. Exempelvis Andreas 
informationsbehov är av det slaget att han nästan uteslutande använder sig av Internet 
som informationskälla, och i första hand då sökmotorn Google. Han använder sig även 
av mailinglistor och olika online-communities på Internet. Detta är även något som 
Evert använder sig av, framförallt då för att hålla sig uppdaterad inom sitt 
arbetsområde. Anita och Eric använder sig även de av Internet för att hålla sig 
uppdaterade. Detta sätt att använda Internet stämmer väl överens med resultatet av 
Anderssons och Berglunds undersökning som även den visar att Internet ofta används 
av bibliotekarier för att hitta aktuell information (Andersson & Berglund 2001, s. 17). 
Anita, Eva och Elin använder sig av olika portaler för att hitta information på Internet. 
Från dessa klickar de sig sedan vidare, så kallat navigating (Marchionini 1995, s. 114). 
Eva och Elin använder sig hellre av portaler och redan kända webbplatser istället för att 
söka på måfå i en sökmotor. Även Eric använder sig gärna av sökstrategin navigating 
då han söker information på Internet, exempelvis genom att klicka sig vidare från olika 
bloggar. Även om flera av våra respondenter använder sig av Internet vid egeninitierad 
informationssökning poängterar både Andreas, Arvid och Eric att man alltid måste ha 
ett kritiskt förhållningssätt till den information som man finner på Internet. Arvid menar 
att om man gör sökningar på Internet måste man vara medveten om att det inte är någon 
kvalitativt bra och uttömmande sökning, men att man däremot kan hitta information 
snabbt.  

5.3.1.1 Sammanfattning 

Valet av informationskälla vid egeninitierad informationssökning påverkas av 
respondenternas kunskap om densamma, och de väljer den källa där de vet att de kan 
hitta informationen som söks. Majoriteten av respondenterna säger även att 
informationsbehovet styr valet av källa, men de säger sig dock gärna använda de källor 
där informationen finns lätt tillgänglig. När de söker själva finns en tendens till att flera 
olika källor används. Ett par av våra respondenter säger sig även se den egna sökningen 
som ett lärotillfälle och därför experimenterar de mycket och byter källa ofta. Katalogen 
är den källa som används minst vid egeninitierad sökning, och vid de tillfällen den 
används är det framförallt för att få en ämnesöversikt. Databaser används inte heller så 
mycket beroende på att respondenterna inte säger sig ha ett behov av att läsa artiklar och 
fördjupa sig inom något ämne. Den informationskälla som dominerar den egeninitierade 
informationssökningen är Internet. Vid sökningar på Internet använder respondenterna 
sig av redan kända webbplatser och portaler men även av Google. De framhåller dock 
vikten av ett källkritiskt förhållningssätt till det material som finns på Internet. 



 51 

5.3.2 Ålagd informationssökning 
 
Faktorer som påverkar valet av informationskälla 
Vid ålagd informationssökning påverkas valet av informationskälla inte bara av 
respondenternas kunskap om källan, utan även av deras pedagogiska förhållningssätt 
och användarens informationsbehov. Elin är mer bekant med vissa databaser på grund 
av sina ämneskunskaper, men hon poängterar att detta inte får styra valet av källa vid 
ålagd informationssökning. På frågan om hon har någon favoritkälla säger hon: ”Nej, 
jag tycker inte att det är bibliotekariens uppgift att ha det, att ha en värdering där. Det 
är ju personen som vi hjälper som ska ha nytta av det vi gör, och om jag tycker något så 
är det ganska ointressant i den frågan egentligen”. Andreas tror att hans egen kunskap 
om hur man söker i en viss informationskälla kan ha viss betydelse när han väljer 
informationskälla, men menar ändå att det i första hand är användarens behov som 
måste styra valet. Amanda säger följande om kunskaperna om informationskällan: 
”Dels måste man känna till att de finns. Det finns ju väldigt många databaser, och det 
är många som man inte vet något om. Så det är klart att det spelar stor roll”. Här kan vi 
se en tydlig koppling till Katz, som menar att informationssökaren måste känna till vilka 
källor som finns för att inte riskera att någon förbises (Katz 2002, s. 149). Elins och 
Andreas val av källa påverkas av vilken typ av material som användaren behöver och 
hur snabbt denne behöver det. Elin menar att om användaren exempelvis måste ha 
materialet direkt är det ingen mening att söka i LIBRIS. Anita och Amanda har ingen 
särskild arbetsgång när de ska välja informationskälla, utan de menar att användarens 
informationsbehov helt styr valet av källa. Även Eric, Evert och Arvid styrs av 
användarens informationsbehov. Arvid menar dock att eftersom han oftast rör sig inom 
ett visst ämnesområde använder han sig framförallt av de databaser som är specifika för 
detta ämne. Evas val av informationskälla skiljer sig till viss del från de andra 
respondenterna. Hon verkar inte i lika hög grad vara styrd av användarens behov, utan i 
största möjliga mån försöker hon följa sin arbetsgång med utgångspunkt i katalogen. 
Hon går sedan vidare till LIBRIS, följt av olika databaser och i sista hand Internet. Vad 
gäller den pedagogiska biten kan vi se att både Elins och Evas val av källa till viss del 
styrs av detta. Elin brukar exempelvis använda sig av en eller ett fåtal 
informationskällor för att göra det så enkelt som möjligt för användaren. Hon väljer den 
källa som verkar ge mest svar på frågan som den ser ut vid just det tillfället. Eva är 
väldigt strategisk i sitt val av informationskälla, och det är inte ofta hon hoppar mellan 
olika källor utan hon förflyttar sig som vi nämnt ovan stegvis mellan dem. Känner 
användaren att denne har fått nog med material ur en källa så avslutar Eva sökningen 
där. 
 
Kataloger 
Eva är den som i störst utsträckning inleder sina sökningar i den lokala katalogen. Hon 
säger: ”Jag börjar nästan alltid med den lokala katalogen. För min erfarenhet är att 
man kan hitta någonting om nästan vad som helst som någon frågar efter…”. Eva säger 
sig oftast börja i katalogen, men tror att hennes yngre kolleger gör på ett annorlunda 
sätt. Så verkar dock inte vara fallet i vår undersökning, utan flertalet av respondenterna 
säger sig i de fall då det är möjligt, eller då användaren har ett ospecifikt 
informationsbehov, inleda sökningen i katalogen. I likhet med Katz anser de att detta är 
ett bra sätt att få en översikt över ämnet och att det ger en möjlighet att hitta mer 
information. Om användaren har ett ospecifikt informationsbehov börjar Elin och 
Amanda i första hand söka i den lokala katalogen för att se om det finns några lämpliga 
böcker i bibliotekets bestånd. På detta sätt får de en ingångspunkt till ämnet. Här kan vi 
se tydliga likheter med Katz som menar att en sökning i katalogen är ett bra sätt att 
inleda en mer komplicerad sökning på. Även om denna i sig inte innehåller svaret på 
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frågan kan den ge ingångspunkter som man kan gå vidare med (Katz 2002, s. 144). 
Efter denna inledande sökning går Amanda vidare till LIBRIS eller en databas i de fall 
hon inte får tillräckligt med träffar. Även om informationsbehovet styr kan hon ändå se 
att katalogen är den informationskälla som används mest vid ålagd sökning. Även Evert 
och Eric försöker i möjligaste mån inleda sökningen i den lokala katalogen. Får de inte 
tillräckligt med träffar där går de vidare till LIBRIS eller en databas. De menar att 
användaren ofta vill ha informationen fort och i fulltext, vilket påverkar vilka källor 
som väljs. Vi kan här se en tendens att det är the principle of least effort som styr valet 
av källa (Dinkelacker & Hirsh 2004, s. 816). Även om det i det här fallet inte är 
bibliotekarierna som vill ha informationen snabbt, så påverkas deras 
informationssökning ändå av användarens behov av och önskan att informationen ska 
vara lättillgänglig. Anita använder sig inte så mycket av den lokala katalogen, eftersom 
hon säger sig ta för givet att användaren redan har sökt där. Anita och Andreas 
använder sig hellre av LIBRIS än den lokala katalogen när de söker efter böcker, 
eftersom de menar att det egna bibliotekets bestånd är ganska begränsat. I sökning i 
LIBRIS är bredare och det syns även där om boken finns på det egna biblioteket. Här 
kan vi se att deras val av källa, precis som Katz betonar, påverkas av deras kunskap om 
det egna bibliotekets samlingar (Katz 2002, s. 149). Enligt flertalet av våra respondenter 
finns det inga riktlinjer från bibliotekets håll rörande vilka informationskällor de ska 
använda sig av, utan det är upp till var och en. Eric har dock uppfattningen att det i 
första hand är den lokala katalogen och databasen ELIN han bör använda sig av vid 
ålagd informationssökning.  
 
Databaser 
Vid de tillfällen användaren specifikt är ute efter artiklar använder sig våra respondenter 
av de olika databaser som finns. Respondenterna hoppar i så fall över den lokala 
katalogen och går direkt till en lämplig databas. Arvid använder sig mest av databaser 
vid den ålagda informationssökningen eftersom studenterna inom hans ämnesområde 
ofta frågar efter vetenskapliga artiklar. Elin använder sig exempelvis av databaser 
framför böcker om det är nyare material som efterfrågas. Även Anita gör på detta sätt 
och om användaren vill hålla sig uppdaterad inom ett ämne är det databaser och artiklar 
hon rekommenderar. Andreas föredrar att använda sig av databaser vid ålagd sökning. 
Ett skäl till detta är att de kostar mycket pengar för biblioteket och de bör därför 
användas, tycker Andreas. Andreas och Evert inleder ofta sina sökningar i 
ämnesbreda databaser såsom Samsök eller ELIN för att få en översiktlig sökning. Evert 
menar dock att om sökningen pågår under en längre tid och användaren vill specialisera 
sig använder han sig av de mer ämnesspecifika databaserna. Om en användare vill ha en 
ämnesöversikt använder sig Elin och Eva ofta av olika uppslagsverk, framförallt NE. 
Evert använder sig oftast av denna källa när det rör sig om faktafrågor. 
 
Internet 
I likhet med vad Anderssons och Berglunds undersökning visar (Andersson & Berglund 
2001, s. 5), använder majoriteten av respondenterna i vår undersökning Internet främst 
som ett komplement till andra informationskällor. Eric, Amanda och Andreas är 
tydliga exempel på detta. Andreas exemplifierar detta genom att säga: ”Det är alltid 
bra, man har det där och kan alltid slänga iväg något”. Enligt Elin är det sällan 
användaren efterfrågar hjälp med sökningar på Internet, utan hon säger att det känns 
som att de redan har testat det. Hon funderar sedan vidare och säger att detta skulle 
kunna vara en förutfattad mening och att man inte i tillräckligt stor utsträckning frågar 
om de behöver hjälp med att söka på Internet. Anita är av motsatt uppfattning och säger 
sig märka att studenterna ibland inte tänker på att söka på Internet: ”…de tror kanske 
också att det inte är fint nog”. Elin säger sig även vilja bli bättre på att söka på Internet, 
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och kanske framförallt att komma ihåg att söka där och att variera sig mer i valet av 
informationskälla. Vid de tillfällen då hon gör sökningar på Internet är det för att 
belägga uppgifter, exempelvis statistiska data. Vid de tillfällen Eva gör ålagda 
sökningar på Internet använder hon sig inte av sökmotorer utan går direkt till de 
ämnesspecifika portaler som finns, exempelvis sverige.se. Eva tror att användandet av 
Internet kan vara en generationsfråga, men så tycks inte vara fallet i vår undersökning 
eftersom Anita, som tillhör den äldre åldersgruppen, är den som i störst utsträckning 
använder sig av Internet vid ålagd informationssökning. Hon tycker att Internet är 
mycket bra eftersom det tillåter många olika sätt att söka på, exempelvis på citat eller 
efter begrepp. Hon använder sig i mycket stor utsträckning av Internet vid ålagd 
sökning, och hon tycker också beroende på behovet, att exempelvis Wikipedia är 
väldigt bra för att få en ingång till ett ämne.  
 
I sina sökningar på Internet använder sig Elin, Anita, Evert och Eva ofta av de 
webbplatser de redan känner till sedan tidigare. Här handlar det ofta om olika 
myndigheters hemsidor eller olika ämnesportaler. Att bibliotekarier använder sig av 
redan kända webbplatser och söktjänster är något som även Anderssons och Berglunds 
undersökning visar på (Andersson & Berglund 2001, s. 6f.). Även om våra respondenter 
använder sig av Internet vid ålagd informationssökning betonar dock flera av dem 
(Evert, Andreas, Amanda och Arvid) vikten av att ha ett källkritiskt förhållningssätt 
till det material som finns där. Evert använder sig av Internet i sista hand vid ålagd 
informationssökning och han säger: ”På Google kan vem som helst ha lagt in vad som 
helst”. Arvid använder sig av Internet i sin ålagda informationssökning eftersom många 
användare vill ha materialet i fulltext. Arvid säger dock att: ”…man får vara noga med 
att poängtera att en Google-sökning är just en Google-sökning. Den är ostrukturerad 
och den är inte kvalitetssäkrad på något sätt. Vad som helst finns ju där”. Detta 
uttalande ligger väl i linje med Anderssons och Berglunds resultat, men även med Basus 
undersökning. Dessa visade att bibliotekarierna såg den låga kvalitén på materialet och 
bristen på struktur som Internets största problem (Andersson & Berglund 2001, s. 17; 
Basu 1995, s. 38f.).  

5.3.2.1 Sammanfattning 

Vid ålagd informationssökning spelar respondenternas kunskaper om olika 
informationskällor in, men eftersom de måste ta hänsyn till användarens behov kan de 
ibland vara tvungna att använda källor som de kanske inte är så bekanta med. Flera 
respondenter menar att man som bibliotekarie inte bör ha någon favoritkälla, då det 
måste vara användarens preferenser som i första hand styr valet. Andra faktorer som 
påverkar valet av källa är vilken typ av material användaren behöver och hur snabbt 
denne behöver det. Vid ålagd informationssökning försöker respondenterna använda sig 
av ett begränsat antal källor för att mer noggrant kunna visa hur de fungerar. Detta 
syftar även till att göra informationssökningsprocessen så tydlig som möjligt för 
användaren. Detta är en av anledningarna till att respondenterna ofta har en strukturerad 
arbetsgång vid ålagd informationssökning. Vid de tillfällen då informationen går att 
hitta i flera olika källor väljer respondenterna ofta att börja informationssökningen i den 
lokala katalogen. Katalogen och LIBRIS är därmed de mest använda 
informationskällorna vid ålagd informationssökning, men om inget material kan 
utvinnas därifrån byter respondenterna i regel till en databas. Databaser används främst 
då användaren uttryckligen vill ha artiklar eller nytt material, men även om de vill hålla 
sig uppdaterade inom ett ämne. Även det faktum att användarna vill ha materialet lätt 
tillgängligt och i fulltext påverkar valet av informationskälla. Detta medför att det ofta 
blir fulltextdatabaserna som används i första hand. Internet används framförallt som ett 
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komplement till andra källor vid ålagd informationssökning, och det är överlag den 
källa som används minst och när det används är det främst för att kontrollera uppgifter 
och för kortare frågor. Vid dessa tillfällen är det främst olika ämnesspecifika portaler 
och myndigheters webbplatser som används. Flera av respondenterna framhåller vikten 
av att förhålla sig kritiskt till material på Internet och att diskutera källkritik med 
användaren vid ålagd informationssökning. 

5.4 Steg 4 – formulera en sökfråga 
 
I det här avsnittet fokuserar vi på den del av informationssökningsprocessen som berör 
hur sökfrågan formuleras och vilka olika sökstrategier och söktaktiker som används. 
Anledningen till att vi valt att placera sökstrategier och söktaktiker under detta steg är 
att dessa ofta är en del av processen att finna och formulera söktermer. 

5.4.1 Egeninitierad informationssökning 
 
Sökningens början 
Enligt Marchionini börjar en informationssökning vanligtvis med en allmän sökfråga 
som sedan omformuleras allteftersom sökningen pågår (Marchionini 1995, s. 53f.). 
Detta sätt att inleda sökningen kan vi se hos både Elin och Andreas. Elin vill ofta 
komma igång med sökningen så fort som möjligt och därför blir hennes inledande 
sökningar ganska ostrukturerade. Hon börjar ofta med en brief search vid egeninitierad 
informationssökning, och resultatet av denna sökning avgör hur hon går vidare. Även 
Andreas inleder ofta sökningar utan att ha definierat klart problemet innan. Han menar 
att sökfrågan utvecklas under sökningens gång, då han får nya infallsvinklar på ämnet. 
Eva vill till skillnad från Elin och Andreas hitta så distinkta sökbegrepp som möjligt 
innan hon börjar söka. Ett exempel på Evas krav på struktur är att hon sällan använder 
sig av fritextsökning. Elin menar att det är lättare att hitta söktermer om hon känner till 
ämnet väl, eftersom hon då vet hur termer förhåller sig till varandra och vilka 
synonymer som finns. Även Marchionini påpekar att förståelsen för ämnet och det 
söksystem som valts underlättar formuleringen av sökfrågan (Marchionini 1995, s. 
53f.). Har Elin ämneskunskap så är sökningarna mer strukturerade: ”Känner jag inte till 
ämnet alls så får jag ju bli mer trevande i början. Ibland tänker man att det är skönt att 
ingen ser vad jag gör här!” säger hon och skrattar. Om sökningen är mindre 
framgångsrik säger Elin att hon ofta gör om sökningen efter att ha tittat igenom 
träfflistan. Hon har då fått en större förståelse för ämnet och vad det är hon är ute efter, 
vilket gör det lättare att gå vidare. Detta sätt att söka är något som både Bates och 
Vakkari menar är vanligt förekommande (Vakkari 1999, s. 823; Bates 1989). Hon säger 
även att: ”Ofta om man är i rätt databas är det bara att göra en ny sökning. 
Förmodligen använder man bara fel sökord”. Här ger Elin uttryck för vikten av att göra 
en semantisk kartläggning där sökfrågan anpassas till systemets vokabulär (Marchionini 
1995, s. 53f.). Även Arvid anser att det är väldigt betydelsefullt att hitta rätt söktermer, 
och han menar att kunskaper i ett ämne underlättar denna process. Amanda, Andreas 
och Eric säger att ämneskunskap spelar en stor roll vid formuleringen av sökfrågor, och 
att det är enklare att formulera sökfrågor till ett ämne som man är kunnig i. Amanda 
säger att det kan vara bra att titta i ett uppslagsverk om ämnet är okänt för att på så sätt 
få en klarare bild av vad det handlar om. Detta sätt att orientera sig inom ett obekant 
ämne är något som Marchionini menar att erfarna informationssökare ofta använder sig 
av (Marchionini 1995, s. 52f.). 
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Analytiska sökstrategier 
De två analytiska sökstrategier som våra respondenter framförallt använder sig av är 
interactive scanning och successive fractions. Vi har även hittat exempel på citation 
pearl growing och brief search, medan vi inte har funnit några exempel på strategierna 
building blocks och successive facets (Harter 1986, s. 171-184; Large et al. 2001, s. 165; 
Marchionini 1995, s. 77ff). 
 
Elin använder sig ofta av sökstrategin interactive scanning vid egeninitierad 
informationssökning. Denna strategi innebär att man återvinner ett stort antal relevanta 
dokument med hjälp av ett fåtal söktermer (Harter 1986, s. 184). Materialet söks sedan 
igenom i syfte att få en större förståelse för ämnet och för att underlätta formuleringen 
av nya sökfrågor (Marchionini 1995, s. 79f.). Elin exemplifierar detta då hon säger att 
hon ofta kan söka ”… på någonting och så hittar jag en tidskriftslista med till exempel 
en innehållsförteckning, och så vill jag browsa igenom den. Jag vet inte vad jag är ute 
efter men jag har hittat rätt ämnesområde…”. Även Andreas och Amanda använder 
sig ofta av denna sökstrategi. Om Andreas har ett ospecifikt problem använder han sig 
ofta av en sökmotor på Internet för att hitta olika begrepp som han sedan kan gå vidare 
på. Även Amanda använder sig av Internet. Hon kastar ofta ut ett par ord på Google, 
och scannar sedan av resultatet. Hon säger: ”…man får ju gå lite på känsla också, man 
hittar något ord som kanske kan vara vettigt och med det kan jag gå vidare sedan”.  De 
begrepp hon hittar på Internet kan hon sedan ta med sig till en ämnesdatabas för att söka 
vidare där. Även om Eva inte i lika stor utsträckning använder sig av interactive 
scanning, händer det att hon plockar nya söktermer ur dokument som hon hittar vid 
egeninitierad informationssökning vilket är ett exempel på den här strategin.  
 
Enligt Eva är hennes egeninitierade informationssökningar mer avancerade: ”Kanske 
att jag lassar på lite mer när jag söker för mig själv. Om jag inte tycker att jag får bra 
svar från början gör jag kanske lite mer omfattande kombinationer”. Detta är en variant 
av sökstrategin successive fractions, som innebär att nya söktermer läggs på efter hand 
för att modifiera sökresultatet (Large et al. 2001, s. 165). Antalet söktermer Anita 
använder sig av varierar beroende på ämnet. Ett ord kan ofta ge en ingång, men 
sökningen kan sedan behöva minskas ner. Hon säger: ”Ofta får man bara ta ett ord, och 
så lägger man till fler för att begränsa sig. Man bygger upp efter hand”. Även Elin 
berör detta och menar att hon försöker att inte kombinera för många ord när hon 
använder booleska operatorer. Andreas menar att antalet söktermer han använder sig av 
beror på hur specifikt informationsbehovet är: ”Vet jag hyfsat vad jag vill ha tag på går 
jag kanske genvägen genom att vara specifik”. Andreas börjar dock oftast med en bred 
sökning för att sedan smalna av den genom att lägga på ytterligare ord, vilket även det 
är ett exempel på successive fractions. Också Amanda instämmer i att antalet söktermer 
som används beror på hur väldefinierat problemet är. Hon säger sig börja med så många 
som hon tycker verkar tillräckligt, och sedan modifierar hon sökningen efter hand. Hon 
har här till stor del samma tillvägagångssätt som Andreas. Att liksom våra respondenter 
minska ner sökningen är enligt Katz ett sätt att gå vidare efter en första inledande 
sökning (Katz 2002, s. 145).  
 
Sökstrategin brief search använder sig respondenterna främst av i samband med kortare 
och mer specifika sökningar på Internet. Exempelvis använder Andreas ofta denna 
strategi när han stöter på ett problem i sitt IT-relaterade arbete. Han vet då vad han letar 
efter, och gör därför en kortare sökning på Internet. Vi har bara hittat ett fåtal exempel 
på strategin citation pearl growing i våra respondenters utsagor. Som vi nämnt tidigare 
tycks våra respondenter sällan använda sig av strategierna building blocks och 
successive facets. Detta beror på att sedan dessa strategier kom till har sökgränssnitten 
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utvecklats mycket, vilket lett till att informationssökaren inte längre behöver använda 
sig av långa söksträngar i form av exempelvis fasetter. Detta är något som våra 
respondenter ger uttryck för. Exempelvis säger Elin och Eric att de inte använder sig av 
fasetter i någon större utsträckning. Det enda tillfälle då Elin skriver längre söksträngar 
är när hon söker i LIBRIS för att se vad biblioteket saknar inom ett visst ämnesområde i 
samband med inköp. Eva använde sig av fasetter och parenteser förr, men gör det 
numera nästan aldrig. 
   
Browsingstrategier 
Large, Tedd och Hartley menar att informationssökning ofta består av en kombination 
av searching och browsing (Large et al. 2001, s. 143). Detta är något som både Elin och 
Andreas ger uttryck för då de säger sig använda både searching och browsing under en 
och samma sökning. Eva och Anita säger att de inte gärna browsar, och det är även 
något vi har kunnat konstatera utifrån deras utsagor. Ett exempel på detta är att Anita 
sällan klickar sig vidare då hon hittar ämnesord i en träfflista. Vid dessa tillfällen gör 
hon hellre om sökningen med det funna ämnesordet. Eftersom Andreas utför mycket av 
sin egeninitierade informationssökning på Internet faller det sig naturligt för honom att 
klicka sig vidare med hjälp av olika länkar, vilket är ett exempel på browsingstrategin 
navigating (Marchionini 1995, s. 112). Även om inte alla våra respondenter uttryckligen 
säger sig använda navigating är det rimligt att anta att de ändå använder denna strategi 
vid sökningar på Internet, eftersom dess navigationssystem är uppbyggt kring hypertext.  
 
Vid de tillfällen Elins informationssökning inte är så framgångsrik inriktar hon sin 
uppmärksamhet på de träffar som ändå verkar intressanta, exempelvis genom att titta på 
titel eller abstract, så kallat selektiv scanning (Marchionini 1995, s. 112). Elin använder 
även browsingstrategin linjär scanning (Marchionini 1995, s. 112) i samband med att 
hon söker igenom träfflistan i jakt på nya söktermer. Eric och Arvid använder sig av 
selektiv scanning för att hitta relevanta titlar och författare. Eric kan sedan göra nya 
sökningar på dessa i exempelvis Google. Även om Anita säger att hon sällan använder 
sig av browsing, kan vi ändå se att hon, vid de tillfällen hon har ett ospecifikt 
informationsbehov, använder sig av browsingstrategin selektiv scanning för att titta efter 
litteraturhänvisningar i auktoritativa artiklar. Eric menar att han browsar mer vid 
egeninitierad sökning, framförallt därför att han inte vill missa något: ”Det kan vara 
någonting intressant som ligger där vid sidan om den egentliga tanken”. Detta kan ses 
som en variant av browsingstrategin monitoring, vilken innebär att informationssökaren 
lägger märke till exempelvis termer som kan vara av intresse, då denne egentligen letar 
efter något annat (Marchionini 1995, s. 116). 
 
Söktaktiker 
Katz menar att informationssökaren ofta kan hitta lämpliga ämnesord eller söktermer 
genom att göra en sökning i en databas eller en katalog. Om denne inte finner några 
söktermer där, är det enligt Katz en bra idé att gå vidare och söka synonymer i en 
ämnesordlista eller i en tesaurus (Katz 2002, s. 144; s. 154). Även om detta är något 
som våra respondenter säger sig använda, är det något som sker i varierande 
utsträckning. Vid en sökning då Elin vill skaffa en översikt över ett ämne eller om hon 
inte känner till ämnet så väl utgår hon ofta från en tesaurus för att förstå hur ämnet är 
organiserat och hur olika begrepp hänger ihop. Detta skulle även kunna höra hemma 
under steg 2, definiera och förstå problemet, i Marchioninis modell eftersom problemet 
definieras genom att centrala begrepp inom ämnet identifieras och förhållandena mellan 
dessa klarläggs (Marchionini 1995, s. 51f.). Eva använder sig endast i särskilda fall av 
en tesaurus vid egeninitierad sökning, utan hon använder sig hellre av tjänsten Svenska 
ämnesord eller av ämnesträdet i LIBRIS för att hitta söktermer. 
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Enligt Andreas har de informationskällor han använder sig av sällan en tesaurus, men 
vid de tillfällen det finns tillgängligt använder han sig, liksom Anita, av både tesaurus 
och ämnesträd för att hitta söktermer. Anita anser att det är en tillgång, och ett bra sätt 
att hitta rätt söktermer. Amanda inleder sällan en sökning via tesaurus när hon söker för 
sig själv, utan vid de tillfällen hon använder sig av en sådan har hon först gjort en 
sökning och sedan tagit de ämnesord hon hittat med sig tillbaka till tesaurusen. Detta 
kan ses som ett exempel på söktaktiken narrowing search-term (Large et al 2001, s. 
166), då man byter ut ord mot kontrollerade söktermer från exempelvis en tesaurus. 
Även Arvid kan använda sig av detta tillvägagångssätt när han har funnit termer i ett 
dokument, men till skillnad från Amanda föredrar han att börja sökningen i en tesaurus 
när det finns tillgängligt. Vi de tillfällen det rör sig om specifika uttryck och ämnen som 
inte har ämnesord menar Arvid att en fritextsökning kan vara ett smidigt sätt att hitta 
bra söktermer. Arvid och Eric tar oftast de ämnesord som finns och använder dessa 
som söktermer.  
 
Evert säger sig inte ha något speciellt sätt att leta söktermer på vid egeninitierad 
informationssökning. Detta beror dels på att han säger sig inte göra så mycket sökningar 
för egen del, och dels på att de sökningar han faktiskt gör oftast handlar om att hitta 
olika titlar i diverse kataloger för att se hur de är katalogiserade. Vid dessa tillfällen har 
han redan söktermerna klara, exempelvis titel eller författare. Flertalet av 
respondenterna använder sig av sökfunktionen avancerad sökning. Eva är mycket noga 
med att poängtera att hon i mycket liten utsträckning använder sig av fritextsökning, 
utan hon använder sig nästan uteslutande av funktionen avancerad sökning och de olika 
sökfält som finns där. Genom att göra detta behöver hon inte skriva in de booleska 
operatorerna eftersom de är integrerade i söksystemet. Även Eric och Anita använder 
sig av avancerad sökning. Enligt Anita underlättar detta sökningen eftersom hon då kan 
välja vilket fält hon vill söka i, exempelvis keyword eller title. Detta är ett exempel på 
söktaktiken fältsökning (Large et al. 2001, s. 153). Även trunkering är en söktaktik som 
i stor utsträckning används av våra respondenter.   

5.4.1.1 Sammanfattning 

Om respondenterna har ett ospecifikt informationsbehov börjar de ofta med att söka 
brett och med ett fåtal söktermer. När de har ett mer specifikt informationsbehov kan de 
göra mer avancerade sökningar genom att kombinera fler söktermer. Några av 
respondenterna är mer ostrukturerade vid egen sökning, dels för att de vill komma igång 
fort och dels för att de ser den egna informationssökningen som ett sätt att testa olika 
sökvägar och lära sig mer. Denna kunskap kan de sedan använda vid den ålagda 
informationssökningen. Majoriteten av respondenterna är överens om att goda 
ämneskunskaper underlättar formuleringen av sökfrågor. Flera av våra respondenter ger 
uttryck för vikten av att veta att man använder sig av rätt söktermer, det vill säga att 
göra en semantisk kartläggning i samband med formuleringen av sökfrågor.  
 
Respondenterna känner överlag inte till några specifika sökstrategier vid namn, men vi 
har i deras utsagor sett att flera av dem används. Vid egeninitierad informationssökning 
används främst de analytiska sökstrategierna successive fractions och interactive 
scanning. Respondenterna använder sig även av brief search, framförallt vid kortare 
sökningar på Internet. Endast vid ett fåtal tillfällen används citation pearl growing. 
Building blocks och successive facets förekommer inte alls, vilket enligt respondenterna 
beror på användargränssnittens utveckling. Av browsingstrategierna är scanning och 
navigating de vanligaste, men även monitoring förekommer vid enstaka tillfällen. 
Majoriteten använder sig av en tesaurus vid de tillfällen då en sådan finns tillgänglig. En 
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del föredrar att börja i tesaurusen, medan andra går andra hållet och tar med sig de 
ämnesord de funnit i en tidigare sökning till tesaurusen. När det gäller söktaktiker är 
trunkering, fältsökning och booleska operatorer vanligt förekommande. Narrowing 
search-term används i samband med att termer byts ut mot kontrollerade termer.  

5.4.2 Ålagd informationssökning 
 
Sökningens början 
Beroende på om användaren redan formulerat lämpliga sökfrågor eller inte inleds den 
ålagda sökningen på olika sätt. Elin brukar inleda sökningen i fritext och med 
trunkering och i de fall de söktermer som användaren bidrog med inte gav relevanta 
träffar brukar hon använda sig av ämnesord. Hon säger sig på det här sättet kunna hitta 
bra synonymer och närliggande begrepp. Även Arvid och Evert använder sig av 
fritextsökning vid de tillfällen användaren inte har några bra söktermer eller om de inte 
hittar några ämnesord att använda sig av. Evert säger att: ”…vi som katalogiserar vet ju 
att man inte alltid lägger på ämnesord. Men då söker man på ämnesorden i fritext så 
kan man hitta det ändå för då kanske det ligger i titeln”. Evert drar alltså nytta av sina 
kunskaper i katalogisering när han söker information i katalogen. Detta ligger väl i linje 
med Marchionini som menar att kunskap om hur söksystemet fungerar spelar roll för 
hur framgångsrik sökningen är (Marchionini 1995, s. 53f.). Arvid, Evert och Andreas 
menar att det är viktigt att kontrollera att de söktermer som används stämmer överens 
med dem som finns i databasen. Också Amanda är inne på samma linje då hon kan 
börja med att göra en sökning på det ord som användaren kommer med såvida hon inte 
vet att det ordet inte fungerar i den specifika databasen. I sådana fall använder hon sig 
av tesaurusen för att få hjälp med att hitta rätt söktermer. Här kan vi se spår av den 
semantiska kartläggning som Marchionini talar om i steg två i 
informationssökningsmodellen (Marchionini 1995, s. 53f.). Amanda säger även att hon 
ofta kan använda sig av Internet för att hitta sökbegrepp om användaren själv har svårt 
att formulera några sådana.  
 
Flertalet av våra respondenter säger att ämneskunskapen spelar en stor roll i samband 
med formuleringen av söktermer. Både Elin och Evert säger att det underlättar mycket 
om de känner till ämnet som användaren söker information om. De kan då hjälpa till 
mer vid formulerandet av söktermer eftersom de vet vilka synonymer som finns och hur 
olika begrepp förhåller sig till varandra. Evert menar dock att när sökfrågorna väl är 
formulerade så skiljer sig inte själva sökningen åt beroende på om han har 
ämneskunskap eller ej. Anita tycker det är av stor vikt att användaren har 
ämneskunskap och säger att denne ibland har så dåliga förkunskaper att det inte går att 
inleda en sökning. Enligt Marchionini inleds ofta sökningen med en allmän sökfråga 
som sedan under sökningens gång formuleras om (Marchionini 1995, s. 53f.). Anita är 
inne på samma linje eftersom hon menar att användaren under 
informationssökningsprocessen tillägnar sig kunskaper som sedan kan användas för att 
formulera nya söktermer. Också Eric tycker att ämneskunskapen spelar roll, men går 
trots det i den ålagda sökningen ändå via ämnesordsindexet för att försäkra sig om att 
användaren får med sig allt samt för att visa denne hur det fungerar. Även om Eva 
tycker att ämneskunskap underlättar framhåller hon att det främst är användarens 
kunskaper som spelar roll och inte vad hon själv kan inom ämnet. Detta är även något 
som Arvid, Andreas, Evert och Elin visar prov på då de menar att användaren bidrar 
med sin ämneskunskap och de bidrar med söktekniken.  
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Analytiska sökstrategier  
Vid den ålagda sökningen använder sig våra respondenter uteslutande av de analytiska 
sökstrategierna successive fractions, citation pearl growing och interactive scanning. 
Vilken sökstrategi som används är beroende av exempelvis användarens 
informationsbehov och vilken informationskälla som sökningen utförs i. Elins och 
Amandas val av sökstrategi beror t.ex. på användarens informationsbehov men även på 
hur mycket tid denne har på sig för att utföra sökningen, medan Eric menar att hans val 
av informationskälla i sin tur påverkar valet av sökstrategi. Arvid menar att han inte 
använder sig av någon särskild sökstrategi, utan att strategin är att man tillsammans med 
användaren kommer på vilka kombinationer av ord man kan söka på. Även Evert tycks 
vara inne på samma linje då han inte säger sig vid namn känna till så många 
sökstrategier. Andreas säger att den sökstrategi han framförallt använder sig av är 
block-building. Av utsagorna tolkar vi det dock som att det snarare rör sig om 
successive fractions eftersom han säger att han brukar ”…söka med en term åt gången 
eller två, och så får du många träffar. Sedan ber man databasen kombinera dem med 
AND eller OR”. Majoriteten av våra respondenter säger sig börja med en bred sökning 
för att sedan om det behövs minska ner sökningen efterhand, för att på så sätt göra 
sökningen mer exakt. Detta tillvägagångssätt att modifiera sökningen allteftersom är 
också något som Katz beskriver (Katz 2002, s. 145). Elin, Andreas, Eric och Amanda 
brukar inleda sökningen brett och med endast en sökterm för att sedan scanna av 
resultaten efter intressanta infallsvinklar och därefter lägga till fler termer om det 
behövs. Detta är ett exempel på strategin successive fractions. Elin brukar även 
rekommendera användarna att använda sig av denna strategi eftersom de riskerar att 
endast få ett fåtal träffar om de använder för många söktermer.  Arvid använder sig 
också av den här strategin och talar om ”nödvändiga” och ”villkorliga” saker. Han 
söker först på ett ämnesord som är nödvändigt för sökningen, och som alltså är det 
övergripande ämnesordet. Efter en första sökning scannar han av resultatet och lägger 
sedan efter hand till olika villkorliga begränsningar, exempelvis endast vetenskapligt 
material, för att få ner antalet träffar till en hanterbar mängd. Även Evert använder sig 
av denna strategi och säger att han ”…lär dem [Studenterna; vår anm.] en sökstrategi att 
gå från det större och minska ner”. 
 
Vid de tillfällen då en användare vill ha en bok som redan är utlånad brukar Elin söka 
efter boken i katalogen för att där kunna se vilka ämnesord boken har. Är det något av 
ämnesorden som verkar vara relevant söker hon sedan vidare på det för att på så sätt 
kunna hitta en tillgänglig bok inom samma ämne. Detta är ett typiskt exempel på 
citation pearl growing, vilket är något som Elin ofta använder sig av i den här typen av 
situation. Även Evert använder sig av denna strategi. Har användaren redan hittat en 
lämplig bok i den lokala katalogen brukar han leta upp den igen för att sedan, 
tillsammans med användaren, använda sig av strategin navigating och klicka sig vidare 
med hjälp av de ämnesord som finns i den lokala katalogen. Majoriteten av våra 
respondenter använder sig av strategin interactive scanning, exempelvis brukar Elin 
använda sig av denna strategi för att hitta intressanta artiklar att gå vidare med. Hon 
scannar då av de träffar hon fått efter en sökning i katalogen eller i en databas. Även 
Arvid, Eva, Amanda och Andreas använder sig av strategin interactive scanning och 
Arvid brukar också rekommendera användarna att använda sig av den om de inte hittar 
några lämpliga söktermer. Andreas brukar börja med att söka på den term som 
användaren har med sig och går sedan igenom träffarna för att hitta fler söktermer 
medan Amanda framförallt använder sig av strategin då användaren har ett mindre 
väldefinierat behov eller om det är svårt att hitta material i ämnet. Även Evert använder 
sig av en viss form av denna strategi då han efter att ha erhållit ett antal artiklar scannar 
av dessa för att hitta ämnesord att gå vidare med. Detta kan även ses som en typ av 
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selektiv scanning eftersom sökningen endast koncentreras till ett visst område av posten, 
det vill säga ämnesorden. 
 
Browsingstrategier 
Av de fyra browsingstrategierna som finns använder sig våra respondenter av två: 
scanning och navigating. Eric använder sig exempelvis av browsingstrategin selektiv 
scanning då han tillsammans med användaren går igenom träfflistan och tittar på 
ämnesord och abstract för att utröna om materialet är relevant eller ej. Det här skulle 
även kunna vara så kallad interactive scanning, men då Eric endast tittar i 
katalogposten och inte går in i själva artikeln för att hitta ytterligare söktermer har vi 
valt att placera det här. Anledningen till att han inte går in i artiklarna är på grund av 
tidsbrist eller att användaren säger sig vara nöjd med de träffar denne fått. Även Elin 
brukar använda sig av scanning för att gå igenom det material som hon hittat under 
sökningen. Arvid använder sig till viss del av browsingstrategin navigating. Det är 
framförallt vid de tillfällen han anser sig ha hittat en mycket bra artikel och då använder 
han funktionen related article. Han poängterar dock att detta inte är något han gör i 
första hand. Eva använder sig endast i mycket begränsad utsträckning av navigating, 
exempelvis för att klicka sig vidare med hjälp av ämnesorden i en post. Det är endast då 
hon misstänker att användaren, efter att hon hjälpt denne, inte på egen hand kommer att 
göra några större sökningar och därför kan ha användning av denna enklare sökstrategi. 
Även Amanda och Anita klickar sig sällan vidare utan hittar de lämpliga ämnesord går 
de till tesaurusen och söker på dem där. Anita menar att detta sätt är att föredra 
eftersom man då: ”…ser över- och underordnade begrepp. Du får inte den 
informationen om du klickar på ämnesordet”.   
 
Söktaktiker 
Elin brukar, som vi nämnt ovan, rekommendera användarna att inte inleda sökningen 
med för många söktermer då det kan ge för få träffar. Hon tycker att det är bättre att 
börja med ett fåtal söktermer för att sedan lägga på fler efterhand om sökningen behövs 
begränsas. Booleska operatorer är en av de taktiker som Elin i störst utsträckning 
använder sig av vid ålagd sökning. Hon brukar också, liksom Amanda, berätta för 
användaren hur dessa kan användas. Eva konstaterar att i dagens söksystem är de 
booleska operatorerna ofta integrerade i systemet och man behöver därför inte skriva in 
dem själv. Hon säger sig dock sällan utnyttja möjligheten att använda operatorerna OR 
eller NOT utan det är till största delen AND hon använder. Att operatorn NOT används 
sällan är även något som Harter påpekar (Harter 1986, s. 172f.). Evert och Andreas 
använder sig av booleska operatorer då det behövs. Evert menar att det framförallt är då 
han söker i LIBRIS och Artikelsök som han måste skriva in de booleska operatorerna. 
Söker han i den lokala katalogen behöver han inte göra det. Eva använder sig av 
fältsökning och de avancerade sökningar som finns och hon säger sig mycket sällan 
söka i fritext. Om det rör sig om en ospecificerad sökning brukar Andreas inleda med 
en enkel sökning, behövs sökningen sedan minskas ner går han istället över till den 
avancerade sökfunktionen och gör en så kallat fältsökning.  
 
Elin brukar ta hjälp av tesaurusen vid ålagd sökning, särskilt vid de tillfällen då den 
sökterm som användaren bidrar med inte gav bra träffar eller då användaren har god tid 
på sig och behöver en större mängd material. Även Arvid brukar vid dessa tillfällen ta 
hjälp av tesaurusen. Andreas, Anita, Amanda, Eva och Eric säger sig också använda 
tesaurus och index då sådana finns tillgängliga. Här är det vanligt att söktaktiken 
narrowing search-term används, i och med att ord byts ut mot kontrollerade söktermer 
med hjälp av tesaurusen. Eva använder sig dock sällan av ämnesordsindex, utan det är 
främst om hon söker i en mycket stor databas eller om hon rör sig inom ett mycket litet 
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ämne som hon använder sig av detta. Evert skiljer sig från övriga respondenter då han 
sällan använder tesaurus eller index vid ålagd sökning. Han föredrar istället strategin 
navigating och tar sig vidare i sin sökning med hjälp av de klickbara ämnesorden. 
Närhetsoperatorer och trunkering är de söktaktiker som våra respondenter använder sig 
av i minst respektive störst utsträckning. Eva säger exempelvis att hon nästan aldrig 
använder så kallat närhetsoperatorer. Vad gäller trunkering säger sig Eva dock vara 
förvånad över hur få användare det är som känner till denna teknik. 
 
Inte heller vid den ålagda sökningen använder sig våra respondenter av fasetter. 
Förutom det faktum att tekniken inte längre kräver det, tror Elin att användarna har för 
lite tålamod att ägna så lång tid åt att bygga sökfrågor innan själva sökningen inleds. 
Hon säger också att: ”… jag tror att man hittar mycket mer genom att göra en sådan 
första lös sökning och sedan fortsätta och göra en lite mer styrd […] Jag tror inte att en 
fin, snitsig och lång sökfråga alltid ger det bästa resultatet”. Eva använde sig tidigare 
mycket av fasetter och parenteser men liksom Elin konstaterar hon att det inte längre 
behövs då sökfälten har ersatt dessa. Andreas säger att: ”det var nog mer när det var 
det gamla terminalgränssnittet och man hade prefix och suffix och sådant där”.   

5.4.2.1 Sammanfattning 

Vid ålagd informationssökning formuleras söktermerna tillsammans med användaren. 
Våra respondenter inleder ofta sökningen med att söka på det ord som användaren har 
med sig. Ger det ett dåligt resultat brukar de ta hjälp av en tesaurus eller ett 
ämnesordsindex för att kontrollera söktermen. Våra respondenter betonar vikten av att 
använda sig av rätt söktermer i rätt databas, så kallat semantisk kartläggning. Flertalet 
av våra respondenter menar att om användaren har ämneskunskap underlättar det 
formulerandet av söktermer, och vid de tillfällen de själva har ämneskunskap 
underlättar det ytterligare. Majoriteten av dem tycker ändå att det är användaren som 
ska bidra med ämneskunskapen, medan de själva bidrar med söktekniken. Vid ålagd 
sökning kan det dock ta längre tid och vara svårare att formulera söktermer eftersom 
bibliotekarierna då kan vara utsatta för tidspress.  
 
Majoriteten av våra respondenter säger sig börja med en bred sökning, för att sedan, om 
det behövs minska ner sökningen efterhand, för att på så sätt göra sökningen mer exakt. 
Vid den ålagda sökningen använder sig våra respondenter uteslutande av de analytiska 
sökstrategierna successive fractions, citation pearl growing och interactive scanning. 
Vilken sökstrategi som används är beroende av exempelvis användarens 
informationsbehov och vilken informationskälla som sökningen utförs i. Av 
browsingstrategierna förekommer endast scanning och navigating vid ålagd sökning. 
Trunkering, fältsökning, narrowing search-term och booleska operatorer är väldigt 
vanligt förekommande, och vi kan se att dessa söktaktiker flitigt används som 
hjälpmedel för att minska ner och specificera sökningarna.  
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6. Slutsatser  
 
I inledningen till denna uppsats formulerade vi följande frågeställningar:  
 

• Hur söker högskolebibliotekarier information till sig själva? 
• Hur ser informationssökningen som de utför tillsammans med användaren ut? 
• Skiljer sig den egna informationssökningen från hur de söker information 

tillsammans med användaren? Om ja, i så fall hur? 
 
I detta kapitel kommer vi att besvara dessa frågeställningar. Det här kapitlet följer 
frågeställningarnas struktur snarare än informationssökningsmodellens olika steg. Vi 
tror att detta upplägg underlättar förståelsen och tydliggör undersökningens resultat. 
Sålunda är detta kapitel indelat i följande tre avsnitt: egeninitierad informationssökning, 
ålagd informationssökning samt avslutningsvis skillnader mellan dessa.  

6.1 Egeninitierad informationssökning 
 
Vår undersökning visar att bibliotekariers egeninitierade informationssökning enligt 
dem själva är begränsad, och överlag hade de till en början svårt att förstå vad den 
egeninitierade informationssökningen innebär. Efterhand som detta fenomen diskuterats 
under intervjuernas gång har det dock visat sig att det förekommer en hel del 
egeninitierad informationssökning. Detta kan bero på att informationssökning är något 
som respondenterna gör så ofta att de inte reflekterar nämnvärt över den. Det är helt 
enkelt en del i de dagliga arbetsuppgifterna. En av respondenterna menar att detta kan 
hänga ihop med hur bibliotekarier ser på sitt yrke. Som bibliotekarie är man inte ålagd 
att förkovra sig, och respondenten tycker att det är lite sorgligt att det inte är en naturlig 
del av yrket att hålla sig uppdaterad. Något som vi även märkt är att det inte i någon 
större utsträckning verkar förekomma någon organiserad fortbildning i 
informationssökning på de undersökta biblioteken. Respondenternas utsagor visar att de 
sällan söker information enbart i syfte att fortbilda sig, utan det är oftast relaterat till 
någon arbetsuppgift. Några av respondenterna säger sig till och med ha dåligt samvete, 
och menar att de borde ägna mer tid åt att söka information i kompetenshöjande syfte. 
De uppger dock att tiden inte räcker till för detta.  
 
Behovet av egeninitierad informationssökning uppstår främst i samband med olika 
arbetsuppgifter, och det är också dessa som avgör hur omfattande den är. Arbetet som 
kontaktbibliotekarie är något som tydligt skapar ett behov av egeninitierad 
informationssökning, ofta i samband med förberedelser inför användarundervisning och 
för att hålla sig uppdaterad inom det ämnesområde som bibliotekarien ansvarar för. Det 
kan även röra sig om sökningar i samband med inköp för att utröna vad som behöver 
köpas in. De typer av sökningar som dominerar den egeninitierade sökningen är enligt 
respondenternas utsagor factual- och subject search. Ett fåtal av respondenterna säger 
sig även utföra informationssökningar i syfte att öka sina färdigheter i 
informationsökning. Det är dock främst de yngre bibliotekarierna som inte har lika stor 
erfarenhet som gör detta. Här finns en stor skillnad mellan de yngre och i synnerhet de 
äldre manliga respondenterna, som i mycket liten utsträckning ägnar sig åt detta. Det 
verkar som om dessa söker information först då de ställs inför ett problem, inte i 
kompetensutvecklande syfte. De säger sig inte heller ha ett behov av att göra sökningar, 
utan menar att de på grund av sin långa erfarenhet till stor del besitter den kompetens de 
behöver.  
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Vid den egeninitierade informationssökningen är definieringen av 
informationsproblemet relativt enkel, eftersom informationsbehovet har uppstått hos 
bibliotekarien själv. Det är uppenbart att det är svårt att beskriva i ord hur man 
definierar sitt eget informationsproblem eftersom det är en process som sker 
undermedvetet och som ständigt utvecklas under informationssökningens gång. Ingen 
av respondenterna säger sig heller fundera över sitt problem någon längre stund innan 
sökningen inleds, utan denna påbörjas så fort möjlighet ges efter att ett behov uppstått. 
Den egeninitierade sökningen underlättas även av att bibliotekarierna själva kan planera 
när den ska utföras och hur tiden disponeras. Bibliotekariernas egna informationsbehov 
tycks dock vara av det slaget att informationssökningen utförs vid ett och samma 
tillfälle. Detta kan bero på att de sökningarna de till största delen utför är i syfte att lösa 
ett problem som uppstått. Informationsbehovet är alltså inte bestående utan kan ofta 
lösas vid ett informationssökningstillfälle. Att behovet kan tillfredsställas vid ett tillfälle 
går stick i stäv med Vakkaris och Bates resonemang rörande 
informationssökningsprocessen (Vakkari 1999, s.823; Bates 1989). Detta beror 
antagligen på att bibliotekariernas informationsbehov till stor del inte är av den 
karaktären att de behöver göra upprepade sökningar, även om det till viss del 
förekommer.  
 
I likhet med forskarna i Dinkelackers och Hirshs undersökning (Dinkelacker & Hirsh 
2004, s. 810f.) är Internet den informationskälla som bibliotekarierna till största delen 
använder sig av vid egeninitierad informationssökning. Detta tror vi kan bero på att 
bibliotekariernas informationsbehov är av det slaget att de ofta inte behöver gå in på 
djupet, och därför inte behöver använda sig av vetenskapliga artiklar eller böcker i 
någon större utsträckning. På grund av detta används följaktligen databaserna i mindre 
utsträckning och katalogen väldigt lite. Vid sökningar på Internet använder 
respondenterna sig i stor utsträckning av Google men även av redan kända webbplatser 
och portaler. Valet av källa påverkas även av bibliotekariernas kunskaper om 
densamma. Bibliotekarierna har ofta några informationsskällor som de i större 
utsträckning använder sig av. Trots att bibliotekarierna menar att valet av källa styrs av 
informationsbehovet kan vi se att de till stor del gärna använder sig av de källor där 
informationen finns lätt tillgänglig. Detta ligger väl i linje med Dinkelackers och Hirshs, 
samt Leckies, Pettigrews och Sylvains undersökningar vilka visar på att 
informationssökaren ofta väljer de källor som går snabbt att använda och som är 
lättillgängliga (Dinkelacker & Hirsh 2004, s. 816; Leckie et al. 1996, s. 185f.). 
Bibliotekarierna kan dock experimentera en del då de söker själva vilket medför att 
sökningarna ibland är ostrukturerade och att de byter källa flera gånger under en 
sökning. Detta beror dels på att de inte har någon annans behov att ta hänsyn till och 
dels på att de även till viss del ser den egna sökningen som ett lärotillfälle.  
 
Bibliotekarierna använder sin ämneskunskap när de formulerar söktermer och de menar 
att ju större ämneskunskap man har desto lättare är denna process. Ämneskunskap torde 
även underlätta den semantiska kartläggningen som bibliotekarierna menar är viktig. 
Här tror vi att bibliotekariernas kunskap om källan också kan spela in. Vår 
undersökning visar att om de är väl bekanta med en källa vet de i större utsträckning 
vilken typ av söktermer som är lämpliga. Vid egeninitierad informationssökning 
används främst de analytiska sökstrategierna successive fractions och interactive 
scanning. De använder sig även av brief search, och vid ett fåtal tillfällen används 
citation pearl growing. En anledning till att vi inte hittat fler exempel på brief search 
kan bero på att vi har valt att tolka de sökningar som utförs i syfte att hitta fler och nya 
söktermer, och med intentionen att göra upprepade sökningar som interactive scanning 
även i de fall då det rört sig om kortare sökningar. Building blocks och successive facets 
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förekommer inte alls, vilket troligtvis beror på användargränssnittens utveckling. Av 
browsingstrategierna är scanning och navigating de vanligaste, men även monitoring 
förekommer vid enstaka tillfällen. Majoriteten använder sig av en tesaurus vid de 
tillfällen då en sådan finns tillgänglig, fast på lite olika sätt. En del föredrar att börja i 
tesaurusen, medan andra går andra hållet och tar med sig ämnesord som de funnit i en 
tidigare sökning till tesaurusen. När det gäller söktaktiker är trunkering, fältsökning, 
narrowing search-term och booleska operatorer vanligt förekommande. 
Bibliotekarierna använder sig av de olika söktaktikerna utan att reflektera över detta i 
någon större utsträckning. Eftersom bibliotekarier kan ses som 
informationssökningsexperter är det rimligt att anta att dessa sökfinesser sitter i 
ryggmärgen och därmed ses de som en självklar del av sökningen och används i nästan 
alla sökningar där det är möjligt. 

6.2 Ålagd informationssökning 
 
Ålagd informationssökning utgör en stor del av bibliotekariernas arbetsuppgifter, 
speciellt på ett högskolebibliotek där den viktigaste uppgiften är att vara en 
informationsresurs för lärare och studenter. Den vanligast förekommande ålagda 
informationssökningen innebär enligt bibliotekarierna att tillsammans med användaren 
leta efter vetenskapliga artiklar eller att söka information inför ett uppsatsarbete.  
Liksom i Thórsteinsdóttirs och Hultgrens undersökning (Thórsteinsdóttir & Hultgren 
1999, s. 69.) utgörs informationssökningsuppgifterna som bibliotekarierna i vår 
undersökning stöter på till största delen av subject search och factual search, medan 
known-item search sällan förekommer. Att användarna själva har tillgång till katalogen 
och söker i bibliotekets bestånd på egen hand tror vi skulle kunna vara förklaringen till 
att known-item search sällan förekommer vid ålagd sökning. Denna uppfattning är även 
något som några av respondenterna ger uttryck för. På ett högskolebibliotek rör det sig i 
stor utsträckning om ålagda frågor i dubbel bemärkelse eftersom lärarna ålägger 
studenterna uppgifter, och studenterna ålägger i sin tur bibliotekarierna att söka 
information till dessa uppgifter. Bibliotekarierna ställs därmed ofta inför situationer där 
studenten inte har ett eget personligt informationsbehov eller där de inte har förstått 
lärarens uppgift. Denna problematik berörs till viss del i Melissa Gross (1995) 
forskning, även om hon främst fokuserar på hur användaren upplever detta. Att behovet 
inte är studentens eget kan få till följd att denne inte är lika intresserad och angelägen 
om att hjälpa till i informationssökningsprocessen. Om användaren inte kan och inte har 
lust att hjälpa till att definiera problemet kan det vara svårt för bibliotekarierna att hjälpa 
användaren med dennes informationsproblem. Även Soergel betonar vikten av att 
användaren beskriver sitt informationsproblem så noggrant som möjligt för 
bibliotekarien. Om detta inte görs riskerar sökningen att ge ett sämre resultat (Soergel 
1985, s. 347). Bibliotekarierna är dock alltid trygga i sin informationssökningsteknik, 
vilket medför att de sällan upplever någon osäkerhet i samband med ålagd 
informationssökning. Det som möjligen kan påverka situationen negativt och få 
bibliotekarien att känna en viss osäkerhet är om användaren själv är osäker och om 
denne har svårt att uttrycka sitt informationsbehov. Bibliotekariens osäkerhet gäller i så 
fall om denne har förstått användaren rätt, och inte den egna söktekniken.  
 
Definitionen av användarens informationsproblem görs i samband med 
referensintervjun, vilken pågår under hela informationssökningsprocessen. Detta 
stämmer väl överens med Marchionini som menar att definieringen av problemet har 
betydelse igenom hela sökprocessen (Marchionini 1995, s. 51f.). Även Katz påpekar 
vikten av en konstant dialog mellan bibliotekarien och användaren under hela 
informationssökningsprocessen (Katz 2002, s. 145). Referensintervjun är väldigt viktig 
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för att bibliotekarierna ska kunna genomföra en bra sökning. Bibliotekarierna ägnar 
endast någon minut åt att definiera problemet innan sökningen börjar, och 
informationssökningen och definieringen pågår därefter parallellt. För att klarlägga 
användarens informationsbehov ställer bibliotekarierna olika typer av frågor vilka berör: 
ämne, tid, nivå på utbildningen, typ av material och tidigare sökningar. Detta ligger väl i 
linje med Katz som menar att problemet definieras med hjälp av att bibliotekarien 
ställer frågor om vilka parametrar man har att röra sig inom (Katz 2002, s. 144f.). Även 
Soergel menar att bibliotekarien behöver en tydlig bild över syftet med 
informationssökningen, samt användarens bakgrund och kunskaper inom ämnesområdet 
för att kunna göra en bra sökning (Soergel 1985, s. 348). Bibliotekariernas sätt att ställa 
frågor visar att de har en syn på referensintervjun som liknar det som Wu och Liu 
betecknar som information problem detection, men i vissa fall handlar det också om 
database instructions (Wu & Liu 2003, s. 1122). Anledningen till att information 
problem detection är det vanligaste förhållningssättet tror vi beror på att flertalet av 
bibliotekarierna har en uttalad pedagogisk inställning till referenssituationen och ser den 
som ett lärotillfälle. Vi tror även att det kan bero på att det är vanligt att användarna har 
problem med att definiera sitt informationsbehov, och att de enligt bibliotekarierna ofta 
behöver hjälp med detta i och med att informationsproblemen antingen är för breda eller 
för specifika. Vi ser det som att information problem detection i större utsträckning är 
sättet att samtala och ställa frågor till användaren, medan database instructions istället 
kan liknas vid en handling och är något som sker under tiden för samtalet. 
Bibliotekarierna tycks inte bara använda sig av ett av dessa förhållningssätt per 
informationssökningstillfälle, utan val av förhållningssätt är beroende på situationen och 
var i informationssökningsprocessen de befinner sig. Bibliotekarierna betonar vikten av 
hjälp till självhjälp och att informationssökningstillfället ska vara ett lärotillfälle för 
användaren. Det är tydligt att det pedagogiska förhållningssättet genomsyrar den ålagda 
informationssökningen. Flera av bibliotekarierna är i intervjuernas början mycket noga 
med att påpeka att de inte söker information åt användaren utan att det är ett gemensamt 
arbete. Tanken är att användaren, efter att denne har fått hjälp av bibliotekarien, själv 
ska kunna söka vidare på egen hand. Bibliotekarierna är därmed alltid noga med att visa 
hur de olika söksystemen fungerar.  
 
Bibliotekariernas ålagda informationssökning påverkas av olika faktorer. Vid de 
tillfällen då informationssökningen utförs i informationsdisken sker det ofta under en 
viss tidspress, vilket får till följd att sökningarna inte blir så omfattande och djupgående. 
Informationssökningen påverkas även av användarens ämneskunskaper. Är dessa dåliga 
är det svårare definiera problemet, och informationssökningsprocessen tar längre tid. I 
enlighet med Soergel (Soergel 1985, s. 349) finns en förväntan hos bibliotekarierna att 
användaren ska bidra med sin förståelse för ämnet, medan de själva ska bidra med sina 
kunskaper i informationssökning. Valet av informationskälla styrs till stor del av 
användarens behov; vilken typ av material och hur snabbt denne behöver det avgör ofta 
detta val. Bibliotekarierna påverkas även till viss del av sina kunskaper om 
informationskällan men användarens behov måste komma i första hand, och de menar 
att de som bibliotekarier inte bör ha några favoritkällor.  
 
Även i samband med valet av källa är bibliotekariernas pedagogiska förhållningssätt till 
informationssökningen tydligt. För att göra det så klart som möjligt för användaren och 
för att mer noggrant kunna visa hur de olika söksystemen fungerar använder 
bibliotekarierna sig i regel av ett begränsat antal informationskällor. Vår undersökning 
visar att bibliotekarierna har ett genomtänkt och medvetet sätt att välja 
informationskälla vid ålagd informationssökning. Detta skiljer sig från Katz som menar 
att bibliotekariernas val av källa ofta är en undermedveten process (Katz 2002, s. 144f). 
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Bibliotekarierna har alltså ofta en strukturerad arbetsgång vid ålagd 
informationssökning. Valet av källa påverkas av användarens informationsbehov, men 
vid de tillfällen då det är möjligt föredrar bibliotekarierna att inleda sin sökning i den 
lokala katalogen. Om ingen information kan utvinnas därifrån går de vidare till LIBRIS, 
olika databaser och i sista hand Internet. Om användaren efterfrågar artiklar eller nyare 
material vänder sig bibliotekarierna i första hand till databaserna, något som är vanligt 
förekommande eftersom användarna ofta vill ha materialet i fulltext. Överlag ser 
bibliotekarierna Internet som ett komplement till övriga källor och det används 
framförallt för att kontrollera faktauppgifter eller för att hitta ingångar till ett ämne. I 
likhet med vad Anderssons och Berglunds undersökning visar (Andersson & Berglund 
2001, s. 6f.) använder sig bibliotekarierna i vår undersökning ofta av redan kända 
informationskällor såsom ämnesportaler och olika myndigheters webbplatser vid de 
tillfällen då de söker på Internet. Bibliotekarierna anser dock att det alltid är viktigt att 
förhålla sig kritiskt till det material som finns på Internet och att diskutera källkritik 
med användaren vid ålagd informationssökning. Vi kan se en skillnad mellan 
biblioteken, då bibliotekarierna på högskolebibliotek A använder Internet mer och 
googlar oftare. Det används ofta parallellt med andra källor och för att kontrollera 
uppgifter eller för kortare frågor. Vid högskolebibliotek E är de mer benägna att 
använda redan kända webbplatser istället för en sökmotor. Varför det är så här är svårt 
att uttala sig om, men skillnaden i användandet av Internet tycks i varje fall inte vara 
åldersrelaterat.  
 
Bibliotekarierna inleder vanligtvis sökningen med de söktermer som användaren bidrar 
med. Om detta resulterar i att för få träffar erhålls eller om det visar sig att orden inte 
fungerar i ett visst söksystem tar bibliotekarierna i de fall då det är möjligt hjälp av en 
tesaurus eller ett ämnesordsindex såsom Svenska ämnesord. Här utförs det som 
Marchionini kallar en semantisk kartläggning (Marchionini 1995, s. 53f.), och vikten av 
att använda rätt sökterm i rätt databas betonas ofta av bibliotekarierna. Användarens 
ämneskunskaper underlättar formulerandet av söktermer, och om bibliotekarierna själva 
har kunskaper i samma ämne underlättar detta processen ytterligare. Även Marchionini 
påpekar att formuleringen av sökfrågan är beroende av informationssökarens förståelse 
för ämnet (Marchionini 1995, s. 53f.). Vad gäller de analytiska sökstrategierna använder 
sig bibliotekarierna vid ålagd informationssökning uteslutande av successive fractions, 
interactive scanning och citation pearl growing. Även om vi inte har hittat några tydliga 
exempel på brief search är det rimligt att anta att denna strategi förekommer, särskilt då 
vid högskolebibliotek A där bibliotekarierna ofta använder Internet vid 
referensintervjun för att göra kortare faktasökningar. Vi har dock valt att se dessa 
sökningar som en del i en större sökprocess, och det rör sig då snarare om interactive 
scanning. Detta eftersom bibliotekarien ofta går vidare med informationen och fortsätter 
interagera med andra söksystem. Av browsingstrategierna förekommer endast scanning 
och navigating. Att inte monitoring och observing används vid ålagd 
informationssökning beror troligen på att det inte är bibliotekarierna själva som har 
informationsbehovet, och de skulle därför ha svårt att använda dessa. Vilka 
sökstrategier som används är bland annat beroende av användarens informationsbehov 
och vilken informationskälla som sökningen utförs i. För att specificera sökningarna 
och minska ner antalet träffar använder sig bibliotekarierna flitigt av olika söktaktiker. 
Vanligast förekommande är trunkering, fältsökning, narrowing search-term och 
booleska operatorer.  
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6.3 Skillnader mellan egeninitierad och ålagd 
informationssökning 
 
Vår undersökning visar att det förekommer skillnader mellan bibliotekariers 
egeninitierade och ålagda informationssökning. Skillnaderna gäller framförallt steg 2 – 
definiera och förstå problemet, och steg 3 – välj en informationskälla. I steg 4 – 
formulera en sökfråga, är den egeninitierade och ålagda sökningen relativt lika varandra 
även om det finns vissa skillnader även här.  
 
En stor skillnad mellan den egeninitierade och ålagda sökningen är hur mycket tid som 
ägnas åt respektive typ av sökning och hur lätt bibliotekarierna hade att definiera de 
båda sökningarna. Bibliotekarierna hade ofta svårare att definiera den egeninitierade 
sökningen och det krävdes ibland en lite längre diskussion om vad denna innebär innan 
de insåg att de faktiskt hade någon sådan. Den egeninitierade är även till stor del mindre 
än den ålagda även om den av vissa bibliotekarier upplevdes vara lika stor. De män 
tillhörande den äldre ålderskategorin var de som i minst utsträckning ägnade sig åt 
egeninitierad sökning medan de som uppgav sig ha störst sådan hörde hemma i den 
yngre ålderskategorin. Den ålagda informationssökningsprocessen innehåller fler 
aspekter än den egeninitierade, framförallt användaren och dennes alla egenheter och 
attribut, men även den pedagogiska aspekten och referenssamtalet. Vid den 
egeninitierade sökningen behöver bibliotekarierna inte ta hänsyn till användaren. En 
annan stor skillnad är definieringen av informationsproblemet. Vid ålagd 
informationssökning upplever bibliotekarierna detta som betydligt svårare än vid den 
egeninitierade. Detta är kanske inte särskilt konstigt eftersom de vid den ålagda 
informationssökningen ska försöka förstå och tolka en annan persons behov. Denna 
process påverkas inte bara av de vanligt förekommande missförstånden i mänsklig 
kommunikation, utan även av ytterligare faktorer såsom tiden och användarens intresse 
och förståelse för informationsproblemet. Vid den egeninitierade sökningen kan 
bibliotekarierna oftast själva välja när och var denna ska utföras medan den ålagda 
oftast utförs i informationsdisken under en viss tidspress. 
 
Både vid egeninitierad och ålagd informationssökning är det informationsbehovet som i 
första hand styr valet av informationskälla, men vissa skillnader kan ändå urskiljas. 
Bibliotekarierna är generellt sett mer strukturerade vid ålagd sökning, och de har ofta en 
arbetsgång när de väljer källa. Denna strukturerade arbetsgång är bland annat en följd 
av det pedagogiska förhållningssättet vid den ålagda informationssökningen. Vid 
egeninitierad är bibliotekarierna mer benägna att använda sig av fler källor och de kan 
också hoppa mellan de olika källorna på ett ostrukturerat sätt. Här tycker vi oss snarare 
se det som Katz skriver om, det vill säga att bibliotekariers val av källa ofta är 
undermedvetet (Katz 2002, s. 144f). Ytterligare en anledning till att de vid egeninitierad 
sökning ofta kan byta källa är att de då har lättare för att halka in på olika sidospår som 
de känner att de vill följa upp. Vid ålagd sökning är detta en omöjlighet eftersom det är 
användarens behov som är i fokus. Det finns även en skillnad mellan vilken sorts 
material som efterfrågas vid egeninitierad och ålagd informationssökning. Vid den 
förstnämnda behöver materialet oftast inte vara vetenskapligt vilket gör att 
bibliotekarierna har en större frihet vid valet av källa och därför ofta låter the principle 
of least effort styra, det vill säga behovet att erhålla materialet snabbt och enkelt. Vid 
den ålagda sökningen är det däremot vanligt att vetenskapligt material efterfrågas. Även 
om också användaren vill ha sitt material fort måste ändå kravet på vetenskaplighet 
styra och det är därför granskat material som väljs i första hand. Vid egeninitierad 
sökning är det främst Internet som används av bibliotekarierna, följt av databaser, 
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LIBRIS och i sista hand den lokala katalogen. Vid den ålagda sökningen är det omvänd 
ordning som gäller. Bibliotekarierna framhåller dock vikten av ett källkritiskt 
förhållningssätt vid både egen och ålagd informationssökning. 
 
Vad gäller användandet av sökstrategier och söktaktiker är likheterna större än 
skillnaderna och bibliotekarierna använder sig i stor utsträckning av samma 
sökstrategier vid de båda sökningarna. De skillnader undersökningen visar på gäller 
användandet av brief search, citation pearl growing och monitoring. Brief search och 
monitoring används framförallt vid egeninitierad, medan citation pearl growing i större 
utsträckning används vid ålagd sökning. Building blocks och successive facets används 
varken vid ålagd eller egeninitierad sökning. I likhet med vad Marchionini skriver 
(Marchionini 1995, s. 73f.) föredrar flertalet av bibliotekarierna att använda sig av 
analytiska sökstrategier framför browsingstrategier. En viss skillnad kan dock ses, 
eftersom bibliotekarierna i något större utsträckning använder sig av browsingstrategier 
vid egeninitierad informationssökning än vid den ålagda dito. Bibliotekarierna använder 
sig även ibland av större kombinationer av söktermer och utför mer avancerade 
sökningar vid egeninitierad sökning, framförallt vid de tillfällen de har ett specifikt 
informationsbehov. Detta har troligtvis också att göra med den pedagogiska aspekten 
och att de experimenterar mer vid egeninitierad sökning. Tesaurus och ämnesordsindex 
används vid både egeninitierad och ålagd sökning men det är mer vanligt 
förekommande vid ålagd. Detta beror på att den egeninitierade sökningen ofta utförs på 
Internet och att bibliotekarierna där inte behöver formulera söktermer lika noggrant som 
vid ålagd sökning. En annan anledning är att bibliotekarierna ofta behöver hjälpa 
användaren att hitta rätt söktermer och att de finner formulerandet av söktermer svårare 
vid ålagd och därför har stor hjälp av en tesaurus.  
 
Slutligen kan vi konstatera att de skillnader som finns mellan bibliotekariers 
egeninitierade och ålagda informationssökning framförallt ligger i definieringen av 
informationsproblemet, användandet av Internet och strukturen på 
informationssökningen. När informationsbehovet väl är definierat är 
informationssökningarna till stor del lika varandra vad gäller bibliotekariernas 
sökteknik. Även bibliotekarierna var av denna uppfattning, och menade att det inte 
rörde sig om två helt skilda sätt att söka information på.  
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7. Diskussion 
 
Flera av de funderingar och antaganden kring bibliotekariers informationssökning som 
vi hade innan den här undersökningen genomfördes visade sig stämma. Vi trodde bland 
annat att Internet användes mer vid egeninitierad informationssökning och att 
bibliotekarierna var mer strukturerade vid ålagd. Även om vi hade funderat över 
definieringen av informationsproblemet, visade det sig att skillnaderna mellan den 
egeninitierade och den ålagda här var mer omfattande än vi först trott. Vi trodde även 
att det kunde finnas ett informellt motstånd mot att använda Google och Internet vid 
ålagd informationssökning och att biblioteken kanske hade olika rekommenderade 
söktekniker. Undersökningen visade dock att så inte var fallet, och vad gäller Internet 
var det snarare tvärtom. Användandet av Internet verkar ha ökat jämfört med när 
tidigare forskning utfördes (jfr Andersson & Berglund 2001), vilket troligen är en följd 
av att Internet numera är mer accepterat och att det har blivit en självklar 
informationskälla för många. Vi hade i arbetets inledning en tanke om att bibliotekarier 
i den ålagda informationssökningen skulle kunna uppleva en osäkerhet i likhet med den 
som Kuhlthau (2004) beskriver i sin forskning. Så var dock inte fallet utan det visade 
sig att bibliotekarierna känner en trygghet vid både egeninitierad och ålagd 
informationssökning. Katz menar att just självkänsla och självförtroende är egenskaper 
en bibliotekarie bör besitta för att vara framgångsrik i den ålagda sökningen (Katz 2002, 
s. 142f.). Detta stämmer med vår undersökning där bibliotekarierna hade stort 
självförtroende i informationssökningen och också nästan alltid upplevde sig vara 
framgångsrika. Även Tabatabais och Shores (2005) undersökning visar att bibliotekarier 
inte har några svårigheter med att hantera osäkerhet i samband med 
informationssökning. Deras undersökning visar också att erfarna informationssökare har 
en stor förmåga att reflektera över sin egen informationssökning, vilket även är något 
som vi har sett hos våra respondenter. Så fort de förstod vad vi menade med 
egeninitierad informationssökning hade de inga problem att svara på våra frågor och de 
kunde ge en tydlig bild av sin egen sökprocess. I inledningen skriver vi att en anledning 
till att det forskats så lite kring bibliotekariers egeninitierade informationssökning enligt 
Hedman (2006) skulle kunna bero på att den informationssökning som de utför åt andra 
ofta har framställts som den dominerande delen av arbetet. Vår undersökning visar på 
att den ålagda informationssökningen i många fall är mer omfattande än den 
egeninitierade och den ålagda är även den form av informationssökning som 
bibliotekarierna framförallt associerar till när informationssökning förs på tal.   
 
En av de svårigheter vi har stött på i samband med arbetet med vår uppsats är att det 
finns många olika definitioner och sätt att se på saker och ting. Bland annat har det 
bitvis varit svårt att definiera var gränsen mellan egeninitierad och ålagd 
informationssökning egentligen går. Vi har även hos bibliotekarierna stött på skilda 
synsätt på vad en informationssökning egentligen omfattar. En annan svårighet är det 
faktum att söksystemen utvecklats mycket sedan början av 90-talet, vilket i många fall 
inneburit att flera av de sökstrategier vi tar upp inte längre används. Bland annat 
stämmer det inte att building blocks är den mest populära sökstrategin, vilket Harter 
(1986) säger att den är. Ett annat problem vi har stött på är att bibliotekariernas 
uppfattningar rörande sökning och browsing skiljer sig till viss del från den som 
förekommer i litteraturen (jfr Large et al. 2001 s. 143). Även om bibliotekarierna ofta 
använder sig av en kombination av de båda söktyperna så tycks de ändå vara av 
uppfattningen att sökning och browsing inte är två likvärdiga typer av sökstrategier. De 
menar att man först söker information och sedan browsar man igenom materialet. En 
förklaring till detta skulle kunna vara att engelskan har två ord för sökning, searching 
och seeking, där seeking är det övergripande ordet för informationssökning. Seeking 
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delas sedan in i searching och browsing, vilka alltså hamnar på samma nivå och är 
likställda varandra. I svenskan finns bara ett ord för sökning vilket följaktligen blir 
överordnat browsing och därför kan uppfattas som något som utförs först. 
 
Marchionini (1995) menar att informationssökningsprocessen är icke-linjär, något som 
vi har fått bekräftat genom vår undersökning i och med att bibliotekarierna ofta växlar 
mellan de olika stegen. Undersökningen visar dock att bibliotekarierna är strukturerade 
och byter tekniker och strategier systematiskt, även om sökningen anpassas efter 
informationsbehovet. Detta gäller framförallt vid ålagd informationssökning, men vi 
tycker oss även kunna se detta vid egeninitierad. Att informationssökningen är 
överskådlig och systematisk tror vi skulle kunna vara typiskt för 
informationsspecialister, och detta torde även hänga ihop med att de reflekterar över sin 
informationssökning och är medvetna om informationssökningsprocessen. I likhet med 
Griffiths och Riddingtons (2001) undersökning, som visar att sjuksköterskor i hög grad 
inhämtar information från kolleger, säger flertalet av våra respondenter att de ofta tar 
hjälp av andra bibliotekarier då de ställs inför ett informationsproblem som de inte kan 
lösa på egen hand. Detta stämmer även överens med Thórsteinsdóttirs och Hultgrens 
(1999) undersökning, där bibliotekarierna kunde ta hjälp av kollegor med större 
ämneskunskaper. Denna undersökning visar också att bibliotekarierna hade regelbundna 
möten för att diskutera arbetet, något som även förekom på de bibliotek som vi 
undersökte. Detta är några exempel på det sätt att nätverka som vi tycker verkar 
utmärkande för bibliotekariers sätt att arbeta och inhämta information. Eftersom denna 
informationskälla ligger utanför ramen för vår undersökning har vi dock inte följt upp 
dessa uttalanden, men vi tänker oss att det skulle kunna vara ett område för vidare 
forskning. 
 
Som vi nämnt tidigare har det inte forskats så mycket kring bibliotekariers 
egeninitierade informationssökning, och vi har därför letat efter samband och tendenser 
för att på så sätt kunna säga något om detta fenomen. Hade det funnits mycket tidigare 
forskning hade vi istället kunnat leta efter avvikelser för att pröva olika teorier, och då 
hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Vi har valt att fokusera på det som är 
gemensamt i våra respondenters informationssökning för att på sätt kunna dra slutsatser 
om hur denna ser ut. Vi är medvetna om att detta endast är en begränsad undersökning 
och att inga allmängiltiga slutsatser därför kan dras utifrån den. Vi hoppas dock att vi 
har lyckats belysa bibliotekariers informationssökning och att denna undersökning kan 
inspirera till fortsatt forskning kring detta fenomen.   

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Som vi nämnt i kapitel 2.7 tycker vi att det faktum att bibliotekariers 
informationssökning i så begränsad utsträckning undersökts vore intressant att forska 
vidare kring. Vad beror det på att det finns en mängd forskning om andra yrkesgruppers 
informationssökning men så lite om bibliotekariers? Ett annat ämne för vidare forskning 
skulle kunna vara informationssökningsmodellernas och sökstrategiernas giltighet idag. 
Eftersom den tekniska utvecklingen förändrat söksystemen så verkar framförallt 
sökstrategierna ha förändrats. Dessa två undersökningar är till viss del beroende av 
varandra. Ska nya typer av sökstrategier kunna identifieras borde bibliotekarier vara en 
lämplig grupp att studera, men även tvärtom. Ska bibliotekariers informationssökning 
studeras vidare behövs lämpliga modeller och teorier att utgå ifrån. Ytterligare ett steg i 
forskningen skulle kunna vara att undersöka skillnaderna mellan 
högskolebibliotekariers och folkbibliotekariers egeninitierade och ålagda 
informationssökning. 
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8. Sammanfattning 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka högskolebibliotekariers egeninitierade och 
ålagda informationssökning i elektroniska källor samt jämföra dessa för att se vilka 
eventuella skillnader som finns. Begreppen ålagd och egeninitierad används för att 
beteckna den informationssökning bibliotekarierna gör för egen del respektive den som 
utförs tillsammans med användaren. Begreppen är hämtade från Melissa Gross 
forskning kring ålagda frågor.  
 
För att uppfylla syftet formulerades följande frågeställningar:  
 

• Hur söker högskolebibliotekarier information till sig själva? 
• Hur ser informationssökningen som de utför tillsammans med användaren ut? 
• Skiljer sig den egna informationssökningen från hur de söker information 

tillsammans med användaren? Om ja, i så fall hur? 
 
Tidigare forskning inom området visar att det finns tydliga brister i forskningen kring 
bibliotekariers informationssökning, framförallt vad gäller den egeninitierade 
sökningen. Den forskning som finns berör framförallt följande områden: 
yrkesverksammas informationssökning, studenters informationssökning, jämförelser 
mellan professionellas och icke-professionellas informationssökning, 
informationssökning på Internet, bibliotekariers referensarbete, och 
informationssökningsprocessen. 
 
Det teoretiska ramverket för vår undersökning är uppbyggt kring Marchioninis modell 
för informationssökningsprocessen. Modellen beskriver informationssökning som en 
icke-linjär process och är indelad i följande åtta steg:  
 

• Steg 1: Urskilj och acceptera ett informationsproblem (Recognize and accept 
an information problem)  

• Steg 2: Definiera och förstå problemet (Define and understand the problem) 
• Steg 3: Välj en informationskälla (Choose a search system) 
• Steg 4: Formulera en sökfråga (Formulate a query) 
• Steg 5: Utför sökningen (Execute search) 
• Steg 6: Utvärdera sökresultatet (Examine results) 
• Steg 7: Utvinn informationen (Extract information) 
• Steg 8: Reflektera/upprepa/avsluta (Reflect/iterate/stop) 
 

Denna modell har sedan kompletterats med ytterligare teoretiska perspektiv bestående 
av Katz och Soergels resonemang kring referensintervjun respektive 
informationssökningsprocessen. Vår undersökning är koncentrerad till steg 2, 3 och 4. I 
vårt teoretiska ramverk ingår även de sökstrategier och söktaktiker som 
informationssökaren kan använda sig av i processen. De består av olika analytiska 
sökstrategier och browsingstrategier. Söktaktikerna innebär olika finesser som används 
för att begränsa eller utöka sökningen. De forskare som figurerar i detta avsnitt är 
Harter, Large, Tedd och Hartley och Marchionini. 
  
Uppsatsens empiriska material är inhämtat med hjälp av en kvalitativ metod bestående 
av djupgående intervjuer med åtta högskolebibliotekarier från två svenska 
högskolebibliotek. 
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Resultatet av undersökningen visar att högskolebibliotekariers egeninitierade och ålagda 
informationssökning skiljer sig åt. Skillnaderna rör framförallt definieringen av 
problemet, den pedagogiska aspekten och val av informationskälla. Vid ålagd sökning 
försvåras definieringen av problemet betydligt eftersom bibliotekarien då måste förstå 
och definiera användarens informationsbehov samt på ett pedagogiskt sätt instruera 
denne i hur söksystemen fungerar. Den ålagda informationssökningen är också på grund 
av detta mer strukturerad än den egeninitierade. Vid egeninitierad sökning används 
Internet i störst utsträckning medan det vid ålagd sökning endast används som ett 
komplement till övriga källor. Katalogen är den källa som används mest vid ålagd 
sökning och minst vid egeninitierad. När sökningen väl är inledd skiljer sig dock inte 
den egeninitierade och den ålagda informationssökningen sig särskilt mycket åt.  
 
Vad gäller användandet av sökstrategier och söktaktiker är likheterna större än 
skillnaderna och bibliotekarierna använder sig i stor utsträckning av samma 
sökstrategier vid de båda söktyperna. De skillnader undersökningen visar på gäller 
användandet av brief search, citation pearl growing och monitoring. Brief search och 
monitoring används framförallt vid egeninitierad, medan citation pearl growing i större 
utsträckning används vid ålagd sökning. Building blocks och successive facets används 
varken vid ålagd eller vid egeninitierad informationssökning. 
 
Till stora delar är resultatet av undersökningen väl överensstämmande med tidigare 
forskning. De skillnader som kunnat identifieras är att Internet numera används oftare 
och att några av sökstrategierna, på grund av den tekniska utvecklingen, är mer eller 
mindre inaktuella. Att utveckla strategierna är ett förslag till vidare forskning. Vår 
förhoppning är att vår undersökning även ska inspirera till vidare forskning kring 
bibliotekariers informationssökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 73 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 
 
Intervjuer med 8 högskolebibliotekarier, genomförda i mars 2007.  

Tryckta källor och litteratur 
 
Alexandersson, Mikael och Limberg, Louise (2004): Textflytt och sökslump: 
informationssökning via skolbibliotek. Stockholm: Liber distribution. 
 
Andersson, Elin och Berglund, Cecilia (2001): Bibliotekariers informationssökning via 
WWW – en undersökning. HumanIT, vol. 5, nr. 1, 2001.  
 
Basu, Geetali (1995): Using Internet for Reference: Myths vs. realities. Computers in 
Libraries, vol. 15, no. 2, 1995, s. 38-41. 
 
Bates, Marcia J. (1989): The Design of Browsing and Berrypicking Techniques for the 
Online Search Interface. 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/bates/berrypicking.html [2007-01-30] 
 
Brage, Christina (2005): Informationskompetens sett ur ett historiskt och samtida 
perspektiv. Infotrend : nordisk tidskrift för informationsspecialister, vol. 60, nr. 4, 2005, 
s. 125-137. 
 
Chowdhury, Gobinda (2004): Introduction to modern information retrieval. London: 
Facet Publishing. 
 
Cogdill, Keith W. och Rasch, Randolph F.R. (1999): Nurse practitioners' information 
needs and information seeking: Implications for practice and education. Holistic 
Nursing Practice, vol. 13, no. 4, 1999, s. 90-98. 
 
Davidson, Bo och Patel, Runa (2003): Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Dinkelacker, Jamie och Hirsh, Sandra (2004): Seeking information in order to produce 
information: An empirical study at Hewlett Packard labs. Journal of the American 
society for information science and technology, vol. 55, no. 9, 2004, s. 807-817. 
 
Griffiths, Peter och Riddington, Lucy (2001): Nurses' use of computer databases to 
identify evidence for practice: A cross-sectional questionnaire survey in a UK hospital. 
Health Information & Libraries Journal, vol. 18, no. 1, 2001, s. 2-10. 
 
Gross, Melissa (1995): The Imposed Query. RQ, vol. 35, no. 2, 1995, s. 236-244.  
 
Gross, Melissa (2001): Imposed information seeking in public libraries and school 
library media centres: a common behaviour? Information Research, vol. 6, no. 2, 2001.  
http://informationr.net/ir/6-2/paper100.html [2007-02-27] 
 
Harter, Stephen P. (1986): Online Information Retrieval: Concepts, Principles, and 
Techniques. Orlando: Academic Press.  



 74 

 
Hedman, Jenny (2006): Högskolebibliotekariers informationssökning i teoretisk 
belysning. Svensk Biblioteksforskning, vol. 15, nr. 2, 2006. 
 
Katz, William A. (2002): Introduction to reference work. Volume II – Reference 
services and reference processes. New York: McGraw-Hill.  
 
Kuhlthau, Carol Collier (2004): Seeking meaning: a process approach to library and 
information services. Westport: Libraries Unlimited.  
 
Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 
Large, Andrew, Tedd, Lucy A. och Hartley, R. J., (2001): Information Seeking in the 
Online Age: Principles and practice. East Grinstead: Bowker.  
 
Leckie, Gloria J., Pettigrew, Karen E. och Sylvain, Christian (1996): Modeling the 
information seeking of professionals: A general model derived from research on 
engineers, health care professionals, and lawyers. Library Quarterly, vol. 66, no. 2, 
1996, s. 161-193. 
 
Limberg, Louise (1998): Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande. Borås: Valfrid. 
 
Marchionini, Gary (1995): Information seeking in electronic environments. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 
Morville, Peter och Rosenfeld, Louis (2002): Information architecture for the World 
Wide Web. Sabastopol, CA: O’Reilly Media Inc. 
 
Soergel, Dagobert (1985): Organizing information: Principles of Data Base and 
Retrieval Systems. San Diego: Academic Press. 
 
Sundin, Olof (2004): Användarundervisning för informationssökning i yrkeslivet: en 
kunskapsöversikt. HumanIT, vol. 7, nr. 2, 2004, s. 265-321. 
 
Tabatabai, Diana och Shore, Bruce M. (2005): How experts and novices search the 
Web. Library & Information Science Research, vol. 27, no. 2, 2005, s. 222-248. 
 
Thórsteinsdóttir, Gudrun och Hultgren, Frances (1999): Referensservice: villkor och 
förändring. Svensk biblioteksforskning, nr. 2, 1999, s. 45-91. 
 
Trost, Jan (2005): Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Vakkari, Pertti (1999): Task complexity, problem structure and information actions - 
Integrating studies on information seeking and retrieval. Information Processing and 
Management, vol. 35, no. 6, 1999, s. 819-837. 
 
Wu, Mei-Mei och Liu, Ying-Hsang (2003): Intermediary’s Information Seeking, 
Inquiring Minds, and Elicitation Styles. Journal of the American society for information 
science and technology, vol. 54, no. 12, 2003, s.1117-1133. 



 75 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledning 
 

• Berätta om undersökningen – syfte m.m. 
• Anonymitet 
• Möjlighet att återkomma med ytterligare frågor 
• Hur intervjun ska gå till – bandspelare, frågeupplägg 
• Berätta om begrepp, såsom ålagd och egeninitierad informationssökning 

 
Bakgrund – Respondent och arbetsplats 
 

• Utbildning? 
§ Vilket lärosäte? 
§ Examinationsår? 

 
• Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

§ Hur länge som högskolebibliotekarie? 
§ Hur länge på den här arbetsplatsen? 

 
• Ålder? 
 
• Yrkestitel? 
 
• Huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
• Hur mycket arbetstid ägnas åt elektronisk informationssökning? 

§ Egeninitierad respektive ålagd? 
 

• Förekommer vidareutbildning i informationssökning? 
§ Vilken typ? 
§ Förekommer detta regelbundet? 
§ Hur är den utformad – konferenser, kurser etc.? 

 
• Hur stor erfarenhet av sökning i elektroniska informationsskällor tycker du att 

du har? 
 
Allmänt 
 

• Hur skiljer förutsättningarna sig åt vid egeninitierad och ålagd 
informationssökning?  

§ Tid/plats o.s.v.? 
§ Hur inverkar detta på sökningen? 
 

• Tror du valet av informationskälla (OPAC, onlinedatabas eller Internet) 
påverkar din informationssökning?  

§ Om ja, på vilket sätt? 
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• Känner du till några specifika sökstrategier? (Kombinera söktermer med 
booleska operatorer, göra en generell sökterm mer specifik för att minska antalet 
träffar eller tvärtom, finna söktermer i ett känt dokument etc.) 

§ Kan du beskriva dem? 
§ Är det någon speciell som du föredrar att använda? 
§ Vilken? 
§ Vid något särskilt tillfälle? 

 
• Förväntas man bemöta användaren på ett visst sätt? Finns det någon policy vad 

gäller informationssökning?  
§ Något särskilt tillvägagångssätt som lärts ut? Under 

utbildningen/på arbetsplatsen? 
§ Några särskilda strategier/informationskällor som 

rekommenderas? 
§ Synen på Internet/Google? Kanske bör de inte användas? 

 
§ Browsing och searching – vilket är vanligast vid ålagd respektive egeninitierad 

informationssökning? 
 
§ Om du inte hittar den informationen du letar efter hur gör du då? 

• Byter källa/strategi, annat? 
 
§ Hur ofta byter du strategi och/eller informationskälla under sökningen?  

 
 
Egeninitierad informationssökning 
 

• Beskriv en vanligt förekommande typ av sökning?  
§ Specifik sökning efter en viss fakta eller efter en särskild titel 

(known-item eller factual search). 
§ En sökning som är ospecificerad och oklar. Den kan täcka flera 

ämnesområden (subject search). 
§ En sökning där man vill skaffa sig bakgrundsinformation eller en 

översikt inom ett ämnesområde (subject search). 
§ En sökning där man vill hålla sig uppdaterad inom ett specifikt 

och tidigare känt ämne (subject search). 
 
Steg 2: Definiera och förstå problemet 

 
• Vad skapar informationsbehovet?  

§ Ämnesökningar för att hänga med inom sitt område? 
§ Hur definieras behovet?  
§ Hur lång tid spenderas i allmänhet med att definiera problemet 

innan själva sökningen börjar?  
o Hitta och definiera olika begrepp som kan 

användas? Förstå vad det är man har behov av och 
letar efter? 

§ Hur byggs fasetterna upp, innan eller efter hand? 
 
Steg 3: Val av informationskälla 

 
• Någon speciell källa som helst används vid sökning åt dig själv? 



 77 

§ Vilken och varför? 
 

• Vad påverkar valet av källa?  
§ Hur stor roll spelar kunskapen om den aktuella källan? 
§ Informationsproblemets karaktär? 

 
• Vilken typ av elektronisk källa används minst eller mest?  

§ OPAC, onlinedatabas eller Internet, andra typer av källor? 
 
• Vilken upplever du att du behärskar bäst? 

§ Varför? 
 
Steg 4: Formulering av sökfrågan 
 

• Påverkar valet av söksystem formuleringen av sökfrågan? 
 
• Hur formulerar du söktermer till problemet vid egeninitierad 

informationssökning? 
§ Tidigare kunskap/erfarenhet inom ämnet eller från tidigare 

sökningar? 
§ Används index, tesaurus eller söktermer från andra dokument etc. 
 

• Skiljer sig bruket av söktermer beroende på om det handlar om egeninitierad 
eller ålagd informationssökning? 

§ I så fall hur? 
§ Enkla och avancerade sökningar med allt från booleska 

operatorer till stora fasetter? Antal och kombinationer? 
 
• Browsing och searching – vilket är vanligast vid ålagd respektive egeninitierad 

informationssökning?  
 
Resultatet 

 
• Hur ofta upplever du att sökningen är framgångsrik? 
• Återvänder du senare till samma sökning? 

§ Varför?  
§ Har informationsproblemet klarnat när du fått tänka på det? 

 
Hur skulle du gå tillväga vid följande informationssökningsuppgift? 
 

• En sökning som syftar till att hålla dig uppdaterad inom ett ämnesområde? 
 

• En sökning som syftar till att skaffa en översikt över ett ämnesområde? 
Exempelvis att identifiera de viktigaste författarna, begreppen och metoderna. 

 
• En sökning som inte är specificerad. Sökningen har ett oklart mål och sökfrågan 

är inte väldefinierad. Informationsbehovet definieras efter hand.  
§ Söktermerna är okända och måste definieras. Kan spänna över 

flera ämnesområden.  
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• Du har ett specifikt och konkret informationsbehov. Exempelvis en sökning efter 
en viss författare eller en viss faktauppgift. Så kallat known-item search. 

 
• Du har ett specifikt informationsbehov, men detta visar sig vara fel och 

informationen som erhålls är inte den som behövs. 
 
Ålagd informationssökning 

 
• Beskriv en vanligt förekommande typ av sökning vi ålagd informationssökning? 

§ Specifik sökning efter en viss fakta eller efter en särskild titel 
(known-item eller factual search). 

§ En sökning som är ospecificerad och oklar. Den kan täcka flera 
ämnesområden (subject search). 

§ En sökning där man vill skaffa sig bakgrundsinformation eller en 
översikt inom ett ämnesområde (subject search). 

§ En sökning där man vill hålla sig uppdaterad inom ett specifikt 
och tidigare känt ämne (subject search). 

 
• När du får en förfrågan om ett informationssökningstillfälle hur gör du då? 

§ Försökningar inom ämnet? 
 
Steg 2: Definiera och förstå problemet 

 
• Hur definieras användarens informationsbehov?  

§ Han/hon vet själv vad som söks? Du som bibliotekarie får hjälpa 
till att reda ut problemet? 

§ Hur lång tid spenderas i allmänhet med att definiera problemet 
innan själva sökningen börjar? 

 
• Vilka svårigheter finns med att förstå användarens informationsbehov? 

§ Osäkerhet? 
§ Större än vid egeninitierad informationssökning? 

 
• Ämneskunskapens påverkan på informationssökningen? 

§ Görs sökningar främst i det ämne som bibliotekarien är kunnig i? 
§ Lärare och studenter – skiljer det sig vad gäller ämneskunskaper?  
§ Ämneskunskaperna hos användaren varierar? 

 
Steg 3: Välj en informationskälla 

 
§ Någon speciell källa som helst används vid ålagd informationssökning? 

§ Vilken och varför? 
 
§ Vad påverkar valet av källa?  

§ Hur stor roll spelar kunskapen om den aktuella källan? 
§ Informationsproblemets karaktär? 

 
§ Vilken typ av elektronisk källa används minst eller mest?  

§ OPAC, onlinedatabas eller Internet?  
 
§ Vilken upplever du att du behärskar bäst? 

§ Varför? 
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Steg 4: Formulera en sökfråga 
 

• Påverkar valet av söksystem formuleringen av sökfrågan? 
 
§ Hur formulerar du söktermer till problemet vid ålagd informationssökning? 

§ Används index, tesaurus eller söktermer från andra dokument etc. 
§ Vem formulerar dem? Användaren eller du själv? Vilket är 

vanligast? 
 
§ Vilka sökstrategier används? 

§ Kan du beskriva dem?  
§ Hur väljs de ut? 
 

§ Är det någon speciell sökstrategi som du föredrar att använda vid ålagd 
informationssökning? 

§ Vilken och varför? 
 
§ Vad påverkar valet av sökstrategi? 

§ Hur påverkar informationssökningsuppgiften valet av 
sökstrategi? 

  
§ Används andra söktekniker när ämnet är okänt, till skillnad från vid 

egeninitierad informationssökning? 
§ Kan du beskriva dem? 

 
§ Vad använder du oftast för söktermer vid ålagda informationssökningar?  

• Enkla och avancerade sökningar med allt från booleska 
operatorer till stora fasetter? 

• Varför? 
 
§ Hur byggs fasetterna upp? 

•  Innan eller efter hand? 
 
Resultatet 

 
§ Hur ofta upplever du att sökningen är framgångsrik? 
 
§ Får du efteråt feedback? 
 
§ Kommer användaren ofta tillbaka senare med fler frågor? 

§ Ber de om nya informationssökningar när de gått igenom 
resultatet? 

§ Har informationsbehovet i så fall förändrats? På vilket sätt? 
 
 
Hur skulle du gå tillväga vid följande informationssökningsuppgift? 
 

• En sökning som syftar till att användaren vill hålla sig uppdaterad inom ett 
ämnesområde? Forskare håller på med längre forskningsuppgift och vill ha hjälp 
med att skaffa information regelbundet – vilka källor och sökmetoder kan passa? 
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• En användare vill skaffa sig en översikt över ett ämnesområde? Exempelvis att 
identifiera de viktigaste författarna, begreppen och metoderna. 

 
• En sökning där användaren inte har specificerat vad denne letar efter. Sökningen 

har ett oklart mål och sökfrågan är inte väldefinierad. Exempelvis en användare 
som har fått en uppgift i litteraturvetenskap och inte riktigt vet hur denne ska gå 
vidare med den. Informationsbehovet definieras efter hand. 

 
• Användaren har ett specifikt informationsbehov, men vet inte hur denne ska 

finna informationen. Exempelvis en sökning efter en viss författare eller en viss 
faktauppgift. Så kallat known-item search eller factual search. 

 
• Användaren har ett specifikt informationsbehov, men detta visar sig vara fel och 

informationen som erhålls är inte den som behövs. Hur går du tillväga? 


