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Abstract:  This thesis aims to discuss how an information system and its 

users may adapt to each other. The main discussion is how to 
create an information system that is adaptable without losing its 
organising properties. The thesis uses  a holistic approach to the 
topic and the areas being dealt with  are information 
architecture, interactive information retrieval and information 
searching. The practical work consisted of constructing a 
database for Autoliv’s Research and Development branch. The 
Research and Development branch also served as the population 
for a questionnaire in information searching, which was 
performed to collect empirical findings prior to developing the 
database. The results showed that pearl growing was the most 
commonly used search strategy and free text searches were 
performed if the user was previously unfamiliar with the 
requested documents. Relevance was judged from author, 
context and abstract. The outcome of the questionnaire was 
discussed with regard to the literature, where certain empirical 
findings were confirmed. Practical issues were discussed 
concerning the questionnaire and the literature. 
The conclusion drawn is that the construction of an information 
system that proved to be useful from an organising perspective 
and an information searcher’s point of view was a question of 
superiority/inferiority of accessing the system. In other words, 
would the organising properties be more important and therefore 
superior, or would the interface and search engine be of more 
importance?  
Whether the information system should serve the user or if the 
user should serve the system depends on the purpose with the 
information system. 
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1. Inledning 
 
Genom en arbetsmarknadsdag hösten 2005 fick jag veta att Autoliv i Vårgårda sökte en 
person som kunde ta sig an att konstruera en databas åt dem. Jag hörde av mig och blev 
informerad om att uppdraget mer specifikt gällde att skapa en databas åt 
forskningsavdelningen. Antalet dokument uppskattades av min kontaktperson till cirka 
2000 tryckta och ungefär lika många i elektronisk form. Dokumenten var främst artiklar 
från olika källor, konferensmaterial, böcker samt artiklar utskrivna från databaser. 
En grundläggande förutsättning för projektet var att alla dokument förblev hos 
respektive anställd. Vidare skulle databasen gärna vara i fulltext och det skulle kunna gå 
att kommentera de texter man hade använt. I ett hörn på avdelningen fanns ett litet 
bibliotek (cirka 500 volymer) som potentiellt skulle kunna användas för att samla 
kopior på de unika dokument som de anställda förfogade över var för sig. Vidare var det 
tänkt att personalen på avdelningen själva skulle sköta det löpande underhållet av 
databasen och det uttrycktes därför önskemål om att den skulle vara användarvänlig. 
Det var tänkt att databasen på sikt eventuellt skulle expandera och omfatta fler av 
företagets forsknings- och utvecklingsenheter. 
 
Autoliv är ett svenskt multinationellt företag som har tillverkat produkter inom 
trafiksäkerhet sedan 1950-talet. Produkterna som tillverkas är bland annat bilbälten, 
olika sorters krockkuddar, elektroniska komponenter till krockkuddar, night-vision-
system, med mera. Hos Autoliv i Vårgårda finns cirka 1000 anställda, varav ett 20-tal 
på forskningsavdelningen, vilken är företagets grundforskningsavdelning i Sverige. 
Forskningsavdelningen är i huvudsak uppdelad i arbetsgrupper och emellanåt 
förekommer det projektgrupper över arbetsgruppsgränserna. Enligt min kontaktperson 
är skälet till att skapa en avdelningsgemensam databas att få överblick över vilka 
dokument avdelningen redan förfogar över då uppdelningen i arbetsgrupper inte ger 
någon överblick över vilka dokument som finns hos respektive medarbetare och 
medarbetarna inte har något enhetligt sätt att organisera sina dokument. 
 
Då databaskonstruktion främst är ett praktiskt ämne kommer den här uppsatsen att 
diskutera om ett informationssystem kan vara användarvänligt att söka i utan att 
organisationsprinciperna frångås. Det praktiska arbetet omfattade en begynnande 
beståndsinventering, insamla åsikter från berörda anställda, skapa databasens relationer 
och förverkliga dessa, samt påbörja inmatning av data. Praktiska exempel på 
informationssökning och på hur information organiseras kommer att tas upp i 
diskussionskapitlet. 
För övrigt kommer uttrycket informationsåterfinning konsekvent att användas istället 
för det mer etablerade uttrycket informationsåtervinning. Som en konsekvens av detta 
kommer även ordet återfinningssystem att användas istället för återvinningssystem. 
Vidare kommer uttrycken informationssystem och databas att användas synonymt. 
 
 

1.1 Problemformulering 
 
Problemets kärna är att skapa ett informationssystem, som är anpassat till användaren 
men som fortfarande har kvar sin organiserande funktion. Det vill säga en konsekvent 
dokumentorganisation som samtidigt är användarvänlig ur ett informationssöknings-
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perspektiv. Bakgrunden till problemformuleringen är att den databas som skapades 
skulle vara användarvänlig, samtidigt som den skulle vara stabil ur ett organiserande 
perspektiv och att det enligt mina iakttagelser verkar finnas en motsättning mellan 
användarvänlighet och hur dokument organiseras. Den teoretiska diskussionen kommer 
att ta sin utgångspunkt i den databas som skapades för Autolivs forskningsavdelning.  
 
 

1.2 Syfte 
 
Den här uppsatsen syftar till att diskutera hur ett informationssystem och dess 
användare kan anpassas till varandra. Flera olika perspektiv på uppgiften kommer att 
presenteras i form av informationsarkitektur, interaktiv informationsåterfinning och 
informationssökning. 
 
 

1.3 Frågeställningar 
 
Hur kan man konstruera ett informationssystem som är användbart både ur ett 
organiserande perspektiv och ur en informationssökares synvinkel?  
Hur påverkar informationssystemet och användaren varandra?  
Hur söker personalen information i sin arbetsutövning?  
Hur kan informationssystemet anpassas till användarens informationssökningsbeteende 
utan att förlora sin organiserande funktion?  
 
De två första frågorna kommer att diskutera ämnet utifrån en teoretisk aspekt, medan de 
två sistnämnda frågorna är av mer praktiskt karaktär. Uppsatsen har ett 
helhetsperspektiv på sitt problem, varför diskussionen kommer att föras på två nivåer 
(mikro respektive makro). Utifrån andra premisser hade frågorna kunnat användas för 
att studera endera av nivåerna. 
 
Efter att ha studerat delar av det teoretiska materialet blev jag varse att det var möjligt 
att betrakta forskningsavdelningen ur mikro- och makroperspektiv, där de enskilda 
anställdas sätt att organisera information blev mikroperspektivet, och databasen som 
skulle hantera all forskningsrelaterad information de anställda förfogade över blev 
makroperspektivet. Till viss del betraktas även informationssökning ur både mikro- och 
makroperspektiv då uppsatsen både studerar individuella användares beteende och 
användare som ett kollektiv. 
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1.4 Disposition 
 
Följande kapitel handlar om metod och avgränsningar. För att ta reda på hur 
målgruppen söker information genomfördes en enkät, vilken presenteras i detta kapitel. 
Det tredje kapitlet är ett teorikapitel, i vilket litteratur som belyser uppsatsens teoretiska 
bakgrund presenteras. I kapitlet ingår delarna informationsarkitektur samt interaktion. 
Delkapitlet om interaktion omfattar interaktiv informationsåterfinning och 
informationssökning. I det fjärde kapitlet presenteras enkätresultaten. Det femte kapitlet 
återknyter till uppsatsens frågeställningar och presenterar studiens slutsatser. Här 
diskuteras enkätresultat och litteratur; kapitlets struktur liknar den i kapitel tre. I kapitlet 
diskuteras även praktiska förutsättningar för uppgiftens genomförande. Sammanfattning 
sker i kapitel sex och källor redovisas i kapitel sju. 
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2. Metod 
 
Den teoretiska delen av arbetet är en litteraturstudie som syftar till att presentera 
interaktion ur olika perspektiv.  
Då uppsatsen handlar om ett inomdisciplinärt ämne kommer den även att ha en holistisk 
ansats. En holistisk ansats innebär att uppsatsen betraktar ämnet ur ett 
helhetsperspektiv1 och kommer därför att omfatta flera verksamhetsområden inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. De verksamhetsområden som tas upp är 
informationsarkitektur, interaktiv informationsåterfinning och informationssökning.  
 
De källor som kom att användas i teorikapitlet hittades via sökningar i 
högskolebibliotekets katalog, samt i databaserna Nordiskt BDI-Index, Library and 
Information Science Abstracts, Library, Information Science & Technology Abstracts, 
Library Literature & Information Science, Inspec, ACM Digital Library och 
IEEExplore. Några av de söktermer som användes var: informationshantering, 
informationsarkitektur, informationssystem, interactive information retrieval, 
information retrieval, informationssökningsstrategier, cognitive information retrieval, 
kognitiv IR. Jag blev på ett tidigt stadium varse att det fanns väldigt mycket material om 
informationssystem och informationssökning var för sig, och betydligt mindre som 
förenade de båda aspekterna.  
 
 

2.1 Enkätstudie  
 
Jag hade möjlighet att välja den metod som var bäst lämpad för att ta reda på flera 
individers informationssökningsbeteende och valet föll på att göra en enkätstudie med 
slutna frågor. De främsta argumenten för att göra en enkätundersökning är att den 
snabbt ger en samlad överblick över situationen och är lätt att jämföra med det 
teoretiska arbetet. Till enkätens nackdel hör dels att respondenterna kan missuppfatta 
frågorna, dels att respondenter avstår från att svara. 
Vid såväl intervjuer som enkäter finns risken att respondenten lämnar sådana svar som 
den tror att frågeställaren vill ha. Observationer hade krävt att personerna som 
studerades för det första ägnade sig åt mer uttalad informationssökning, för det andra att 
de tillät sig bli observerade, och för det tredje hade det tagit mer tid från 
databaskonstruktionen, vilket var den huvudsakliga uppgiften som skulle genomföras på 
företaget. 
Som en av uppsatsens delar ingår att undersöka personalens informations-
sökningsbeteende för att lättare kunna utforma databasen. Dock är det inte avsikten att 
uppsatsen uteslutande ska vara en informationssökningsstudie.  
 
Utfallet av enkätstudien kommer att presenteras som deskriptiv statistik då det är en 
totalundersökning som görs. Deskriptiv statistik har till syfte att kartlägga det som 
studeras.2 I en totalundersökning ingår samtliga av populationens individer.3 

                                                 
1 Nationalencyklopedin. 
2 Berg, Sven, Ek, Lars & Körner, Svante (1984). Deskriptiv statistik. Lund: Studentlitteratur, s. 14. 
3 Ejlertsson, Göran (1992). Grundläggande statistik: Med tillämpningar inom sjukvården. Lund: 
Studentlitteratur, s. 20. 
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Innan utformningen av enkäten hölls korta samtal om cirka 15 minuter med 14 av de 
potentiella användarna om hur de sökte information och vilka källor de använde  
(bilaga 1). Att intervjua många respondenter tar tid, men samtidigt fick jag möjlighet att 
bearbeta enkätfrågorna ytterligare innan enkäten distribuerades. Vad som framkom i 
samtalen och som inte skulle ha kommit fram i enkäten omformulerades till frågor som 
inkluderades i enkäten. Enkäten gav också möjlighet att bekräfta eller avfärda påstådda 
sökmönster och önskemål om funktioner som hade lyfts fram vid en tidig kontakt med 
företaget. Utifrån intervjuerna fick jag även en viss förförståelse för hur enkätutfallet 
skulle komma att te sig. 
 
Syftet med frågorna var att analysera personalens gängse informationssökningsbeteende 
samt undersöka vilka tekniska funktioner som kunde vara aktuella i databasen. Enkäten 
hade även kunnat tjäna till att jämföra teoretiska utsagor med verkligheten, något som 
hade kunnat vara ett alternativt upplägg för uppsatsen. 
Värderingsfrågorna och deras svarsalternativ utformades som kvotskalor. En kvotskala 
liknar en intervallskala i det att skillnaderna mellan variabelvärdena kan beskrivas på ett 
meningsfullt sätt och har, utöver det, en absolut nollpunkt.4  
 
Enkäten delades in i områdena sökstrategier, sökfält samt relevansbedömning. Några av 
frågorna hade till avsikt att fånga in beteenden som uteslöt varandra. En respondent som 
till exempel alltid använder författarfältet för att söka efter en känd författare förväntas 
inte använda fritextfältet i lika hög utsträckning till en sådan sökning. 
 
Frågorna utformades som påståenden som besvarades på en kvotskala med tiogradiga 
intervaller i spektrat 0 till 100 där 100 motsvarade alltid (alla gånger av 100) och 0 
motsvarade aldrig (ingen gång av 100). Givetvis hade intervallet kunnat vara mindre 
eller haft färre steg, men jag ville få en tydligare bild av subjektiva uttryck som ”ofta”, 
”ibland” och ”sällan” och valde därför bort att ha dessa som svarsalternativ. Eftersom vi 
läser från vänster till höger så hade troligen färre svarat ”alltid” om skalan hade varit 
uppställd 0-100 vänster till höger istället för 100-0 vänster till höger.  
Av pedagogiska skäl kommer resultaten däremot att redovisas 0-100 och skalan indelas 
i fem intervaller vilka illustreras av uttrycken ”aldrig”, ”sällan”, ”ibland”, ”ofta” samt 
”alltid”. 
 
Eftersom majoriteten av de anställda var potentiella användare och underhållare av 
databasen var det naturligt att begränsa urvalet till personalen på avdelningen, vilket gav 
en total population om 19 personer. De som inte tillfrågades var den administrativa 
personalen, vilken uppgick till fem personer. Enkäterna distribuerades personligen och 
svarstiden var satt till tre veckor. 
 
Att enkäten i hög utsträckning är skriven på fackspråk kan sannolikt bidra till att frågor 
kan ha missuppfattats. Från civilingenjörsgruppen handlar troligen bortfallet på frågorna 
om okänd författare respektive okänd titel om att respondenten inte har förstått 
frågeställningen. Det medges att några olyckliga formuleringar förekommer i enkäten. 
Gällande frågorna som skulle ringa in motsatsbeteenden har utfallet av alltid respektive 
aldrig varit konsekvent i det att de som har svarat alltid på ena beteendet har uppgett 

                                                 
4Ejlertsson, s. 32. 
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aldrig på det andra, medan nyanserna däremellan inte har haft samma konsekventa 
utfall.  
 
 

2.2 Avgränsningar 
 
Den här uppsatsen handlar inte om systemutveckling på övergripande nivå då det hade 
krävt att jag själv hade studerat min egen interaktion med uppdragsgivaren samt 
systemutvecklares dialog och arbete med sina användare. Det system som utvecklades 
berörde i huvudsak hanteringen av forskningsavdelningens vetenskapliga material och 
inte personalens arbetssätt i stort. Traditionell systemutveckling handlar om att på en 
övergripande nivå utveckla ett större datasystem som organisationen förväntas införliva 
i verksamheten. Möjligen handlar uppsatsen om systemutveckling på detaljnivå i det att 
jag har utvecklat ett informationssystem för en mindre grupp slutanvändare, undersökt 
slutanvändarnas informationssökningsbeteende och tagit hänsyn till övriga synpunkter 
för att jämka ihop databasstruktur och informationssökningsbeteende.  
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3. Teori 
 
I det här kapitlet presenteras litteratur om olika teorier som rör uppsatsens 
ämnesområden. De ämnesområden som behandlas är informationsarkitektur, interaktiv 
informationsåterfinning och informationssökning. Kapitlet syftar till att förankra 
uppsatsens helhetsperspektiv och presentera de ämnesområden uppsatsen fokuserar på. I 
kapitel 3.1 kommer ”modell” att användas för att beskriva förhållanden på en 
makronivå och ”system” för att beskriva mikronivå, vilket i det här fallet kan tänkas 
vara data- och informationssystem av olika slag. Kapitel 3.1 presenterar några olika 
perspektiv på informationsarkitektur samt ett par exempel på strukturer som kan 
tillämpas på makro- såväl som mikronivå. Ett av perspektiven framhåller att strukturen 
ska stödja användarnas informationssökning och knyter an till frågeställningen om hur 
informationssystem kan anpassas till användaren utan att förlora sin organiserande 
funktion. Kapitel 3.2 ventilerar teorier och tidigare forskning som hör samman med de 
mer generella frågeställningarna om hur man kan konstruera ett informationssystem 
som är användbart både ur ett organiserande perspektiv och ur en informationssökares 
synvinkel respektive hur informationssystemet och användare påverkar varandra. Hur 
användare och informationssystem interagerar med varandra, olika aspekter av 
informationssökning samt tidigare studier av hur ingenjörer söker information 
presenteras på en generell nivå.  
 
 

3.1 Informationsarkitektur  
 
Informationsarkitektur är en term som används i flera olika sammanhang för att 
beskriva informationsstrukturer och informationshantering inom en organisation. 
Termen kan dels syfta på informationsstrukturer på en övergripande nivå i en 
organisation, dels på informationsstrukturer inom ett datanätverk.5 I det här 
sammanhanget avses det förstnämnda.  
 
Enligt Robin Hourican är informationsarkitektur ett sätt att lösa problemen med att lagra 
och hitta information. Termen myntades på 1960-talet av Richard Saul Wurman, en 
arkitekt som intresserade sig för hur information om stadsmiljöer kunde insamlas, 
organiseras och presenteras på ett meningsfullt sätt.  
Hourican beskriver en informationsarkitekturmodell bestående av struktur, människor, 
process och verktyg. Strukturen är till för att organisera informationen. Människor avser 
dels de som arbetar med att utveckla och underhålla arkitekturen och dels de som 
kommer att använda den. Processerna stödjer arkitekturens utveckling och tillämpning 
och med verktyg menas mjukvara för att få arkitekturen att fungera i en organisation.6 
 
I artikeln ”10 Questions About Information Architecture” beskriver Shel Kimen 
informationsarkitektur som skapandet av en struktur eller organiserandet av 
information. Ett biblioteks informationsarkitektur utgörs av kombinationen av katalogen 
och den fysiska biblioteksbyggnaden. I Internet-sammanhang beskrivs 

                                                 
5 Hourican, Robert (2002). “Information Architectures – What are they?” Business Information Review, 
vol. 19, nr 16, s. 17. 
6 Hourican, s. 18. 
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informationsarkitektur vara en kombination av att organisera en hemsidas innehåll i 
kategorier och skapa ett gränssnitt som stödjer indelningen.7  
 
Brancheau och Wetherbe beskriver å sin sida informationsarkitektur som en modell 
över informationsbehoven i en organisation. Informationsarkitekturen blir ett sätt att 
kartlägga organisationens informationsbehov, relatera behov till verksamhet och 
dokumentera förhållanden mellan olika avdelningar. Kartläggningen används sedan för 
att underlätta hur information förmedlas samt till mjukvaru- och systemutveckling inom 
organisationen.8 
 
Här kommer två modeller som kan användas för att strukturera informationsflöden att 
beskrivas. Dessa modeller är Information Resources Management-modellen (IRM-
modellen) respektive VerksamhetsBaserad Systemstruktur (VBS), vilka beskrivs nedan. 
Modellerna kan användas på såväl makro- som mikronivå. 
Med makro- respektive mikronivå avser jag att en informationsmodell på makronivå är 
en modell som organiserar informationsflöden mellan olika enheter i en organisation, 
medan en informationsmodell på mikronivå är det informationssystem som används 
inom en enskild avdelning för att hantera information.  
 
Karin Axelsson och Göran Goldkuhl skriver i Strukturering av informationssystem att 
ett system är en definierad helhet som strukturerar informationsbehandlande funktioner 
och information. Författarna skriver även att ett system är något som uppfattas som ett 
system.9 Axelsson och Goldkuhl fokuserar på att beskriva för- och nackdelar med 
Information Resources Management (IRM) kontra VerksamhetsBaserad System-
strukturering (VBS).  
 
 

3.1.1 IRM-modellen 
 
Vad som kännetecknar IRM-modellen är en datastruktur som innehåller all den samlade 
information en verksamhet förfogar över och som är stabil över tid. Eftersom strukturen 
ska vara stabil är det inte användarnas informationsbehov som styr hur databasen är 
organiserad då informationsbehov är föränderliga. Om användarnas informationsbehov 
hade styrt strukturen hade databasen i så fall stått under permanent omstrukturering. 
Vidare ska strukturen av en IRM-modell vara tekniskt oberoende av de dataprogram och 
applikationer som används för att lägga till eller hämta information.10 Oavsett vilken 
mjukvara som används så behövs en stabil struktur för att organisera informationen och 
göra den sökbar. Vad som är viktigt i sammanhanget är alltså att databasstrukturen ska 
kunna flyttas mellan olika mjukvaror utan att behöva förändras.  
 
Olika typer av bibliotek och större centrala databaser är mina exempel på en tillämpad 
IRM-modell då all information finns samlad i ett system med en stabil struktur.  

                                                 
7 Kimen, Shel (2003). “10 Questions About Information Architecture”. TechRepublic. TechRepbulic är en 
del av portalen CNet.com. 
8 Brancheau, James C. & Wetherbe, James C. (1986). “Information Architectures: Methods and practice”. 
Information Processing & Management, vol. 22, nr 6, s. 453f. 
9 Axelsson, Karin & Goldkuhl, Göran (1998). Strukturering av informationssystem: Arkitekturstrategier i 
teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, s. 9. 
10 Axelsson & Goldkuhl, s. 35ff. 
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Enligt Axelsson och Goldkuhl innebär IRM-modellen att informationssystemet slipper 
byggas upp på nytt om organisationen får en ny struktur. Systemet fungerar även när 
organisationen och/eller dess informationsbehov förändras. Om information finns 
allmänt tillgänglig underlättar det samordningen av olika funktioner inom en större 
verksamhet.11  
 

 

3.1.2 VBS-modellen 
 
VBS-modellen utgår från hur ansvarsfördelningen mellan verksamhetsfunktioner 
fördelar sig. En verksamhetsfunktion skulle till exempel kunna vara ett utskott, en 
nämnd eller en underavdelning då en verksamhetsfunktion definieras som ”en 
välavgränsad del av verksamheten med en bestämd uppgift att fylla och ett ansvar för att 
uppgiften genomförs”.12 Till de resurser funktionen förfogar över hör bland annat 
informationssystem. Mitt exempel på hur det här skulle kunna yttra sig i tillämpad form 
är en organisation med olika arbetsgrupper där arbetsgrupperna har sporadiskt utbyte 
med varandra och skapar sina egna informationssystem. 
Avgränsningen för vilken information en lokal grupp har tillgång till är beroende av 
ansvarsgränser. Det anses att den lokala verksamhetsgruppens frihet ökar om den har 
tillgång till alla sina resurser. Avgränsningen påverkas av vilka ansvarsområden 
verksamheten är organiserad i samt hur dessa samverkar.13 Hur samverkan mellan de 
olika verksamheterna sker styrs av en sambandsstruktur som beskriver hur 
verksamheterna samverkar på makronivå. 
En tillämpad VBS-modell har till mål att undvika centralisering och en oflexibel 
systemstruktur.14 Genom ett decentraliserat informationssystem minskas risken för att 
bli beroende av att andra verksamhetsgruppers system fungerar.15  
 
 

                                                 
11 Axelsson & Goldkuhl., s. 44. 
12 Ibid., s. 45. 
13 Ibid., s. 45f. 
14 Ibid., s. 52. 
15 Ibid., s. 47. 
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3.2 Interaktion  
 
Här presenteras interaktiv informationsåterfinning och informationssökning gemensamt 
då båda områdena studerar hur användare agerar. Vad som i huvudsak skiljer interaktiv 
informationsåterfinning från informationssökning är att forskare inom området anser att 
även återfinningssystemet är en faktor som bör uppmärksammas i 
informationssökningsstudier. De menar att få informationssökningsstudier diskuterar de 
tekniska förutsättningarna, utan fokuserar på sökbeteende, sökprocess, relevans-
bedömning med mera. Enligt den holistiska synen på interaktiv informationsåterfinning 
bör hela informationssystemet, inklusive gränssnittet, vara designat för att stödja 
användaren under informationssökningsprocessen. Användaren lämnar i sin tur 
återkoppling till systemet som förhoppningsvis har förbättrat sitt stöd till nästa gång.16  
 
I avsnittet om informationssökning kommer även några vanliga sökstrategier att 
beskrivas för att tydligare förankra några av enkätfrågorna. 
 
 

3.2.1 Interaktiv informationsåterfinning 
 
Interaktiv informationsåterfinning är min översättning av Interactive Information 
Retrieval. För att få bättre flyt i texten kommer uttrycket interaktiv IR att användas i 
fortsättningen. IR är ett etablerat fackuttryck och därför ligger det nära till hands att på 
svenska kalla Interactive IR/Interactive Information Retrieval för interaktiv IR, trots att 
det inte är språklogiskt korrekt att blanda flera språk. Det längre uttrycket interaktiv 
informationsåterfinning hade minskat textens läsbarhet. 
 
Interaktiv IR är ett relativt ungt, inomvetenskapligt forskningsområde som betraktar IR 
ur ett mjukt perspektiv och tar ett bredare grepp om IR då man inte enbart studerar 
återfinningseffektivitet utan även faktorer runt användaren och själva 
återfinningsprocessen, så som till exempel teknisk och social miljö, sökbeteende, 
resultatbearbetning och människa-dator-interaktion. I boken The Turn beskrivs 
interaktiv IR vara de kommunikationsprocesser som uppstår under 
informationsåterfinning, vilka inkluderar de viktigaste faktorerna inom 
informationssökning och informationsåterfinning, till exempel sökare, organisatorisk 
kontext och gränssnitt.17  
 
I The Turn sammanfattar Peter Ingwersen och Kalervo Järvelin stora delar av den 
forskning som publicerats inom informationsåterfinning och informationssökning. De 
finner att den forskning som sker inom informationssökning i huvudsak är 
användarstudier som fokuserar på hur användaren söker information, men studierna tar 
sällan upp hur användaren interagerar med ett system och hur olika val motiveras. Med 
sin kritik avser Ingwersen och Järvelin främst informationssökningsstudier som enbart 
har fokuserat på själva sökningen och inte tagit hänsyn till sökprocessens kontext.18 På 

                                                 
16 Ingwersen, Peter & Järvelin, Kalervo (2005). The Turn:  Integration of Information Seeking and 
Retrieval in Context. Dordrecht: Springer, s. 30. 
17 Ingwersen & Järvelin, 2005, s. 21. 
18 Ibid., s. 3. 
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samma sätt menar de att forskare aktiva inom informationsåterfinning sällan diskuterar 
sina laborationsmiljöer med hänvisning till att de använder en begränsad 
dokumentsamling.19 
 
David Johnstone med flera skriver i artikeln ”Bringing human information behaviour 
into information systems research” att informationsbeteende har ägnats väldigt lite 
uppmärksamhet inom forskningen om informationssystem och att forskningen fokuserar 
på den aktuella IT-teknikens funktioner. De skriver att bortsett från interaktionsstudier 
är det svårt att se hur mänsklig informationsbearbetning i övrigt har med 
återfinningssystem att göra.20 
 
Författarna skiljer mellan information som produceras av datasystem och information 
som kan svara mot ett mänskligt informationsbehov, samt menar att den 
uppmärksamhet som ägnas åt informationsbeteendeforskningen i huvudsak handlar om 
informationssökning och inte så mycket om beteende. De anser att utvecklingen från 
informationssystem som stödjer strukturerade arbetsuppgifter till informationssystem 
som stödjer semi-strukturerade arbetsuppgifter har skapat ett gap mellan den 
information som produceras av informationssystemet respektive hur informationen 
bearbetas och används. Författarna hävdar att det mänskliga informationsbeteendet finns 
i glappet mellan de olika typerna av information.21 
 
Slutanvändare tillfrågas i regel om vilken information de vill ha och hur de vill ha den, 
men inte om hur informationen ska förmedlas eller tolkas till beslutsunderlag som kan 
omsättas i praktiken.22 
 
Problemet med att förstå mervärdet som användarna lägger till den hårda informationen 
är att mervärdet har en mjuk effekt och är därmed inte ett synligt forskningsresultat. 
Genom att tillämpa kontextuell bedömning och skapa samt arbeta med mjuk 
information hamnar mänsklig informationsbearbetning utanför fokus av vad 
traditionella systemutvecklare och designers arbetar med.23  Författarna menar att den 
akademiska utmaningen är att kombinera olika paradigm i informations-
beteendeforskningen för att passa både det ”hårda” och det ”mjuka” perspektivet på 
informationssystem. 24 
 
Ingwersen och Järvelin menar att människa-dator-interaktion måste förstås utifrån en 
kognitiv aspekt där den information som förmedlas från användaren till systemet förblir 
konstant på en lingvistisk nivå. Information från systemet till användaren (via 
gränssnittet) förblir på en lingvistisk nivå till dess att den mänskliga användaren 
uppfattar meddelandet kognitivt och ger det ett informativt värde. Enligt författarna går 
det enbart att tala om informationsöverföring när det finns mänskliga mottagare 
inblandade i förmedlingsprocessen.25 
 
                                                 
19 Ingwersen & Järvelin, 2005, s. 3, 7f. 
20 Johnstone, David, Tate, Mary &  Bonner, Marcus  (2004). “Bringing information behaviour into 
information systems research: An application of systems modelling”. Information Research, vol. 9, nr 4, 
ej paginerad. 
21 Johnstone., 
22 Ibid., 
23 Ibid., 
24 Ibid., 
25 Ingwersen & Järvelin, 2005, s. 46.  
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I Cognitive Systems Engineering beskriver Jens Rasmussen med flera hur användaren 
och systemet påverkar varandra. Anpassningsbara system är målinriktade och kan 
förändras i takt med den miljö som systemet verkar i. System utvecklas löpande i 
verksamheten då de förändras och anpassas parallellt med användares beteende. Att 
anpassa och utveckla systemet sker till stor del genom planerade och oplanerade 
experiment.26  
Vidare anser författarna att det inte finns två användare inom samma organisation som 
beter sig identiskt i sitt sätt att interagera med systemet, delvis på grund av att få 
anställda arbetar med identiska uppgifter. 
För att identifiera vilket beteende som är att förvänta behöver man identifiera vilka 
begränsningar som formar beteendet samt vilka övriga begränsande handlingar en aktör 
utför. Problemet med att identifiera beteende är att beteende har en förhistoria och 
beteendemönster skapas genom tidigare val och beslut.27 
 
Vid upplärning av nya anställda finns en risk för att mer erfaren personal för vidare 
myter om systemet istället för faktiska förhållanden om hur systemet fungerar.28 Tips 
om genvägar samt myter om hur systemet fungerar respektive inte fungerar förmedlas 
kollegor emellan. 
 
 

3.2.2 Informationssökning 
 
Informationssökning kan ses ur minst tre perspektiv: att hitta information, få kunskaper 
utifrån befintlig information och skapa ny information genom informationssöknings-
processen.29 Enligt Katriina Byström utgörs INSU-forskningen30 av fyra hörnpelare: 
medel, information, individer samt i vilken kontext informationen söks och ska 
användas.31  
 
En informationssökningsprocess antas generellt utlösas av ett informationsbehov. 
Ett informationsbehov identifieras utifrån följande: informationssökarens avsikt eller 
syfte/mål, sökarens redan befintliga kunskaper, kvaliteten på det material som kommer 
att användas för att lösa uppgiften samt hur specifika de befintliga kunskaperna är. 
Avsiktsperspektivet kan delas upp ytterligare i sökning efter innehåll i oorganiserade 
källor respektive sökning efter strukturerade uppgifter. I de fall som det är strukturerade 
uppgifter som eftersöks känner användaren till vad det är för typ av information som 
den vill ha: till exempel en tidskriftsartikel, kontaktuppgifter, faktauppgifter eller ett 
känt ämne/innehåll. 
Oorganiserade sökningar tar alla sin utgångspunkt i att användaren har vaga eller dåliga 
förkunskaper om ämnet och om potentiella relevanta källor.32  
 

                                                 
26 Rasmussen, Jens,  Pejtersen, Annelise Mark & Goodstein, L.P. (1994). Cognitive Systems Engineering. 
New York: Wiley, s. 20.  
27 Rasmussen, s. 21. 
28 Ibid., s. 21. 
29 Byström, Katriina (1999). Task Complexity, Information Type and Information Sources. Tampere: 
University of Tampere, s. 31. 
30 Information needs, search, use. 
31 Byström, s. 15. 
32 Ingwersen & Järvelin, 2005, s. 291ff. 
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Liksom en informationssökningssession kan vara mer eller mindre strukturerad så finns 
det även olika sorters informationsbehov.  
 
Byström skiljer mellan tillämpade informationsbehov och orienterande informations-
behov. Hon menar att ett tillämpat informationsbehov är bundet till en viss sökuppgift 
medan ett orienterande informationsbehov inte är fokuserat på en aktuell sökuppgift 
utan på att underlätta framtida informationsbehov.33 
Även Chun Wei Choo menar att en organisations informationsbehov utgörs dels av 
aktuella sökfrågor och dels av bra-att-ha-material för framtida situationer, vilket på så 
sätt ligger till grund för kommande informationsförvärv.  
Enligt Choo syftar informationshantering till att förvalta organisationens kollektiva 
kunskaper och informationsförmedling ökar organisationens lärande och ger nya 
insikter om svåra problem.34 
 
Enligt Peter Ingwersen och Kalervo Järvelin är det fem kategorier som interagerar då 
man studerar informationssökning och IR utifrån ett kognitivt perspektiv. Dessa 
kategorier är organisation, aktör, dokument, algoritm och tillgänglighet/interaktion. Till 
organisationsdelen hör hur världen runt omkring sökuppgiften ter sig, aktörskategorin 
handlar om aktörens kunskaper och hur sökuppgiften uppfattas. Dokument-, algoritm- 
och tillgänglighetskategorierna handlar om dessa saker som medel för att hämta och 
söka efter information.35 
 
I artikeln ”Information seeking research needs extension towards tasks and technology” 
presenterar även Järvelin och Ingwersen nio olika punkter där informationssökning och 
informationsåterfinningsprocessen interagerar. Dessa punkter handlar om aktörens 
kunskaper och perception av sökuppgiften, organisationens miljö, dokumentinnehåll, 
sökmotor, gränssnitt och tillgänglighet.  
Informationssökningsstudier inkluderar sällan återfinningssystemets tekniska finesser. 
Med tekniska finesser avser Järvelin och Ingwersen de funktioner systemdesignern 
anser vara relevanta. Om systemet inte beskrivs i studien förmedlas inte forsknings-
resultaten till designern, som därmed inte får veta hur, eller om, de olika finesserna 
används och hur användarna upplever dem i ”skarpt läge.”36 
 
Samtidigt som förståelsen för sökuppgifter har förbättras har inte förståelsen för hur 
informationssystem designas eller hämtar information förbättrats i samma takt. Det 
råder brist på studier som relaterar informationsåterfinningssystem till sökprocesser.37 
Ingwersen och Järvelin vänder sig mot att informationssökningsforskningen fortfarande 
uppfattar informationssökning som en isolerad aktivitet mellan användare, sökuppgift 
och informationskällor och menar att få informationssökningsaktörer uppfattar 
sökprocessen som en isolerad aktivitet. 
Författarna anser att moderna IR-system bör hjälpa användaren att effektivt lösa sina 
sökningar istället för att fokusera på sökeffektivitet och för att kunna göra detta krävs att 
man vet hur användaren kan hjälpas.  

                                                 
33 Byström, s. 29. 
34 Choo, Chun Wei (2002). Information Management for the Intelligent Organization – the Art of 
Scanning the Environment. Medford, NJ: Information Today, s. 24f.  
35 Ingwersen & Järvelin, 2005, s. 313f. 
36 Ingwersen, Peter & Järvelin, Kalervo (2004). ”Information seeking research needs extension towards 
tasks and technology”. Information Research, vol. 10, nr 1, ej paginerad. 
37 Ingwersen & Järvelin, 2004. 
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Å andra sidan anser de även att informationsökningsforskningen bör uppmärksamma 
systemet mer än vad som tidigare har gjorts.38  
 
All informationssökning behöver dock inte ske inom ett tekniskt informationssystem 
utan kan även ske analogt i den organisation vi befinner oss i. 
 
Katriina Byströms studie beskriver hur kommunala tjänstemän söker och hanterar 
information och bekräftar beteendet att i första hand betrakta kollegor som källor till 
information. Människor betraktas dock enbart som källor när de tillskrivs rollen som 
sådana.39 Experter inom organisationen och offentliga handlingar är de källor som 
används mest. Externa experter, internmöten och interna offentliga handlingar används i 
betydligt lägre grad.40 Med externa experter menas i det här fallet personer som står 
utanför organisationen. Vid mer avancerade informationssökningsuppgifter, som krävde 
material från flera källor, var resultatet ännu tydligare att respondenterna föredrog att 
använda människor som informationskällor framför offentliga handlingar.41  
 
Byström sammanfattar att det är tydligt att människor är de viktigaste källorna för att 
förvärva all typ av information och experter är extra lämpade att förmedla information. 
Offentliga handlingar, register och människor är de källor som främst används för att få 
fram uppgiftsspecifik information. Skriftligt material är den typiska källan vid 
sökningar som rör ämnesspecifika frågor. Experter och möten fungerar som källor för 
att förmedla såväl uppgiftsspecifik som ämnesspecifik information.42 Uppgiftsspecifik 
information är faktatung information som är användbar till den aktuella uppgiften. 
Ämnesspecifik information är användbar till flera uppgifter av samma sort. Den här 
typen av information kan antingen utgöras av fakta eller ha en mer tolkningsmässig 
karaktär. Problemlösande information är instruerande och användbar till flera uppgifter. 
Den liknar uppgiftsspecifik information men fokuserar enbart på information som 
besvarar frågor av typen var och hur något ska göras.43 
De källor som i huvudsak används för informationssökning tillhandahålls av 
organisationen, vilket inte hindrar att även externa källor och informationskanaler 
används emellanåt.44 
 
I de fall där det behövdes flera informationstyper för att uppfylla ett informationsbehov 
ökade användandet av interna experter och möten medan användandet av externa 
människor förblev på samma nivå så länge det rörde frågor gällande uppgiftsspecifik. 
Ämnesspecifik och problemlösande information fås bäst från interna källor.45  
 
Att kollegor betraktas som den främsta källan till information är även något som styrks 
av Morten Hertzum och Annelise Mark Pejtersen. I artikeln ”The information-seeking 
practices of engineers” befäster de att ingenjörers främsta källor till information är 
kollegor inom organisationen, därför att de är enklast att nå.  

                                                 
38 Ingwersen & Järvelin, 2004. 
39 Byström, s. 73. 
40 Ibid., s. 94. 
41 Byström, s. 96. 
42 Ibid., s. 97f. 
43 Ibid., s. 72. Min översättning av ”task information”, ”domain information” samt ”task-solving 
information”. 
44 Ibid., s. 33. 
45 Ibid., s. 111. 
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Ingenjörer tenderar att söka information genom att uppsöka lämplig kollega som kan 
förklara dokumentationens kontext och förmedla ingångar till det publicerade material 
som finns tillgängligt. Ingenjörer använder kollegor som ingångar till skriftlig 
dokumentation för att få rätt förförståelse för att tolka dokumentationen.46  
 
Ingenjörer söker dokument för att hitta människor samt söker människor för att få tag i 
dokument och samarbetar för att hitta såväl muntlig som skriftlig information utan att 
göra uttalade sökningar. Det stora hindret i deras informationssökning är tid och pengar 
för att få fram den information de söker.47 Muntlig information är inte permanent och 
skriftlig information brister i kontext. 
 
Även Hansens och Järvelins studie om samarbete i informationssökningsprocesser visar 
att informationssökning inte är enskild aktivitet mellan en enstaka användare och ett 
informationssökningssystem. De menar att samarbete i informationssökningsprocesser 
är relaterat till ett specifikt informationssökningsproblem. Människor fungerar som 
informationskällor när de samarbetar i informationssökningsprocesser i olika typer av 
miljöer och förser varandra med information av olika slag.48 Författarna har studerat hur 
patentingenjörer samarbetar för att hitta information och noterar att det finns två 
kategorier av samarbete: dels dokumentrelaterat och dels människorelaterat. 
Dokumentrelaterat samarbete handlar om samarbete runt till exempel sökstrategier, 
sökfrågor och användning av referensdokument. Människorelaterat samarbete handlar 
om att använda andra kollegors direkta kunskaper.49  
Hansen och Järvelin konstaterar att i två tredjedelar av fallen i studien handlade 
samarbetet om att hitta dokument medan den resterande tredjedelen av fallen rörde 
muntligt kunskapsutbyte.50 Samarbete inom informationssökningsprocesser visade sig 
vara mer vanligt än väntat och författarna menar att det är en aspekt som bör 
uppmärksammas mer inom informationsforskning.  
 
I artikeln ”Wrong way: go back!” har Shelda Debowski studerat sökbeteende hos 
förstaårsstudenter med begränsad erfarenhet av informationssökning i databaser. 
Debowski konstaterar att användarna ägnade mer tid åt att mata in sökord än att planera 
en passande sökprocess. Samma, och få, sökord matades in upprepade gånger. I nya 
söksekvenser användes samma sökord som från tidigare sekvenser.51 
 
Deltagarna i studien verkade inte förstå sökprocessen eller strategierna för att göra 
kvalitativa sökningar. Användarna var inte heller effektiva i hur de strukturerade sina 
sökningar och fick därför både låg återfinningseffektivitet och få relevanta sökträffar.52 
 
Användare som lämnas vind för våg med sina egna sökstrategier kommer att fortsätta 
göra sökningar av låg kvalitet då de inte förstår vad de gör fel. Icke-professionella 

                                                 
46 Hertzum, Morten & Pejtersen, Annelise Mark (2000). “The information-seeking practices of engineers: 
searching for documents as well as people”. Information Processing and Management vol. 36, s. 773f. 
47 Hertzum & Pejtersen, s. 776f. 
48 Hansen, Preben & Järvelin, Kalervo (2005). ”Collaborative Information Retrieval in an information-
intensive domain”. Information Processing and Management vol. 41, s. 1102. 
49 Hansen & Järvelin, s. 1110f. 
50 Hansen & Järvelin, s. 1114. 
51 Debowski, Shelda (2001). “Wrong way: go back! An exploratory study of novice search behaviours”. 
The Electronic Library, vol. 19, nr 6, s. 378. 
52 Debowski, s. 379. 



 16 

användare är inte heller insatta i hur sökmotorer och dylikt fungerar ”under huven” och 
använder sig inte heller av de hjälpmanualer som programmet erbjuder. 
Debowski menar även att ju mer förståelse som informationsspecialister och 
systemutvecklare har för hur icke-professionella användare agerar, desto lättare blir det 
att höja den generella informationskompetensen.53 
 
Att vissa sökord återkommer och hur många termer som matas in är även något som tas 
upp i studien nedan, som har studerat sökloggar från sökmotorer. 
 
I Websearch: Public Searching of the Web sammanfattar Amanda Spink och Bernard 
Jansen sin forskning om hur användare söker information på Internet. Spink och Jansen 
har studerat sökloggar för att se hur många termer som används vid sökning i 
sökmotorer och vilka termer som var de mest använda under 1998-2002. De sökmotorer 
studien omfattar är Altavista, Excite och Alltheweb.54 
Studiens resultat gällande söktermer visar att användarnas intressen har förändrats, de 
tidigare mest eftersökta ämnena har bytts ut mot andra, den information användare 
efterfrågar via sökmotorer har blivit mer varierad samt en ökning av söktermer och 
förkortningar på andra språk än engelska. Nyhetshändelser influerar vilka termer som 
används.55  
 
För själva sökfrågorna visar studien följande resultat: medellängden på en sökfråga 
börjar närma sig tre termer. Operatorer används i tio procent av alla sökfrågor, varav 
”fras” är den vanligaste operatorn. Användarna tittar i regel på två till tre träffar per 
sökfråga och sökmotorer används mer och mer som genvägar för att navigera på 
Internet. Vissa användare gör löpande långa sökningar och flera sökningar parallellt 
med varandra men generellt är sökfrågorna korta och sökmotorer används för att hitta 
en bred samling information. Användandet av naturligt språk har haft en svag ökning 
och användarens sökmönster gäller för flera sökmotorer.56 
 
Resultat för själva sökningen visar att antalet termer per söksession ökar men 
användarna tittar på färre träffar. Majoriteten av alla sökningar med sökmotor är kortare 
än 15 minuter. I snitt tittar användarna på fem träffar per session och de ägnar mindre än 
fyra minuter åt varje träff de tittar på.  
De flesta sökfrågor svarar på frågan ”var?”. Längre och mer komplexa sökfrågor 
omfattar ofta tre eller fler ämnen per session.57  
 
 

3.2.2.1 Sökstrategier 
 
Rasmussen med flera beskriver några vanliga företeelser som påverkar 
informationssökningen såsom till exempel bestånd, vokabulär och vilka sökstrategier 
som stöds. De anser inte att klassifikationssystem och ämnesordslistor är effektiva 
medel att assistera vid informationssökning då dessa inte reflekterar andra perspektiv än 

                                                 
53 Debowski, s. 379. 
54 Spink, Amanda & Jansen, Bernard J. (2004). Web Search: Publich Searching of the Web. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers. 
55 Spink & Jansen, s. 55. 
56 Ibid., s. 77. 
57 Ibid., s. 101. 
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de närliggande inom respektive klass eller ämnesordsgrupp. All tilldelning av termer 
sker utifrån klassifikationssystemets villkor. Vidare anses den bibliografiska 
vokabulären inte vara vidare användarvänlig då den inte är kompatibel med 
användarnas språkbruk. Den vokabulär som tillämpas i systemet kommer från 
kontrollerad vokabulär och motsvarar inte användarnas sätt att formulera sig. Ett annat 
problem är att gränssnittet visar sökträffar på ett sätt som inte är bekant för användaren. 
Ytterligare ett problem är att återfinningssystemet ofta enbart stödjer en enda 
sökstrategi, nämligen den som går ut på att kombinera termer med booleska 
operatorer.58 
 
Robert Hourican anser att en bra informationsarkitektur ska stödja hur användarna söker 
information. De vanligaste söksätten är, enligt Hourican, att söka efter kända dokument, 
ämnessökning och i tredje hand fritext.59  
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns det fyra informationssöknings-
strategier, vilka uppfattas som allmänt vedertagna.  
Dessa strategier är: 
 
Pearlgrowing: sökningen börjar smalt och utgår från ett dokument som användaren 
känner till sedan tidigare. Sökningen görs successivt bredare för att öka antalet 
återfunna relevanta dokument.60 
 
Fractionalizing: Sökningen börjar brett och smalnas successivt av.61  
 
Building blocks: Flera synonymer kombineras i block med OR och resultatet av dessa 
termblock kombineras därefter med AND.62  
 
Most specific fact: Sökningen börjar smalt för att sedan breddas, motsats till 
fractionalizing.63  
 
Utöver dessa strategier beskrivs i Cognitive Systems Engineering strategier som 
tillämpas av användare och bibliotekarier i en biblioteksmiljö. Några av dessa strategier 
är analytisk strategi, empirisk strategi samt browsing. 
 
En analytisk sökstrategi går ut på att analysera användarens behov, översätta detta/dessa 
till lämpliga termer för att återfinna passande information, jämföra resultatet med 
användarens behov och användarens återkoppling till resultatet. Hur många gånger 
processen måste upprepas beror på den aktuella tillgången på information kontra 
användarens behov.64  
 
En empirisk sökstrategi baseras å sin sida på bibliotekariens stereotypa uppfattningar 
om användaren och lämpligt material som passar användaren. Mindre vikt fästs vid hur 
                                                 
58 Rasmussen, s. 232f. 
59 Hourican, s. 19. 
60 Efthimiadis, Efthimis (1996). “Query Expansion”. Ingår i Annual Review of Information Science and 
Technology, vol 31, s. 128. 
61 Höglund, Sofia (2004). Query expansion med semantiskt relaterade termer, Borås: Högskolan i Borås, 
s. 8. 
62 Efthimiadis, s. 127. 
63 Höglund, s. 8. 
64 Rasmussen, s. 249. 
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användaren uttrycker sitt informationsbehov eftersom bibliotekarien redan har en 
stereotyp uppfattning om användaren. Användaren känns igen utifrån exempelvis ålder, 
kön och språkbruk. Nämnda faktorer använder bibliotekarien som ingång för att matcha 
användaren mot beståndet. Sökprocessen förvandlas till att kategorisera användare och 
bestånd. De stereotypa uppfattningarna har grundlagts utifrån hur bra bibliotekarien har 
varit på att göra tidigare matchningar mellan liknande användare och sökresultat.65  
 
I de fall det inte finns en uttryckt karakterisering och specificering av den information 
som efterfrågas anses browsing vara en användbar strategi. Large beskriver browsing 
som ett effektivt och naturligt sätt att söka information då strategin bygger på 
användarens förmåga att identifiera relevant information när man skummar igenom 
stora mängder information.66 
Browsing är även en användbar metod inom ämnesområden som användaren sedan 
tidigare är bekant med men då informationsbehovet är odefinierat eller vagt uttryckt.67 
 

 

3.3 Sammanfattning av kapitlet 
 
Informationsarkitektur är i det här sammanhanget en term som avser informations-
strukturer och informationshantering i en organisation. De aspekter som presenteras i 
kapitlet beskriver informationsarkitektur som antingen en modell över 
informationsbehov i en organisation, som skapandet av en struktur eller organiserandet 
av information eller som en modell bestående av struktur, människor, process och 
verktyg. De informationsarkitekturmodeller som presenteras mer ingående är IRM-
modellen respektive VBS-modellen. Vad som kännetecknar IRM-modellen är att den 
centralt samlar all information organisationen förfogar över, har en struktur som är 
stabil över tid samt är tekniskt oberoende. För VBS-modellen gäller att den utgår från 
det ansvar som en viss verksamhetsfunktion har. Varje verksamhetsfunktion har och 
skapar egna informationssystem. 
 
Interaktiv informationsåterfinning studerar förutom IR även faktorer runt användaren 
och själva återfinningsprocessen. De vanligaste faktorerna är sökprocess, teknisk och 
social miljö, sökbeteende och människa-dator-interaktion. Johnstone med flera hävdar 
att det finns ett glapp mellan den information som produceras av informationssystemet 
respektive hur informationen bearbetas och används.68 Rasmussen med flera menar att 
det inte finns två personer som agerar identiskt med ett informationssystem då inte två 
anställda har identiska arbetsuppgifter. Vidare lyfter de även fram att alla beteenden har 
en förhistoria och är svåra att avgränsa. 
 
Ingwersen och Järvelin lyfter fram att förståelsen för sökuppgifter har ökat, medan 
förståelsen för hur informationssystem hämtar information eller designas inte har ökat i 
samma takt. Vidare framhåller de att användarna är omedvetna om forskningens snäva 

                                                 
65 Rasmussen, s. 250f. 
66 Large, Andrew, Tedd Lucy A & Hartley R.J. (2001). Information Seeking in the Online Age:  
Principles and practice. K.G. Saur, München, s. 181.   
67 Rasmussen, s. 251. 
68 Johnstone, 2004. 
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syn på informationssökningsprocess och enbart ser sig själva som informationssökare 
när de får information professionellt förmedlad till sig.69  
 
Byström, Hertzum och Mark Pejtersen samt Hansen och Järvelin poängterar att 
människor söker information genom att tillfråga andra människor.  
 
Debowski har studerat icke-professionella informationssökare och konstaterar att 
deltagarna ägnade mer tid åt att mata in ord än att planera sina sökstrategier. De verkade 
inte förstå sökprocessen eller strategierna för att göra kvalitativa sökningar.70 
 
 
 

                                                 
69 Ingwersen & Järvelin, 2004. 
70 Debowski, s. 378. 
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4. Resultatsammanställning 
 
I det här kapitlet redovisas resultaten från den enkätstudie som utfördes för att besvara 
frågeställningen om hur personalen söker information. 
Enkätens syfte var att kartlägga informationssökningsbeteendet hos de potentiella 
användarna och bestod av tre delar med slutna sakfrågor (sökstrategier, sökfält samt 
relevansbedömning) samt en del med frågor om bakgrundsinformation. 
De slutna frågorna var uppställda i form av kvotskalor, dock kommer resonemanget runt 
utfallet att föras i form av ordinalskalor där ”alltid”, ”ofta”, ”ibland”, ”sällan” och 
”aldrig” kommer att vara variablerna. En ordinalskala är en skala där variabelvärden 
kan rangordnas.71 
Kvotskalan var indelad i 10-intervaller och uppställd 100-0 där 100 motsvarade ”alltid” 
och 0 ”aldrig”. För att underlätta diskussionen i löpande text kommer 81-100 att 
motsvara ”alltid”, 61-80 ”ofta”, 41-60 ”ibland”, 40-21 ”sällan” och 20-0 ”aldrig”. De 
generösa definitionerna av ”alltid” respektive ”aldrig” har bibehållits för att stämma 
med indelningen i resultatredovisningen. Nyansskillnaderna mellan 80-100 och 90-100 
respektive 10-0 och 20-0 kommer att uppmärksammas om så behövs. 
 
Totalt inkom 13 svar av 19 utdelade enkäter. Enkäten distribuerades inte till 
administrativ personal.  
 
De sju första frågorna behandlade bakgrundsinformation och kommer att redovisas här i 
den mån de variablerna bidrar med information som kan vara av vikt för diskussionen. 
Resultatredovisningen kommer att ske utifrån utbildningsbakgrund. Av respondenterna 
är sju civilingenjörer, de övriga sex har blandad utbildningsbakgrund (gymnasie-, 
högskoleingenjörer, blandad akademisk inriktning). Till civilingenjörer räknas även 
respondenter med högre teknisk forskarutbildning då dessa antas ha motsvarande 
kompetens. 
Det visade sig inte finnas några skillnader i informationssökningsbeteende mellan olika 
åldersgrupper, eller antal år hos företaget, varför dessa variabler inte kommer att 
användas på grund av den lilla populationen. På grund av könsfördelningen på 
arbetsplatsen (kraftigt mansdominerad) bedömdes kön inte vara av vikt för studien. 
Då enkäten gör en totalundersökning av en så pass liten population kommer resultaten 
att redovisas utifrån utbildningsbakgrund samt det totala utfallet per fråga. 
 
Då det visade sig att tendensen för att överge källan man söker i fördelade sig med 
majoriteten av respondenterna inom spannet aldrig – ibland kan det vara värt att nämna 
vilka källor respondenterna har uppgett att de använder. De vanligaste konferenserna 
som bevakas är IRCOBI (International Research Council on Biomechanics of Injury), 
Stapp Car Crash Conference och ESV (International Technical Conference on the 
Enhanced Safety of Vehicles). Utöver de interna databaserna används främst SAE 
(Society of Automotive Engineers). Samtliga svarande använder även sökmotorn 
Google. Andra databaser som nämndes i enkäten var Pubmed, Inspec, NHTSA 
(National Highway Traffic Safety Administration, under amerikanska transport-
departementet), Transguide (under Statens väg- och transportforskningsinstitut), Libris 
samt myndigheters databaser. 
 

                                                 
71 Ejlertsson, s. 32. 
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Frågorna om sökstrategier, sökfält och relevansbedömning kommer att redovisas nedan. 
Eventuella anmärkningar kommer att stå i direkt anslutning till specifika frågor och 
varje del av enkäten kommer att avslutas med en sammanfattning av utfallen. 
Svarsutfallen kommer i viss mån att tas upp i diskussionskapitlet. 
 
 
 

4.1 Sökstrategier 
 
8. När jag söker information använder jag mig särskilt av ord jag har träffat på i material 
jag har hittat vid tidigare sökningar. 
 

                      

8. Pearlgrowing
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Utfallet visar en tydlig tendens för att pearlgrowing är en vanligt använd strategi av 
båda svarsgrupperna. 
 
 
9. När jag söker information utgår jag från det ord som verkar vara mest specifikt och 
breddar sökningen efter behov. 

 

9. Most specific fact

0
2
4
6
8

10
12

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Skattat värde

A
nt

al
 s

va
ra

nd
e

civ ing

övriga

totalt

 
Knappt en tredjedel av samtliga respondenter använder aldrig strategin. 
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10. När jag söker information gör jag en bred sökning som jag smalnar av efter behov. 
 

10. Fractionalizing
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Majoriteten av respondenterna återfinns inom svarsspektrat ibland – alltid, med 
tydligast fördelning inom kategorierna ibland respektive alltid.  
 
 
11. Om sökfunktionen tillåter kombinerar jag resultatet av flera olika sökningar för att 
få ett bättre resultat. 

 

11. Building blocks
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I den här frågan återfinns respondenterna i två läger: ungefär hälften av dem har angett 
att de aldrig eller sällan använder strategin och den andra hälften har svarat inom 
spannet ibland – alltid. Två tredjedelar av gruppen ”övriga” återfinns i spannet aldrig – 
ibland. 
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12. Om sökfunktionen tillåter använder jag olika operatorer i min sökning (till exempel 
AND, OR, NOT, +, -) 
  

12. Operatorer
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En tydlig majoritet av de ”övriga” har uppgett svar inom spannet ibland – alltid. Av 
civilingenjörerna återfinns två deltagare i kategorin aldrig och resten inom ibland – 
alltid. 
 
 
13. Om sökfunktionen har en maskeringsfunktion (möjlighet att byta ut bokstäver i ord 
med * eller $) använder jag den om jag är osäker på hur något stavas. 

 

13.Använda maskeringsfunktion
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Två tredjedelar av de svarande har svarat aldrig eller sällan. Resterande deltagare har 
uppgett ofta eller alltid. 
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14. Jag använder det enkla sökformuläret. 
 

14. Använda enkelt sökformulär
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Gruppen ”övriga” visar på ett homogenare utfall än civilingenjörerna då samtliga av 
gruppens respondenter finns inom spektrat ibland – alltid. 
 
 
15. Jag använder det avancerade sökformuläret om ett sådant finns. 
 

15. Använda avancerat sökformulär
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De som har svarat aldrig stämmer mot dem som har svarat alltid i föregående fråga. 
Däremot fördelar sig inte utfallet i övrigt tvärtom gentemot utfallet i föregående fråga. 
 
 
16. Om det går avgränsar jag mina sökningar (till exempel tid, språk) från början. 
 

16. Avgränsningar från början
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En tredjedel av respondenterna i gruppen ”övriga” har svarat aldrig, den andra 
tredjedelen av gruppen har svarat ibland och resterande av gruppen har svarat sällan 
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respektive alltid. Den sammanlagda fördelningen av övrig-gruppens svar ger en tydlig 
tonvikt åt aldrig – ibland. Bland civilingenjörerna har två respondenter uppgett sällan 
medan resten av respondenterna svarat inom spannet ibland – alltid. 
 
 
17. Jag avgränsar mina sökningar efter hand som jag söker. 
 

17. Avgränsningar successivt
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Utfallet visar en tydlig majoritet bland de ”övriga” inom svarsfrekvensen ibland – alltid 
medan civilingenjörerna polariserar sig med hälften inom aldrig – sällan och den andra 
hälften inom ofta – alltid. 
 
 
18. Jag använder uppslagsböcker eller synonymordböcker (tesaurer) för att hitta ord att 
använda i min sökning. 
 

18. Användning av tesaurer/ordböcker
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Resultatet visar en tydlig tendens för att varken uppslagsböcker eller synonymordböcker 
används. 
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19. Jag utvidgar mina sökningar med synonymer för att få fler träffar. 
 

19. Användning av synonymer

0
2
4
6
8

10
12

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Skattat värde

A
nt

al
 s

va
ra

nd
e

civ ing

övriga

totalt

 
Sammanlagt fem av civilingenjörerna har svarat ibland eller ofta medan två tredjedelar 
av de ”övriga” har svarat aldrig eller sällan. 
 
 
20. Om en sökning inte ger det resultat jag vill ha överger jag sökstrategin. 
 

20. Byta strategi
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 Svarsbortfall: en övrig 
En tredjedel av respondenterna överger aldrig strategin och en tredjedel gör det ibland. 
 
 
21. Om en sökning inte ger det resultat jag vill ha överger jag källan. 
 

21. Byta källa
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                      Svarsbortfall: en övrig 
En tredjedel av enkätdeltagarna överger aldrig källan och knappt hälften gör det ibland. 
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Sammanfattning:  
Majoriteten (elva av tretton) av de svarande använder ofta eller alltid pearlgrowing som 
sökstrategi. De övriga sökstrategierna har genererat svar över hela skalan. 
Fractionalizing tillämpas allt från ibland till alltid som strategival av sammanlagt elva 
respondenter. En tredjedel av respondenterna uppger att de aldrig använder Most 
specific fact som sökstrategi. Building blocks används aldrig eller sällan av hälften av 
de svarande. 
 
Operatorer används i varierande utsträckning och vad gäller maskeringsfunktioner 
används de aldrig av ungefär två tredjedelar av svarsdeltagarna.  
 
Ungefär hälften av de svarande använder alltid det enkla sökformuläret. Användningen 
av ett avancerat sökformulär fördelar sig delvis motsatt utfallet av användningen av ett 
enkelt sökformulär. Ungefär hälften svarar att de aldrig använder ett avancerat 
sökformulär.  
 
Knappt två tredjedelar av deltagarna återfinns inom spannet ibland – alltid på frågan om 
att avgränsa sökningar från början. Av dem som har uppgett att de avgränsar sina 
sökningar successivt återfinns knappt tre fjärdedelar av samtliga respondenter inom 
spannet ibland – alltid.  
 
Skillnaden mellan sökstrategierna most specific fact respektive att avgränsa sökningar 
från början samt fractionalizing respektive att avgränsa sökningar successivt handlar om 
svårighetsgrad i sökningen. Most specific fact handlar om att söka information i 
allmänhet, medan att avgränsa sökningar från början handlar om att använda mer 
avancerad sökteknik. Mellan fractionalizing och att avgränsa sökningar successivt är det 
en fin skillnad i det att fractionalizing inte förutsätter att sökningen kommer att behöva 
avgränsas. Frågorna om att avgränsa sökningar från början respektive successivt är 
motsatsfrågor och skillnaden i utfallet mellan dem är att frågan om att avgränsa 
sökningar successivt har ett tydligare stöd inom spannet ofta – alltid än frågan om att 
avgränsa sökningar från början. 
 
Mer än tre fjärdedelar av enkätdeltagarna använder aldrig uppslagsböcker eller 
synonymordböcker för att hitta termer att använda i sina sökningar. Dock uppger knappt 
hälften att de ofta använder synonymer i sina sökningar. 
 
Vad gäller frågorna om att byta sökstrategi respektive byta källa visar tendensen att 
varken källa eller strategi byts i särskilt hög utsträckning.  
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4.2 Sökfält 
 
22. När jag söker efter information i allmänhet använder jag fritextfältet. 
 

22. Använder fritextfältet i allmänhet
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Resultatet visar på en tydlig tendens för att använda fritextfältet, oavsett vad sökningen 
gäller. 
 
 
23. När jag söker efter en för mig känd författare använder jag författarfältet. 
 

23. Söker känd författare i författarfält
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Svarsbortfall: två övriga 
Gruppen ”övriga” polariserar sig i aldrig respektive alltid. Även civilingenjörerna 
polariserar sig men visar på en jämnare spridning. Det sammanlagda utfallet visar på lite 
drygt tredjedel aldrig och lite drygt en tredjedel alltid. 
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24. När jag söker efter en för mig känd författare använder jag fritextfältet. 
 

24. Söker känd författare i fritextfält

0
2
4
6
8

10
12

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Skattat värde

A
nt

al
 s

va
ra

nd
e

civ ing

övriga

totalt

 
Svarsbortfall: två övriga 
Knappt två tredjedelar använder aldrig fritextfältet för att söka efter en författare de 
känner till sedan innan.  
 
 
25. När jag söker efter en för mig okänd författare använder jag fritextfältet. 
 

25. Söker okänd författare i fritextfält
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Svarsbortfall: en civilingenjör, två övriga 
Sju av tio använder alltid fritextfältet för att söka efter en författare de inte känner till 
sedan innan. 
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26. När jag söker efter en för mig okänd titel på en bok eller artikel använder jag 
fritextfältet. 
 

26. Söker okänd titel i fritextfält
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Svarsbortfall: en civilingenjör, två övriga 
Åtta av tio använder alltid fritextfältet för att söka efter en titel de inte känner till sedan 
innan. 

 
 
27. När jag söker efter en för mig känd titel på en bok eller artikel använder jag 
titelfältet. 
 

27.Söker känd titel i titelfält
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Svarsbortfall: två övriga 
Knappt hälften söker alltid eller ofta en känd titel i titelfältet. 
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28. När jag söker efter en för mig känd titel på en bok eller artikel använder jag 
fritextfältet. 
 

28. Söker känd titel i fritextfält
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Svarsbortfall: två övriga 
Detta är en motsatsfråga till föregående fråga. De som har angett alltid på den är de som 
har angett aldrig på den här frågan. 
 
 
Sammanfattning: 
Diagrammen ovan bekräftar att fritextfältet är det fält som i huvudsak används vid 
sökning efter okänd information och att specificerade fält används om användaren redan 
har en eller ett par upplysningar att använda i sin sökning. 
 
Samtliga respondenter använder ofta eller alltid fritextfältet när de söker information i 
allmänhet. Ungefär en tredjedel använder alltid författarfältet när de söker efter en känd 
författare. Sju av tio av respondenterna använder alltid fritextfältet för att söka efter en 
författare de inte känner till sedan innan.  
 
För att söka efter en titel som de inte känner till sedan tidigare använder sig fyra 
femtedelar av de svarande alltid av fritextfältet. Ungefär hälften av svarsdeltagarna 
använder alltid eller ofta titelfältet när de söker efter en titel de redan känner till.  
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4.3 Relevansbedömning 
 
29. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av författarnamnet/upphovs-
mannen. 
 

29. Relevansbedömning utifrån 
författare/upphovsman
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Svarsbortfall: två övriga 
Åtta av elva bedömer ofta relevans utifrån upphovsmannen. 
 
 
30. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av det sammanhang 
(tidskrift/konferens) materialet är publicerat i. 
 

30. Relevansbedömning utifrån 
tidskrift/konferens
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Svarsbortfall: två övriga 
Sju av elva bedömer ofta relevans utifrån kontext. 
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31. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av abstraktet. 
 

31. Relevansbedömning utifrån abstrakt
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 Svarsbortfall: två övriga 
Både civilingenjörer och övriga tillskriver abstraktet hög relevans. 
 
 
32. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av vilka andra författare 
som citeras. 
 

32. Relevans utifrån citering
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Svarsbortfall: två övriga 
Samtliga civilingenjörer har lämnat svar i spektrat aldrig – ibland, majoriteten av såväl 
civilingenjörer som övriga har svarat sällan. 
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33. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av vilka andra författare 
som citerar materialet. 
 

33. Relevans utifrån andras citering
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Svarsbortfall: två övriga 
Utfallet visar en tydlig tendens till att inte bedöma relevans utifrån vilka andra författare 
som citerar materialet.  
 
 
34. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av andra läsares (kollegors) 
kommentarer. 
 

34. Relevans utifrån 
andras/medarbetares kommentarer
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Svarsbortfall: en övrig 
Civilingenjörerna tillskriver andras kommentarer större vikt än vad de övriga gör.  
 
 
Sammanfattning: 
Åtta av elva uppger att de ofta bedömer sina sökträffars relevans utifrån upphovs-
mannen. 
En tydlig majoritet av respondenterna (nio av elva) anger att de ofta eller alltid bedömer 
relevans utifrån det sammanhang (till exempel tidskrift eller konferens) materialet är 
publicerat i. Detta gäller för såväl civilingenjörer som övriga. Detsamma gäller för 
bedömning av relevans utifrån abstraktet. 
 
Sju av elva av deltagarna bedömer sällan relevans utifrån vilka författare som citeras i 
materialet. Nio av elva bedömer aldrig eller sällan relevans utifrån vilka andra 
författare som citerar materialet. 
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På frågan om att bedöma relevans med hjälp av kollegors kommentarer har de svarande 
placerat sig över hela skalan, med tyngdpunkt på aldrig, ofta respektive alltid.  
 
 

4.4 Sammanfattning av enkätstudien 
 
Resultatet av enkätstudien är att fritextsökningar görs när användaren inte redan har 
kännedom om materialet den söker efter. Fritextfältet är det fält respondenterna 
använder när de söker information i allmänhet. Sökfält som till exempel författare eller 
titel används när man söker efter redan känt material. Pearlgrowing är den sökstrategi 
som i huvudsak används. Operatorer används i högre utsträckning än maskerings-
funktioner. Hälften av de svarande väljer att alltid använda det enkla sökformuläret. 
Gällande hur sökningar avgränsas är det vanligare att sökningar avgränsas successivt än 
från början. 
Mer än tre fjärdedelar av respondenterna använder aldrig uppslagsböcker eller 
synonymordböcker (exempelvis tesaurer) för att hitta termer till sina sökningar, däremot 
uppger hälften av dem att de ofta använder synonymer när de söker information. 
Vad gäller relevansbedömning tillskrivs upphovsman, kontext samt abstrakt hög 
relevans. 
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5. Diskussion 
 
I det här kapitlet diskuteras uppsatsens frågeställningar utifrån teoretiska och praktiska 
förutsättningar. 
 
Uppsatsen syftar till att diskutera hur ett informationssystem och dess användare kan 
anpassas till varandra. Problemets kärna är att skapa en konsekvent dokument-
organisation som samtidigt är användarvänlig ur ett informationssökningsperspektiv. 
 
De frågeställningar uppsatsen diskuterar är följande: 
Hur kan man konstruera ett informationssystem som är användbart både ur ett 
organiserande perspektiv och ur en informationssökares synvinkel?  
Hur påverkar informationssystemet och användaren varandra?  
Hur söker personalen information i sin arbetsutövning?  
Hur kan informationssystemet anpassas till användarens informationssökningsbeteende 
utan att förlora sin organiserande funktion?  
 
I kapitlet presenteras först en sammanfattning av uppgiftens praktiska förutsättningar 
och därefter diskuteras informationsarkitektur, interaktion samt informationssökning. 
 
 

5.1 Sammanfattning av praktiska förutsättningar 
 
Genom kontakt med Bonus Presskopia fick jag svar på de olika upphovsrättsfrågor som 
uppstod under projektets inledande fas. Enligt Bonus Presskopia som hanterar 
kopieringslicenser i Sverige får företag för intranätets räkning varken scanna in 
pappersmaterial eller skriva ut kommersiellt elektroniskt material annat än sitt 
egenproducerade. En snabb sammanfattning av informationen från Bonus Presskopia 
ger vid handen att inget externt publicerat material får spridas vidare utan tillstånd. 
Detta inkluderar att publicera material på intranät eller i en databas. Abstrakt eller 
konferensmaterial som finns på cd-skivor får inte heller publiceras utan 
upphovsmannens tillstånd.72 
 
Internt publicerat material får hanteras hur som helst eftersom det då är Autoliv själva 
som har rättigheterna, under förutsättning att de inte har kontrakterats bort. För att 
undvika avtalsfrågor och inte bryta mot lagen fick lösningen bli en referensdatabas. På 
sikt är det tänkt att alla poster som finns i databasen ska ha en papperskopia i det 
gemensamma biblioteket. Alternativet till att ha en papperskopia i det gemensamma 
biblioteket skulle vara att ha en anmärkning i databasen om hos vem det aktuella 
materialet fanns. Denna lösning hade krävt att anmärkningen uppdaterades när det 
aktuella materialet övertogs av en annan anställd. 
Om det hade blivit en fulltextdatabas så hade det krävt lagringsutrymme i digital form. 
Bortsett från det juridiska handlar frågan om lagringsutrymme om preferenser, 
överskådlighet och tillgänglighet. Om databasen hade gjorts tillgänglig för hela 
företaget så hade digital tillgänglighet i form av fulltext varit att föredra. 
 
                                                 
72 Bonus Presskopia. Elektronisk korrespondens i författarens ägo. 
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Ett annat problem var att Lotus Notes, som används till företagets intranät, inte stödjer 
relationsdatabaser och därmed kunde databasen än så länge enbart finnas tillgänglig på 
den dator som inte var ansluten till intranätet. Att installera databasen och lämplig 
mjukvara på samtliga datorer ansågs vara ett senare problem. 
 
Vidare framkom i enkät och förundersökning att det inte visade sig finnas något större 
stöd för den kommenteringsfunktion som från början hade efterfrågats. Bland annat 
motiverades det med att om en kommenteringsfunktion ska vara användbar för andra så 
bör man även ange i vilket sammanhang artikeln bedömdes och vilka sökord som 
användes.  
 
 

5.2 Informationsarkitektur 
 
Då informationsarkitektur i denna kontext handlar om att på en högre nivå organisera 
information för att göra den sökbar är det oundvikligt att inte samtidigt diskutera 
informationssökning. 
Robin Hourican menar att en bra informationsarkitektur stödjer användarnas sätt att 
söka information. De vanligaste sätten att söka information är genom att användaren 
söker ett dokument som den vet redan finns, ämnessökning samt fritextssökning. 
Många användare är inte tillräckligt bekanta (eller för bekanta) med fackterminologin 
inom sina intresseområden för att undvika homonymer.73 Förutom att stödja 
användarnas sätt att söka menar Hourican att användarna även behöver utbildas i 
sökteknik. En annan möjlighet är att utbilda användarna i hur de kan organisera sin 
information för att göra den sökbar.74 Det är bra att känna till hur information kan 
organiseras samt hur den kan återfinnas igen då det finns en ömsesidig relation mellan 
dessa aspekter. 
 
Forskningsavdelningens informationsstruktur kan liknas vid en VerksamhetsBaserad 
Systemstruktur då dokumenten finns utspridda hos olika anställda och de anställda är 
uppdelade i arbetsgrupper. Alla anställda har sina egna sätt att organisera de dokument 
de förvaltar och till viss del finns en överlappning av dokument inom respektive 
arbetsgrupp och man vet inte vilka dokument de andra i samma grupp förfogar över.  
Den struktur en avdelningsbunden databas för med sig kan närmast liknas vid en 
Information Resources Management-modell där all information finns centralt samlad. 
 
Vid en första anblick verkar det råda en konflikt mellan en databasstruktur som är lätt 
att underhålla och en databasstruktur som är lätt att söka i. Under den tid som jag letade 
efter en lämplig open-source-mjukvara75 att preliminärt utforma databasen i hittade jag 
flera mjukvaror där fokus låg på postens utformning snarare än på sökfunktionen. Värt 
att nämna i sammanhanget är att dessa mjukvaror inte stödde relationsdatabaser.  
 
Autoliv använder Lotus Notes som intranät. De interna databaserna som är skapade i 
Lotus Notes är lätta att underhålla men svårare att göra effektiva sökningar i då 
sökfunktionen är trubbigt utformad. Strukturen i de interna databaserna gör att det inte 
                                                 
73 Homonymer är olika ord som har samma stavning och uttal. Nationalencyklopedin.  
74 Hourican, s. 19. 
75 Open source är mjukvara med öppen programkod, fritt tillgänglig (men inte alltid gratis) för den som 
t.ex. vill göra ändringar i programmet. Det mest kända exemplet är operativsystemet Linux. 
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går att utföra några särskilt avancerade sökningar för att minska antalet irrelevanta 
sökträffar. Patentavdelningens databas innehåller bland annat de sökbara fälten class, 
tillverkare, catchword och patentnummer, vilket är tillräckligt många ingångar för att 
man ska kunna hitta det patent man söker, medan den databas som förtecknar företagets 
bibliotek i Tyskland har för få sökbara ingångar jämfört med patentavdelningens 
databas, vilket i kombination med den trubbiga sökfunktionen, genererar fler irrelevanta 
sökträffar.  
 
Argumentet för att välja att konstruera databasen i Lotus Notes är att det är den 
mjukvara företaget redan använder. Argumentet mot att välja Lotus Notes är att det är 
osäkert om nästa eventuella mjukvara stödjer samma typ av databasstruktur som Notes. 
Notes verkar generellt sett ha begränsade möjligheter i sin sökfunktion, vilket gör det 
svårt att utforma effektiva sökfrågor. Argumentet för att konstruera en relationsdatabas 
som stöds av SQL-språket76 är att strukturen kan hållas intakt så länge man använder en 
mjukvara som stödjer relationsdatabaser. En relationsdatabas tillåter dessutom mer 
avancerade sökningar, vilket gör att mängden irrelevanta sökträffar kan reduceras. En 
relationsdatabas är varken lätt att uppdatera eller att söka i då SQL är ett 
kommandobaserat sökspråk och databasens struktur består av tabeller som är relaterade 
till varandra. Dock går detta att underlätta genom att skapa ett användarvänligare 
gränssnitt i något av scriptspråken PHP77 eller ASP78 att använda som ”skal” ovanpå de 
kommandon som används.  
Den tillfälliga lösningen blev en relationsdatabas som konstruerades i en open-source-
mjukvara och som försågs med ett script i PHP för att underlätta användandet. 
  
De generella krav som finns på ett informationssystem är att det bör vara funktionellt, 
förändringsbart, samexistera med andra system och använda sig av tillgänglig teknik på 
ett fördelaktigt sätt samt vända sig till flera olika användare. Vidare bör någon ansvara 
för systemets innehåll och utveckling.79  
 
Enligt Axelsson och Goldkuhl får information och informationssystem en tydligare roll 
som resurs i organisation om IRM används som strategi. Om en strategi som liknar VBS 
används får informationssystemen formen av utspridda resurser.80 Om information 
däremot istället finns allmänt tillgänglig underlättar det samordningen av olika 
funktioner inom en större verksamhet.81  
De båda modellernas respektive svaghet är att IRM-modellen är starkt bunden till att de 
som ska underhålla systemet gör så medan VBS-modellens struktur försvårar 
samarbetet mellan olika funktioner då alla inte har tillgång till samma information. 
 
En informationsmodell på makronivå kan komma i konflikt med den modell som 
används på mikronivå. En informationsmodell på makronivå organiserar 
informationsflöden mellan olika parter, medan en informationsmodell på mikronivå är 
det informationssystem som används inom en avdelning för att ta fram information.  
I Autolivs fall blir konflikten tydlig i och med att forskningsavdelningen outtalat 
tillämpar en sorts verksamhetsbaserad informationshantering (VBS) och vill införa en 

                                                 
76 Structured Query Language. 
77 PHP: Hypertext Preprocessor. 
78 Active Server Pages. 
79 Axelsson & Goldkuhl, s. 26. 
80 Ibid., s. 15. 
81 Ibid., s. 44. 
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modell för att centralt organisera information (IRM) på mikronivå, men det saknas 
samarbete i organisationen för att organisera information.  
Troligen, men inte säkert, skulle ett motsatt förlopp vara smidigare att genomföra då all 
information redan fanns centralt samlad och skulle spridas ut på mindre enheter. IRM-
modellen är en mer centralstyrd modell än VBS-modellen och det är svårt att införa 
hierarkier i efterhand i en redan fungerande organisation utan att först bryta upp de 
gamla. 
 
 

5.3 Interaktion 
 
Rasmussen med flera menar att det inte finns två individer som interagerar på samma 
sätt med ett system därför att alla anställda har olika arbetsuppgifter och olika 
rörelsemönster.82 Delvis på grund av olika arbetsuppgifter, även om individuella 
arbetsuppgifter inte är hela förklaringen till hur olika individer samarbetar med ett 
datasystem. Individuella arbetsuppgifter är inget som i sig hindrar att flera personer kan 
ha samma informationsbehov. Tidigare erfarenheter samt gränssnittets utförande 
påverkar också hur individer interagerar med ett system. 
 
Informationssystemutveckling innebär att man specificerar nödvändiga tekniska finesser 
genom att studera analyser av återfinningssystem med avseende på uppgifter, 
användare, dokument och tillgänglighetskrav.83 Den verkliga prestandan i ett 
återfinningssystem är inte huruvida sökeffektiviteten och återfinningen förbättras utan 
om det hjälper användaren att lösa sin sökuppgift effektivare.84 I mötet mellan 
användaren och datorn bör datorn stödja användaren, som sedan lämnar användbar data 
så att systemet kan stödja användaren ännu bättre i framtiden.85 Frågan är dock om 
systemet kan analysera i vilken semantisk kontext användaren har sökt information, och 
om sökfeedback86 ger tillräcklig återkoppling till systemet för att kunna utveckla 
sökfunktionen. Även användarstudier i form av observationer eller intervjuer kan vara 
av värde för att utveckla den här typen av sökfunktion. I situationer där sökresultaten är 
relevanta enligt systemet men inte enligt användaren går systemet miste om 
kontextinformation. Om systemet inte tar hänsyn till kontext och homonymer kommer 
användaren högst sannolikt bedöma både systemets sökträffar samt eventuella 
stavningsförslag som irrelevanta därför att systemet och användaren inte ”förstår” 
varandra.   
 
Ingwersen och Järvelins motargument mot interaktiv IR är att det finns för många olika 
kontexter och för många möjliga kombinationer vilket gör design och utvärdering av 
system omöjligt.87  
På samma sätt som det finns folkbibliotek och fackbibliotek finns det situationer där det 
lönar sig att anpassa systemet efter användarna och situationer där det är bättre med ett 
generellt system som passar många.  

                                                 
82 Rasmussen, s. 21. 
83 Ingwersen & Järvelin, 2004, ej paginerad. 
84 Ibid., 
85 Ingwersen & Järvelin, 2005, s. 30. 
86 Sökfeedback är en funktion där systemet frågar om sökträffarna var relevanta och/eller erbjuder 
sökning efter dokument som liknar de sökträffar som listas. Min definition. 
87 Ingwersen & Järvelin, 2004. 
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Användaranpassade informationssystem är att föredra om situationen tillåter, men 
samtidigt bör man inte anpassa enbart för anpassandets skull (anpassa utan att ha en 
specifik målgrupp att anpassa till) för då riskerar man att få ett system som inte passar 
någon. Gränssnitt i all ära, men först när och om forskningen inom exempelvis naturlig 
språkbehandling (Natural Language Processing), klustertekniker och kognition når ett 
genombrott kan man tala om att anpassa systemet efter människan.  
Enligt min uppfattning är det skillnad på ett användaranpassat gränssnitt, 
beteendeanpassning och språkanpassning. Att ett gränssnitt är användaranpassat innebär 
att det till exempel finns funktioner som talsyntes, olika teckenstorlekar och olika språk. 
Beteendeanpassning handlar om var och hur saker placeras på en hemsida. 
Språkanpassning handlar om att ”lära” datorn semantik. 
 
 

5.4 Informationssökning 
 
Här diskuteras relevanta delar av enkäten tillsammans med litteratur som presenterades i 
teorikapitlet.  
 
Pearlgrowing och fractionalizing är de informationssökningsstrategier som dominerar i 
populationen. Most specific fact används aldrig av en tredjedel av respondenterna och 
building blocks delar de svarande i två läger gällande i vilken utsträckning de använder 
strategin: hälften gör det aldrig eller sällan, den andra hälften gör det ibland – alltid. 
Svarsgruppen ”övriga” använder operatorer i större utsträckning än civilingenjörerna 
samt använder i högre grad sökmotorer än databaser. Hälften av deltagarna i gruppen 
uppger att de inte använder några databaser, medan samtliga utom en uppger att de 
använder sökmotorer. Dock används sökmotorer (främst Google) av samtliga 
respondenter. Då de övriga använder både sökmotorer och operatorer i större 
utsträckning än civilingenjörerna är det värt att notera att det finns ett tydligare samband 
mellan användning av sökmotorer och operatorer än mellan databaser och operatorer. 
Därmed inte sagt att operatorer inte används i databaser. Användare använder 
fortfarande operatorer i sökmotorer, trots att det är en funktion som inte alltid (längre) 
stöds av sökmotorerna. Sannolikt används de fortfarande därför att booleska operatorer 
tidigt lärdes ut i användarundervisning. Med operatorer avses i det här fallet exempelvis 
booleska operatorer (AND, OR, NOT) samt + och -. 
Maskeringsfunktioner används mer sällan än operatorer. Frågan är om vetskapen om 
maskeringsfunktioner är mindre spridd eller om icke-professionella sökare betraktar det 
som en överflödig funktion därför att man tror sig kunna stava och inte reflekterar över 
hur stavning kan påverka sökresultatet annat än i uppenbara fall. En annan aspekt är 
ifall maskeringsfunktionerna har spelat ut sin roll i och med de sökmotorer som erbjuder 
stavningsförslag (exempelvis Google). Maskeringsfunktioner förekommer fortfarande, 
främst i databaser. 
 
I Shelda Debowskis studie gjorde deltagarna uppenbara stavfel, något som upprepades 
ofta av de som hade svårt att stava. Tesauren användes knappt för att hitta passande 
keywords.88 Varifrån deltagarna i studien hämtade sina synonymer anges inte. 
 

                                                 
88 Debowski, s. 377. 
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Resultatet i enkäten visar tydligt att tesaurer och dylikt inte används. Då populationen är 
fackexperter är de väl insatta i sitt ämne och har god kännedom om den vokabulär de 
använder. Sannolikt reflekterar de inte över hur termerna de använder förhåller sig till 
varandra annat än på synonymnivå. 
 
Utfallet av sökformulärsfrågorna fördelar sig ungefär som tänkt då hälften av de 
svarande har uppgett att de alltid använder det enkla sökformuläret och aldrig det 
avancerade. Civilingenjörernas svarsutfall fördelar sig utmed hela skalan, med 
tyngdpunkt på alltid, där ungefär hälften av dem återfinns. Övriga har svarat inom 
spektrat ibland – alltid, varav hälften av dem har uppgett alltid. Användningen av ett 
avancerat sökformulär fördelar sig delvis motsatt till användningen av ett enkelt 
sökformulär. Resultatet är inte särskilt förvånande mot bakgrund av att alla svarande 
använder Google och det faktum att sökfunktionen i de interna databaserna inte stödjer 
särskilt avancerade sökningar. Frågan om de anser sig få sina informationsbehov 
uppfyllda genom att använda det enkla sökformuläret eller om de använder det av vana 
kan enbart spekuleras i då det var en fråga som inte togs upp i enkäten. 
 
Att tre fjärdedelar av de svarande återfinns inom spannet aldrig – ibland på frågan om 
de överger sökstrategin stöder Debowskis observation om att icke-professionella sökare 
håller fast vid sin sökstrategi och matar in samma termer gång på gång utan att 
reflektera över vilken strategi de använder.89 Enligt Ingwersen och Järvelin betraktas 
informationssökning som något som ska vara avklarat snabbt.90 
 
En tredjedel av respondenterna överger aldrig källan och nära hälften gör det ibland, 
vilket kan förklaras med att det i det här fallet är ett begränsat antal fackkällor som 
används i hög utsträckning.  
 
Att använda exempelvis titelfältet för att söka efter titel förekommer i viss mån för att 
söka efter redan känt material. Fritextfältet används för sökningar gällande information 
som inte sedan tidigare är känd för användaren. 
 
Svarsbortfallet på frågorna om sökfält kan förklaras med att frågorna i första hand rör 
sökningar i databaser, vilket är något som inte hela populationen ägnar sig åt. 
I gruppen med övriga rör bortfallet frågorna som handlar om sökfält och 
referensbedömning. Bortfallet beror troligen på att personerna inte har upplevt frågorna 
som relevanta då deras arbetsuppgifter inte omfattar särskilt mycket litteratursökningar. 
Detsamma gäller sannolikt för den person som har svarat alltid på frågan om 
användandet av fritextsökning i allmänhet, men aldrig på alla följande frågor som rör 
sökfält. 
 
Upphovsman, kontext och abstrakt tillskrivs störst vikt vid relevansbedömning. Vilka 
som citeras i materialet, vilka som citerar materialet samt kommentarer från kollegor 
tillskrivs mindre vikt. 
 
Databasen var i första hand tänkt att ge en överblick över vilket material som 
avdelningen redan förfogade över för att undvika att artiklar köptes in en gång till. Dock 
förutsätter den att användaren redan har material att utgå från i sökningen eftersom 
möjlighet till fritextsökning valdes bort, detta eftersom sökresultatet hade blivit snarlikt 
                                                 
89 Debowski, s. 378. 
90 Ingwersen & Järvelin, 2004. 
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en titelsökning under förutsättning att materialet inte indexerades med sökbara 
ämnesord. Då det var tänkt att de anställda själv skulle underhålla databasen skulle det 
även bli de som indexerade materialet. Vidare framkom det även i samtal med 
patentingenjörerna (som underhöll sin egen databas, i vilken de bland annat tilldelade så 
kallade catchwords till posterna) att de upplevde det svårt att göra en bra indexering. 
Varje post indexerades med ett catchword. 
Dessutom uppgav flertalet respondenter i såväl förundersökning som enkät att de går 
direkt till källförteckningen för att bedöma om artikeln är relevant och därmed får de 
direkt sökmaterial att utgå från vid en sökning i databasen. Pearlgrowing visade sig 
dessutom vara den sökstrategi som är vanligast bland de anställda, vilket är en strategi 
som fungerar bra tillsammans med databasens primära syfte, nämligen att vara ett stöd i 
beläggningsfrågor. En fritextfunktion är inte relevant att använda i beläggningsfrågor 
just därför att man för det första redan har information att utgå från för att söka i de 
andra fälten (författare, titel med mera) och för det andra inte behöver göra en 
fritextsökning i och med att man redan vet vad man söker. Resultatet av enkätstudien 
visade tydligt att respondenterna använder fritextfältet när de söker efter material de inte 
känner till sedan tidigare. 
 
De sökbara fält som databasen kom att innehålla var: författare (efternamn och 
förnamn), titel, tidskrift, volym, årtal, utgivare, ISBN och ISSN. 
 
Inom informationssökningsforskning verkar det göras en poäng av att människor 
samarbetar när de söker information samt att det ofta är andra människor som först 
tillfrågas innan sökningen går vidare till sökmotorer eller databaser.  
Såväl Byström som Pejtersen och Hertzum samt Hansen och Järvelin lyfter fram att 
människor tillfrågar andra människor när de söker information. Enligt Byström 
betraktas människor som källor enbart när de tillskrivs den rollen, till exempel för att nå 
framgångar i en viss uppgift.91 Vidare är användandet av källor i huvudsak relaterat till 
behov och informationstyper.92  
 
En viktig faktor i ingenjörers val mellan skriftlig och muntlig information är att 
produktdokumentation är skriftlig medan kontext måste fås från människor. Fördelen 
med skriftlig information är att den finns åtkomlig genom bland annat arkiv och 
databaser, vilket underlättar sökandet efter relevanta dokument. Avsaknaden av 
informationssystem som stöder sökningar efter människor med vissa kvalifikationer 
bidrar till att beslut fattas utifrån råd från kollegor eftersom det kan vara svårt att hitta 
någon bättre kvalificerad rådgivare.93  
Anställda som har varit verksamma i samma bransch under en lång tid borde rimligen 
ha kännedom om de viktigaste namnen i branschen, även om de inte ingår i 
kontaktkretsen så är det namn som tillskrivs en viss auktoritet. 
 
Den främsta orsaken till den återkommande förvåningen över samarbete i 
informationssökningsprocesser torde vara att informationssökning studeras på det sätt 
som Hansen och Järvelin beskriver dem inledningsvis. Nämligen som något som sker 
mellan en person och ett system.94 

                                                 
91 Byström, s. 73. 
92 Ibid., s. 113. 
93 Hertzum & Pejtersen, s. 776. 
94 Hansen & Järvelin, s. 1102. 
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Vidare verkar den gängse definitionen av var en informationssökningsprocess börjar 
och slutar vara smal då Ingwersen och Järvelin skriver att många användare inte 
definierar sig som informationssökare när de söker efter information i det dagliga livet. I 
många situationer betraktar inte användarna informationssökning som en separat 
process och är ovetande om hur begreppen informationssökning och återfinning 
används inom biblioteks- och informationsvetenskapsforskningen. Många användare 
uppfattar inte heller informationssökning som en isolerad aktivitet och är ovana vid att 
diskutera de faktorer som forskningen är intresserad av. Den enda situation där 
användarna betraktar sig som informationssökare är när de har fått information 
professionellt förmedlad till sig.95 
 
Den typ av studie som Amanda Spink har genomfört är exempel på sådana studier som 
Ingwersen och Järvelin med flera kritiserar då studien enbart grundar sig på sökloggar 
och inte tar upp några mänskliga aspekter. Det ska inte förnekas att sökloggar innehåller 
värdefull information men de kan inte ge svar på om de använda termerna motsvarade 
det informationsbehov som användaren försökte uttrycka. 
Spink noterar en ökning av antalet termer på andra språk än engelska96 men reflekterar 
inte över att utbyggnaden av den informationsteknologiska infrastrukturen ökade 
avsevärt under hennes undersökningsår (1998-2002) vilket gjorde Internet till var mans 
egendom.  
 

 

5.5 Slutsatser 
 
Då denna uppsats har studerat hur användaren och informationssystem samarbetar med 
varandra är det oundvikligt att inte föra resonemang om ömsesidighet då ett system inte 
kan existera utan användare, samtidigt som användarna skapar systemet. 
 
Hur kan man konstruera ett informationssystem som är användbart både ur ett 
organiserande perspektiv och ur en informationssökares synvinkel?  
Att konstruera ett informationssystem som är användbart ur både organiserande 
perspektiv och en informationssökares synvinkel är en fråga om över- och underordning 
samt om vad som ska vara den primära ingången till systemet. Ska strukturen vara 
överordnad återfinningen eller ska återfinningen vara överordnad strukturen? 
Konsekvensen av att låta strukturen vara överordnad återfinningen kan bli att 
utformandet av återfinningen blir eftersatt. Konsekvensen av att överordna återfinningen 
kan medföra en bättre sökeffektivitet, samtidigt som det inte är säkert om strukturen är 
tillräckligt stabil för att överföras vid mjukvarubyte eller till ett annat större system.  
Om informationssystemet ska anpassas till användaren eller om användaren ska 
anpassas systemet är två frågor som avgörs av preferenser och syftet med 
informationssystemet. Med preferenser menar jag vilken struktur användaren föredrar 
för att organisera information respektive hur användaren strukturerar sin sökning för att 
göra sökningar i samma system, med avseende på val av sökingångar et cetera. Mitt 
intryck är att den databasmjukvara Autoliv använder till sitt intranät räcker för att 

                                                 
95 Ingwersen & Järvelin, 2004. 
96 Spink & Jansen, s. 55. 
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organisera information som kan särskiljas med tydliga sökingångar (till exempel 
patentnummer), men är mindre lämpad för effektiv och avancerad litteratursökning. 
 
Vad gäller utformandet av informationsarkitektur väljs det som bäst gynnar 
organisationens arbetssätt. Fördelningen av arbetsuppgifter styr vilken strukturmodell 
som används. Det samma gäller för hur information organiseras på en detaljerad nivå. 
Hourican skriver att en bra informationsarkitektur ska stödja användarnas sätt att söka 
information.97 Mina iakttagelser är att om det primära syftet med informationssystemet 
är att arkivera dokument som inte efterfrågas blir utformandet av sökingångar mindre 
viktigt, medan om syftet däremot är att hantera ett aktuellt och växande bestånd får 
utformandet av både strukturen och sökbarheten större vikt. Dels ska strukturen hålla 
länge, dels ska sökfunktionen vara lätt att använda och ha en bra återfinningseffektivitet. 
I Autolivs fall föreligger en strukturell konflikt mellan önskemålet att organisera 
information centralt och samtidigt behålla all information hos respektive anställd utan 
att först bryta ned de gamla hierarkierna. 
 
Hur påverkar informationssystemet och användaren varandra?  
Rasmussen anser att informationssystemet styr användarens beteende med avseende på 
val av söktermer, sökstrategi och utformandet av sökfrågor samt interaktionen med 
gränssnittet. Som användare tenderar man att anpassa sig efter det system man oftast 
använder. Sökingångarna styr hur användaren söker och utformar sina sökningar.98 
Ingwersen och Järvelin menar att användaren kan påverka informationssystemet genom 
att lämna sökfeedback som införlivas i systemet99 och att den verkliga prestandan i ett 
återfinningssystem är hur bra det är på att hjälpa användaren att lösa en sökuppgift.100 
Jag anser att användarens största möjlighet att påverka informationssystemet är att på ett 
större plan medverka vid utformandet av systemet. Enligt min uppfattning är det 
informationssystemet som i högre grad styr användaren än tvärtom och i ett större 
perspektiv kommer användaren alltid att vara underordnad systemet därför att det alltid 
kommer att finnas olika sorters hinder och begränsningar. Gällande 
forskningsavdelningen försvårar den rådande mjukvaran möjligheten att göra effektiva 
litteratursökningar. 
 
Hur söker personalen information i sin arbetsutövning?  
Resultatet från enkätstudien visar att populationen som helhet oftare visar ett heterogent 
än ett homogent sökbeteende, varför det är svårt att dra några större slutsatser gällande 
skillnad mellan utbildningsbakgrund, arbetsuppgifter och informationssöknings-
beteende.  
 
Pearlgrowing och fractionalizing är de sökstrategier som används mest. Fritextfältet 
används del för att söka efter information i allmänhet och dels för att söka efter 
information man inte känner till sedan innan. Ungefär hälften av de svarande använder 
alltid det enkla sökformuläret. Användningen av ett avancerat sökformulär fördelar sig 
delvis motsatt till användningen av ett enkelt sökformulär. Ungefär hälften svarar att de 
aldrig använder ett avancerat sökformulär. Andra sökfält än fritextfältet används i 
begränsad utsträckning för att söka efter material man redan är bekant med. Utfallet från 
enkäten uppvisar en tendens att varken byta källa eller sökstrategi när önskat sökresultat 
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98 Rasmussen, s. 232. 
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100 Ingwersen & Järvelin, 2004, ej paginerad. 
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inte uppnås. Att icke-professionella användare tenderar att hålla fast vid sina strategier 
beläggs även av Debowski.101 De synonymer som används i sökningar kommer inte från 
kontrollerad vokabulär. Enkätresultaten visade även att upphovsman, kontext samt 
abstrakt tillskrivs störst vikt för att bedöma relevans. 
 
Den kommenteringsfunktion som från början hade efterfrågats visade sig det inte finnas 
något större stöd för, vilket även framkom i den förundersökning som föregick 
enkätstudien. De motiveringar som angavs var bland annat att om en 
kommenteringsfunktion ska vara användbar för andra bör man även ange i vilket 
sammanhang artikeln bedömdes och hur man sökte för att finna den.  
 
Hur kan informationssystemet anpassas till användarens informationssökningsbeteende 
utan att förlora sin organiserande funktion?  
Ett informationssystem kan anpassas till användarens informationssökningsbeteende 
genom att utformandet av sökfunktionen och gränssnittet anpassas därefter. Det är även 
möjligt att förse användaren med andra sökingångar (till exempel kategorisök) än de 
traditionella. Jag anser att ett informationssystem kan tjäna på att användaranpassas till 
specifika situationer men bör inte användaranpassas om det inte finns en specifik 
målgrupp, därför att annars blir det för många aspekter att ta hänsyn till, med resultatet 
att användaranpassningen till sist inte gynnar någon. Däremot är det skillnad på att 
användaranpassa gränssnittet (till exempel talsyntes, teckenstorlekar) och på att anpassa 
utformningen av det sökbara innehållet. 
Den databas jag utformade behöll sin organiserande struktur samtidigt som 
sökformuläret utformades för att i första hand stödja beläggningsfrågor, då det primära 
syftet med databasen var att kunna ge svar på huruvida ett visst dokument redan fanns i 
avdelningens ägo. Även den informationssökningsstrategi som i huvudsak användes av 
de anställda (pearlgrowing) är att föredra vid beläggningsfrågor. 

                                                 
101 Debowski, s. 378. 



 46 

6. Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen har haft till syfte att diskutera hur ett informationssystem och dess 
användare kan anpassas till varandra. Studien har handlat om ett inomvetenskapligt 
ämne och även haft en holistisk ansats. De forskningsområden som omfattades var 
informationsarkitektur, interaktiv informationsåterfinning och informationssökning.  
 
Uppsatsens problemformulering var att skapa ett informationssystem, som var anpassat 
till användaren men som fortfarande hade kvar sin organiserande funktion. Det vill säga 
en konsekvent dokumentorganisation som samtidigt var användarvänlig ur ett 
informationssökningsperspektiv.  
 
De frågeställningar som diskuterades var följande: 
Hur kan man konstruera ett informationssystem som är användbart både ur ett 
organiserande perspektiv och ur en informationssökares synvinkel?  
Hur påverkar informationssystemet och användaren varandra?  
Hur söker personalen information i sin arbetsutövning?  
Hur kan informationssystemet anpassas till användarens informationssökningsbeteende 
utan att förlora sin organiserande funktion?  
 
Uppsatsen handlade delvis om genomförandet av ett praktiskt uppdrag hos ett företag 
varför den behandlat ämnet ur en teoretisk och praktisk aspekt. Den teoretiska delen av 
arbetet var en litteraturstudie som syftade till att presentera interaktion ur olika 
perspektiv. Den praktiska delen (av arbetet) handlade om en databas som konstruerades 
på uppdrag av Autoliv. Det empiriska materialet för hur de anställda söker information 
insamlades i form av en enkätstudie som låg till grund för hur databasen utformades. 
Enkätstudien, som var en totalundersökning, behandlade områdena sökstrategier, sökfält 
och relevansbedömning. Resultatet presenterades som deskriptiv statistik.  
 
I teorikapitlet presenterades litteratur om olika teorier vilka berörde studiens 
ämnesområden. Syftet med kapitlet var att förankra uppsatsens helhetsperspektiv. De 
områden som behandlades var informationsarkitektur, interaktiv informations-
återfinning och informationssökning. Till de böcker och artiklar som var av särskilt 
intresse hör Strukturering av informationssystem, The Turn, Cognitive Systems 
Engineering, ”Wrong way: go back!”, ”The information-seeking practices of engineers” 
samt ”Collaborative Information Retrieval in an information-intensive domain” 
 
Resultatet av enkätstudien var att pearlgrowing är den sökstrategi som används oftast, 
fritextfältet används när man söker efter dokument man inte är bekant med sedan 
tidigare och relevant sökfält (författare och dylikt) används i viss utsträckning för att 
hitta material man känner till sedan tidigare. Upphovsman, abstrakt samt kontext 
tillskrevs störst vikt för att bedöma relevans hos dokument. Vidare används ett enkelt 
sökformulär i högre utsträckning än ett avancerat och kontrollerad vokabulär används 
inte för att hitta synonymer att använda i sökningarna. Enkätresultaten sammanfördes i 
diskussionskapitlet med den litteratur som presenterades i teorikapitlet.  
 
I diskussionskapitlet diskuterades uppsatsens frågeställningar utifrån teoretiska och 
praktiska förutsättningar. I avsnittet om informationsarkitektur diskuterades 
organisatoriska förutsättningar för databasen samt utformandet av informationssystem 
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på makronivå. Det konstaterades att det fanns en konflikt mellan den outtalade modell 
som forskningsavdelningen tillämpade för att strukturera information och den modell 
som databasen skulle föra med sig. Delkapitlet om interaktion ventilerade hur användare 
och informationssystem kan anpassas till varandra. Uppsatsen lyfte fram åsikten att det 
är bättre att anpassa informationssystem till specifika användargruppers beteenden, än 
att användaranpassa för anpassandets skull. I kapitlet om informationssökning 
diskuterades enkätresultaten mot bakgrund av delar av den litteratur som presenterades i 
teorikapitlet. Utfallet av vissa frågor samt egna iakttagelser stöddes av tidigare 
observationer i litteraturen. Här presenterades också utformandet av databasens 
sökfunktion i relation till enkätutfallet. Vidare ventilerades även iakttagelsen att 
människor i första hand tillfrågar andra människor när de söker information, något som 
forskningen tenderar att förbise.  
De slutsatser uppsatsen har kommit fram till är att konstruktionen av ett 
informationssystem som är användbart både ur ett organiserande perspektiv och ur en 
informationssökares synvinkel är en fråga om över- och underordning. Om 
informationssystemet ska anpassas till användaren eller om användaren ska anpassas till 
systemet avgörs av syftet med informationssystemet. Ett system som ska hantera ett 
aktuellt och växande bestånd behöver ha både en stabil struktur och välutformade 
sökingångar för att möta kravet på en struktur som är stabil över tid och samtidigt ha en 
sökfunktion med en bra återfinningseffektivitet. Sett i ett större perspektiv är människan 
alltid underordnad systemet, och vad gäller utformandet av informationssystem har 
användarna störst möjlighet att påverka systemet genom att medverka vid utformandet 
av det. Ett användaranpassat informationssystem bör vara riktat mot en specifik 
målgrupp, därför att om man användaranpassar enbart för sakens skull riskerar man att 
få ett system som inte passar någon. 
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Bilaga 1 
 
Samtalsmall 
 
Samtalen formulerades fritt utifrån dessa frågor. Andra frågor kan ha tillkommit. 
 
1, Vilka källor använder du när du söker information? 
2, Använder du enkel eller avancerad sökfunktion? 
3, Hur hanterar du synonymer – byter du ut en term som inte ger bra träffar mot en 
annan term eller lägger du till en ny term till den första? 
4, Hur ställer du dig till att i posten se de källor som artikeln refererar till? 
5, Hur ställer du dig till en kommenteringsfunktion? 
6, Om vi tänker oss att du söker efter en artikel som du inte riktigt vet titeln på – 
använder du då fritextfältet eller titelfältet när du söker efter den? 
7, Var börjar du söka om både databasen och det fysiska biblioteket är i ordning? 
8, Har du några synpunkter på den fysiska uppställningen i biblioteket? 
9, Övriga synpunkter 



 ii 

Bilaga 2 
 
Enkätfrågor 
 
Den här enkäten görs i syfte att kartlägga avdelningens 
informationssökningsbeteende för att få en uppfattning om hur avdelningens databas 
kan utformas. 
Jag som gör enkäten heter Sofia Engvall och läser sista terminen vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. Att konstruera Er databas kommer att ingå som en del i 
min magisteruppsats. 
Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
Lämna den besvarade enkäten i lådan i mitt bås senast 15/3.  
Tack på förhand för din medverkan! 
/Sofia 
 
 
Bakgrundsinformation: 
 
1. Födelseår: 
 
2. Utbildning: 
 
 
3. Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 

 

 

4. Hur länge har du jobbat med dina nuvarande eller liknande arbetsuppgifter? 
 
 
5. Bevakar du några konferenser? Ange dem i så fall här: 
 
 
 
Med uttrycket ”söka information” avses att söka elektronisk/digital information i 
databaser och med hjälp av sökmotorer. 
Markera på skalan hur väl nedanstående påståenden bäst beskriver ditt sätt att söka 
information. 100=alltid (alla gånger av 100), 0=aldrig (ingen gång av 100). 
 
Allmänt:     
 
6. Använder du några databaser? Ange i så fall vilka:                  
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7. Använder du några sökmotorer (till exempel Google, Yahoo)? Ange i så fall vilka:   
 
 
 
Sökstrategier:                   
       
8. När jag söker information använder jag mig särskilt av ord jag har träffat på i 
material jag har hittat vid tidigare sökningar.  
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
          
             
9. När jag söker information utgår jag från det ord som verkar vara mest specifikt och 
breddar sökningen efter behov.  
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
10. När jag söker information gör jag en bred sökning som jag smalnar av efter 
behov.  
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
11. Om sökfunktionen tillåter kombinerar jag resultatet av flera olika sökningar för 
att få ett bättre resultat.  
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
12. Om sökfunktionen tillåter använder jag olika operatorer i min sökning (till 
exempel AND, OR, NOT, +, -). 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
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13. Om sökfunktionen har en maskeringsfunktion (möjlighet att byta ut bokstäver i 
ord med * eller $) använder jag den om jag är osäker på hur något stavas. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
14. Jag använder det enkla sökformuläret. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
   
 
15. Jag använder det avancerade sökformuläret om ett sådan finns.        
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
16. Om det går avgränsar jag mina sökningar (till exempel tid, språk) från början. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
17. Jag avgränsar mina sökningar efter hand som jag söker. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
18. Jag använder uppslagsböcker eller synonymordböcker (tesaurer) för att hitta     
ord att använda i min sökning. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
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19. Jag utvidgar mina sökningar med synonymer för att få fler träffar. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
20. Om en sökning inte ger det resultat jag vill ha överger jag sökstrategin. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
21. Om en sökning inte ger det resultat jag vill ha överger jag källan.  
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
 
Sökfält: 
 
22. När jag söker efter information i allmänhet använder jag fritextfältet/keywords.  
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
23. När jag söker efter en för mig känd författare använder jag författarfältet. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
24. När jag söker efter en för mig känd författare använder jag fritextfältet.   
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
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25. När jag söker efter en för mig okänd författare använder jag fritextfältet.  
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
26. När jag söker efter en för mig okänd titel på en bok eller artikel använder jag 
fritextfältet. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
27. När jag söker efter en för mig känd titel på en bok eller artikel använder jag 
titelfältet. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
28. När jag söker efter en för mig känd titel på en bok eller artikel använder jag 
fritextfältet. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
 
Relevansbedömning: 
 
29. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av 
författarnamnet/upphovsmannen. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
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30. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av det sammanhang 
(tidskrift/konferens) materialet är publicerat i. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
31. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av abstraktet. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
32. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av vilka andra författare 
som citeras. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
33. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av vilka andra författare 
som citerar materialet. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
34. Jag bedömer om mina sökträffar är relevanta med hjälp av andra läsares 
(kollegors) kommentarer. 
 
 Alltid          Aldrig 

| | | | | | | | | | |   
  
 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 
 
 
 
 


