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1 Inledning

I dagens samhälle utsätts vi ständigt för ett informationsflöde och det är då en viktig kunskap
att kunna sålla bland all information som vi möter. Marchionini beskriver
informationssökning som en grundläggande och kognitiv process, vilket är en del av lärande
och problemlösning (1995, s. 6). Vidare skriver han att informationssökning är en process
som drivs av människans behov av information och som gör att han/hon kan interagera med
sin omgivning (ibid., s. 28).

Under vår utbildning är informationssökning ett av de ämnen som vi har studerat. Vi har
bland annat studerat olika tillvägagångssätt och strategier man kan använda sig av i sin
sökning. Detta område har väckt vårt intresse och är därför något som vi vill fördjupa oss
inom i vår magisteruppsats. Vi har till största delen fått teoretisk kunskap därför är vi
intresserade av hur det ser ut i praktiken. Inom det kollegium vi har läst –
kunskapsorganisation - har den mesta undervisningen i vår utbildning har handlat om hur
experter går till väga när de söker information tycker vi att det vore intressant att få en inblick
i hur ovana användare beter sig när de söker. Vi tror att detta skulle kunna vara en kunskap
som vi kommer att ha användning av i vårt kommande yrkesliv.

Vi fick genom en kurskamrat kontakt med IHM1 Business School i Göteborg. De studerande
på IHM har tillgång till IHM: s datorer och något som de kallar för ”Databiblioteket”, vilket
består av en obemannad sal med datorer. I dagsläget har eleverna endast tillgång till ett
begränsat antal databaser däribland ”Affärsdata”. IHM vill nu utveckla sitt bibliotek, ha
tillgång till fler databaser, nyhetssajter, elektroniska tidskrifter med mera. För att de ska kunna
tillhandahålla support till eleverna och möta dem när de står inför problem, behöver de veta
hur eleverna går tillväga och vad som är problem vid informationssökningen. De vill också
veta hur man kan effektivisera sökprocessen. Enligt vår kontaktman är deras elever ovana vid
att söka information. Den utbildning som IHM tillhandahåller idag är föreläsningar om
informationssökning, som består av tre tillfällen á fyra timmar ”gruppvis rådgivning/stöd med
sekundärdata research”.

Vi kommer i uppsatsen att undersöka avgångseleverna då dessa elever befinner sig på ungefär
samma nivå.

IHM (2001) erbjuder affärsutbildningar för yrkesverksamma som vill utvecklas inom
näringslivet. Deras idé är att frigöra förmågan till egen utveckling genom att inhämta,
använda och utbyta kunskaper liksom erfarenheter. De erbjuder affärsprogram för personer
och företag, där de vill lära ut förståelsen för att ta ansvar för den affärsmässiga helheten och
att alltid sätta företagens affärsmål i centrum. Med hjälp av lärare från näringslivet utbildar de
yrkesverksamma personer. IHM vänder sig till personer och företag där det centrala begreppet
är affärsmannaskap. IHM har funnits i drygt 30 år och är en stiftelse som arbetar fritt från
politiska och ekonomiska bindningar. Deras utbildningar är placerade i Stockholm, Göteborg
och Malmö. Sammanlagt är det 2 500 elever som utbildas inom försäljning, marknadsföring,
ekonomi, affärskommunikation och ledarskap (IHM 2001).

                                                
1 Institutet för högre marknadsföringsutbildning
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1.1 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med denna magisteruppsats är att studera ovana informationssökare vid IHM och
deras tillvägagångssätt när de söker information, samt hur deras informationssökningsprocess
kan se ut och vilka faktorer de tror kan inverka på processen.

I undersökningen av de medverkande respondenterna har vi försökt hitta en koppling till
bland annat Marchioninis informationsökningsmodell och genom detta få fram förslag som
IHM kan använda för att effektivisera elevernas sökprocess.

Utifrån detta har vi formulerat följande frågeställningar:

• Hur går eleverna på IHM tillväga när de söker information?
• Vilka faktorer inverkar på informationssökningsprocessen? Vilka faktorer upplever

eleverna inverkar på resultaten av deras informationssökningsprocess?
• Upplever eleverna att de har några problem vid informationssökning, i så fall vilka?

1.2 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa undersökningen till att handla om hur respondenterna går tillväga när
de söker information. Därför har vi valt att inte titta på hur informationsbehovet uppstår, då vi
anser att frågan blir för stor samt att det hör hemma under ett annat problemområde. Vi är
medvetna om att man som användare inte alltid är så strukturerad under sin sökning så att
man går rakt igenom hela processen. Marchioninis modell kan ses som en del i en större
process när det gäller att söka och ta till sig information.

Med informationssökning avser vi i första hand datorbaserad informationssökning. Det
innebär att uppsatsen i huvudsak är koncentrerad till att gälla sökning i elektroniska databaser
och world wide web.

1.3 Disposition

Vi kommer här att redogöra för hur uppsatsen är disponerad. I kapitel 2 presenterar vi
bakgrund där vi diskuterar informationssökning och Information retrieval, olika typer av
sökningar samt kontrollerat/naturligt språk. Här presenterar vi också olika sökstrategier och
taktiker/finesser som används vid informationssökning. I teoridelen under kapitel 3 behandlar
vi informationssökningsprocessen, vi har valt att utgå från Marchioninis modell över
informationssökningsprocessen som en teoretisk ram för vår uppsats. Vi tar även upp andra
forskare som vi presenterar tillsammans med Marchioninis modell. I detta kapitel behandlas
även olika faktorer som kan inverka på informationssökningsprocessen.  Kapitel 4 består av
tidigare forskning där vi valt att presentera forskare inom fältet som vi sedan knyter an vårt
resultat till. Under metodavsnittet kapitel 5 diskuterar vi ingående hur vi gått till väga när vi
utformat och bearbetat enkäten. I kapitel 6 redovisas resultatet av enkäten med hjälp av
tabeller och diagram. Kapitel 7 innefattar analys och diskussion där vi knyter samman teori
och praktik samt diskuterar egna tankar och slutsatser. För att visa hur missivbrevet och
enkäten är utformade bifogar vi dem som bilagor.
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2 Bakgrund

2.1 Centrala begrepp

Vi kommer i detta avsnitt att definiera begrepp som vi kommer att använda oss av i stor
omfattning.

I uppsatsen kommer vi att använda oss av engelska begrepp där det inte finns någon
vedertagen svensk översättning, eller om begrepp riskerar att förlora i betydelse vid
översättning.

Med dokument avser vi en vid tolkning det vill säga elektroniska dokument, böcker,
tidskrifter med mera.

Vi kommer genomgående att använda oss av begreppet användare. I detta inbegriper vi
informationssökare, slutanvändare, sökare med mera. Med användare menar vi slutanvändare
som själva söker efter information

2.2 Informationssökning och Information retrieval

Informationssökning är en fundamental och kognitiv process, som ofta är en del av lärande
och problemlösning (Marchionini 1995, s. 6). Det är en process som drivs av mänskliga behov
av information och som gör att man kan interagera med omgivningen (ibid. s. 28).
Marchionini beskriver processen som att man försöker förändra sin kunskapsnivå. Med
termen söka menas att tydliggöra det mänskliga beteendet vid informationssökning samt att
beskriva datorers sätt att matcha och få fram informationsobjekt (ibid. s. 5).

Information retrieval (IR) berör processen som innefattar representation, lagring, sökning och
återvinning av information som är relevant för det informationsbehov användaren har
(Ingwersen 1992, s. 49). Det grundläggande inom information retrieval är att hitta den
information som söks i sådan form att det tillfredsställer användarens behov (ibid., s. 50).

Ingwersen beskriver en enkel modell för informationsåtervinning (se figur 1). Till vänster
finns den potentiella informationen representerad och till höger användarens behov av
information formulerad som en fråga. I mitten finns en matchningsfunktion som jämför den
representerade informationen med användarens fråga och återvinner information som söks av
användaren (Ingwersen 1992, s. 50).

Chowdhury menar att användaren står i fokus när det gäller IR, då uppgiften i alla
informationssystem är att överföra information från källan till användaren (1999, s. 179).

FrågaRepresentation
Matchnings-

funktion

Fig. 1. Modell av informationsåtervinning enligt Ingwersen (1992, s. 49)
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Vakkari beskriver att det inom informationsvetenskap finns två centrala forskningsområden;
Information Retrieval (IR) och Information Seeking (IS) (1998, s. 35). Även om dessa fält
tycks överlappa varandra har forskning till stor del endast skett inom var sitt separata område.
Få forskare har tagit del av båda forskningsområden. Men Vakkari nämner ett antal forskare
som har påpekat vikten av att koppla samman resultat från båda forskningsområden, däribland
Marchionini, Ingwersen och Bates vilka vi refererar till i uppsatsen. IR kan ses som en del av
en större process av informationssökning. Med IS menas en process av att söka, erhålla och
använda information för ett syfte. IR kan ses som användandet av ett informationssystem för
att erhålla information som är relevant för ett syfte (ibid. s. 35). Inom IR-fältet har det varit
mest intressant att undersöka representation av dokument för återvinning, sökstrategier och
problem med relevansbedömning. Man har inte sett till det informationsbehov som användare
har och de handlingar de behöver ha stöd i. Å andra sidan har IS-studier i huvudsak
koncentrerats på hur man använder dokument och vägar för att stödja olika handlingar, men
man har inte kopplat resultaten för att utveckla IR-system. Vakkari påpekar även att det är
viktigt att man kopplar ihop resultatet från både IR och IS (ibid., s. 36f.).

Målet för alla användare är att uppnå bästa möjliga resultat vid en sökning. Large, Tedd och
Hartley (1999) listar följande syften med återvinningen:

• att återvinna det önskade antalet relevanta dokument det vill säga varken för få eller
för många

• att undvika att återvinna många icke relevanta dokument
• att undvika att missa för många (eller överhuvudtaget några) relevanta dokument

Sökningen ska heller inte ta för lång tid att genomföra eller kosta för mycket. Dessa syften
måste ses utifrån varje söknings specifika omständigheter. Vid vissa tillfällen kan syftet vara
att återvinna allt som är relevant för problemområdet oavsett hur många dokument det kan
röra sig om. Andra gånger kan en användare vara nöjd med några få relevanta dokument och
inte alla som kan finnas tillgängliga (Large, Tedd & Hartley 1999, s. 143f.).

2.3 Olika typer av sökningar

Large et al delar in sökningar i tre huvudkategorier: known-item sökning, faktasökning och
ämnessökning. Dessa ställer olika krav på användaren och involverar olika strategier.

Known-item sökning

I den här sökningen försöker användaren finna information om något som redan är känt. Om
man söker en bok går det till exempel söka på författarens namn eller bokens titel, sökningen
skall vara kort och rakt på sak. Det finns i huvudsak två typer av problem som kan uppstå vid
den här typen av sökning. För det första kan användaren misslyckas med att flytta om
författarens namn så att sökningen görs på förnamnet först i stället för efternamnet som det
normalt ska utföras. Ett annat problem kan vara att man inte har korrekt bibliografisk
information, titeln kan till exempel vara felstavad (Large et al 1999, s. 35).

Faktasökning

Vid den här typen av sökning försöker man fastställa eller bekräfta någon typ av fakta, till
exempel ”Vad heter Turkiets huvudstad?” eller ”Vilket år dog den amerikanska författaren
James?”. Vid faktasökning är den viktigaste faktorn för att få fram ett svar, inte att välja
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strategi utan snarare att välja rätt källa. Denna typ av sökning är vanligtvis enkel att utföra.
Här kan det största återvinningsproblemet vara att avgöra om det är rätt svar man funnit. Det
här gäller särskilt om det är en stor databas eller world wide web.

Det båda ovanstående typerna av sökningar har en sak gemensamt nämligen att det finns en
klart fastställd punkt när man ska avsluta sökningen. När man har funnit ett svar eller fakta är
sökningen avslutad (Large et al 1999, s. 35).

Ämnessökning

Innebär att man försöker lokalisera information om ett särskilt ämne. Det kan vara svårt att
avgöra när man ska avsluta en sådan här sökning. Användaren har ofta ingen eller liten idé om
vad som kommer att bli resultatet av sökningen eller när allt relevant material har återvunnits.
Många sökningar är ämnessökningar och sådana kräver större kunskap inom
informationssökningsområdet än de andra två typerna (Large et al 1999, s. 35f.). Det är i
första hand denna typ av sökning som avses i vår enkät.

Enligt Chowdhury (1999, s. 159) har man också olika mål med återvinningen. Han nämner
bland annat:

• hög recall sökning - när användaren vill få fram alla relevanta dokument inom ett
bestämt ämne

• hög precisions sökning - när användaren bara behöver relevanta dokument, det vill
säga så få icke-relevanta dokument som möjligt

• kortfattad sökning - när användaren vill ha några få relevanta dokument i motsats till
alla relevanta dokument

2.4 Kontrollerat/naturligt språk

Kontrollerat språk

Databasproducenterna tillhandahåller fastställda begrepp som representerar ämnesområdet -
kontrollerat språk - som används för att underlätta återvinning. Kontrollerat språk ger
användaren möjlighet att se vilka termer som avses att representera ett visst begrepp för att
kunna använda sig av detta i sökningen. Man behöver då inte ta hänsyn till alla potentiella
synonymer som kan finnas i databasen. En annan fördel är att man kan påvisa relationer
mellan termer för att underlätta utvecklingen eller korrigeringen av en sökning, till exempel
genom att föreslå termer vilka kan användas för att bredda eller smalna av en sökning. I
praktiken leder sannolikt användandet av kontrollerat språk till att antalet återvunna objekt
reduceras samt att precisionen ökar (Large et al 1999, s. 95f.).

Enligt Large et al (1999) kan det i praktiken uppstå problem med användandet av kontrollerat
språk. Ett exempel är när ett begrepp representeras av den mest lämpade termen i en
kontrollerad vokabulär, det här kan leda till att ämnen är indexerade med en term som inte
exakt matchar begreppet vilket gör att man kan förlora specificiteten och att mycket oönskat
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material återvinns. Antonymer2 kan indexeras under samma term och det kan leda till lägre
precision. Ett kontrollerat språk är inte något naturligt språk, utan artificiellt, som har skapats
av informationsspecialister och som sådant kan det aldrig täcka ämnesområdet helt. Man kan
inte heller uppdatera ett kontrollerat språk lika ofta som ett naturligt. Ett begrepp måste bli
vedertaget och användas innan det tas med i en ordlista. Det kan vara svårt att hitta relevanta
termer för att beskriva ett dokument, eftersom indexerare i praktiken inte använder sig av
samma termer för att beskriva ett dokument (Large et al 1999, s. 98).

Naturligt språk

Naturligt språk är det språk som användare kommunicerar med inom ett ämnesområde.
Användare kan använda sig av de nyanser som finns i ett naturligt språk, det ger större
möjlighet att specificera sin sökning. Det är också lättare att uppdatera än ett kontrollerat
språk. Att använda sig av ett naturligt språk gör att användaren inte behöver förstå och
använda sig av en tesaurus.

Naturligt språk kräver dock mer av användaren när det gäller att tänka på synonymer,
antonymer och olika stavningsvarianter. Om man misslyckas med detta blir resultatet troligen
att man återvinner många icke relevanta dokument. Ju större databasen är och ju större ämne
som täcks desto större blir problemen med ovanstående. I praktiken använder man sig ofta av
en blandning av kontrollerat och naturligt språk i en sökning (Large et al 1999, s. 99f.).

När ska man då använda sig av kontrollerat - kontra naturligt språk? Harter beskriver några
saker att tänka på vid online sökning (1986, s. 57).

Man bör överväga att använda kontrollerat språk om:

• exakta, precisa och tydliga beskrivningar av begreppet som täcker informations-
behovet kan bildas genom användning av kontrollerat vokabulär

• användaren vill göra en begränsad sökning som återvinner få relevanta dokument och
utesluta att omfattande material återvinns

• ämnesområdet som söks är väldefinierat och tillhör en ”hård” disciplin

Man bör överväga att använda naturligt språk om:

• svårbestämbara nyanser av betydelse är viktiga för användaren, för att kunna beskriva
begreppet krävs den specificitet och uttrycksfullhet som ett naturligt språk har

• lämpliga termer för att representera ett begrepp inte existerar i ett kontrollerat
vokabulär

• användaren vill genomföra en omfattande sökning inom ett ämne, vilket inkluderar
återvinningen av material som kan finnas vid sidan om ämnet. I sådana fall är det ofta
användbart att komplettera med termer från ett kontrollerat vokabulär för att öka
antalet dokument som återvinns

• ämnesområdet som söks är dåligt definierad och tillhör en ”mjuk” disciplin

                                                
2  motsatsord (Collinder 1983, s. 33)
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2.5 Sökstrategier och taktiker/finesser

Vi kommer i nedanstående avsnitt att använda oss av begreppen strategi och taktik. I
litteraturen som vi studerat används begreppen med olika innebörd, och därför har vi valt att
även slå upp orden i Stora ordboken. Strategi benämns där som planläggning i stort (Collinder
1983, s. 512) och taktik benämns som tillvägagångssätt (ibid. s. 529).

Harter (1986) definierar sökstrategi som en övergripande plan eller ett sätt att gripa sig an ett
sökproblem, medan en söktaktik eller heuristik - som Harter föredrar att kalla det för - är en
handling för att avancera i en särskild sökstrategi. En strategi är bredare, mer omfattande och
mer generell än en taktik. En sökning kan involvera en sökstrategi men flera taktiker som
uppstår allt eftersom sökningen utvecklas. Det är viktigt att planera hela sin strategi så
noggrant som möjligt (Harter 1986, s. 170).

Large et al (1999) definierar sökstrategier som metoder att gripa sig an sökningen på, dessa
har utvecklats genom att observera och intervjua erfarna sökare (1999, s.163). Söktaktik
beskriver Large et al liksom Harter, som ett sätt att gå vidare i en särskild sökstrategi. Detta
görs genom att interagera med systemet och använda sig av olika finesser, som Large et al
kallar det, för att bredda eller smalna av en sökning (ibid. 1999, s. 165).

Det är många aspekter att ta hänsyn till när man formulerar en sökfråga. Man bör bland annat
tänka på fasetter3 och ämne som söks samt dess inbördes förhållande, att termen verkligen
representerar sökfrågan och vad det valda söksystemet innehåller. För att utveckla en bra
sökstrategi krävs kunskap om hur söksystemen är uppbyggda och ett klart definierat
informationsbehov (Chowdhury 1999, s. 158).

Marchionini (1995) skiljer mellan analytiska och browsingstrategier. Analytiska strategier är
beroende av en noggrann planering, respons på frågetermer, omformulering av frågor och
utvärdering av resultat. Browsingstrategier är taktiska och anpassningsbara och det är
avgörande att man känner igen relevant information. Vid browsing sker en större interaktion
mellan användare och systemet. Browsingstrategier kräver en mindre kognitiv ansträngning
vid sökformuleringen men kräver samtidigt en större uppmärksamhet genom
informationssökningsprocessen. I praktiken använder man sig ofta av både analytiska- och
browsingstrategier (Marchionini 1995, s. 8).

För att visa på skillnaderna mellan de karaktäristiska dragen hos dessa båda typer av strategier
har Marchionini sammanställt en modell (se figur 2) som vi redovisar nedan.

                                                
3  en grupp av begrepp bestående av termer som av användaren anses stämma överens med syftet av
informationsbehovet (Harter 1986, s. 244).
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Som modellen visar är de analytiska strategierna mer beroende av en noggrann planering
medan browsingstrategier är mer anpassningsbara och ostrukturerade. I avsnittet som följer
beskriver vi mer ingående de olika strategierna.

2.6 Analytiska sökstrategier

Briefsearch

Är en enkel form av sökning, man använder sig av en eller några få söktermer som
kombineras med varandra. Det förekommer ingen eller liten interaktion mellan sökaren och
söksystemet. Det är ett snabbt och billigt sätt att få en grov uppfattning om vad en databas
innehåller. En sån här sökning resulterar ofta en låg grad av recall. Briefsearch kan också
användas för att återvinna ett särskilt dokument, till exempel om man vet något med säkerhet
såsom titel, författare eller tidskriftsnamn (Harter 1986, s. 171f.). Briefsearch strategin kallas
också ofta för ”quick and dirty” och är enligt Large et al den sökstrategi som är vanligast
förekommande (1999, s. 164).

Building blocks

Skiljer sig från briefsearch genom att man kan använda sig av synonymer för ett eller flera
sökbegrepp. Det är en strategi som är användbar om man vill ha en högre grad av recall

Analytiska strategier Browsingstrategier

Planerad Anpassningsbar

Målinriktad Beroende av 
inkommande data

Beslutsam Heuristisk

Formell Informell

Avgränsad Kontinuerlig

Figur 2. Modell över skillnaderna mellan analytiska strategier och browsingstrategier enligt Marchionini (1995, s. 73)
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(Large et al 1999, s. 164). Enligt Harter (1986) är detta den mest användbara av de analytiska
sökstrategierna. Strategin innebär att man först identifierar alla viktiga begrepp eller fasetter i
sökningen och deras inbördes förhållande, det kan finnas flera fasetter i en sökning. Nästa
steg är att välja söktermer. Vid komplexa sökningar kan flera termer representera varje fasett i
sökningen. Termerna inom varje fasett kombineras sedan med den booleska operatorn OR.
Termer som ingår i en fasettgrupp kan vara synonymer, kvasisynonymer eller termer som
hierarkiskt är smalare eller relaterade på annat sätt. När varje fasett är skapad kombineras
dessa med de booleska operatorerna AND, OR och NOT. Det vanligaste är att använda sig av
AND, men även OR och NOT kan förekomma (Harter 1986, s. 172f.).

Dahlström (1997) beskriver detta som att man först söker efter term A, sedan term B, sedan
term C och sist term D. Genom att använda operatorn AND kopplas varje resultat samman till
ett slutresultat (Dahlström 1997, s. 45).

Successive facet strategies

Innebär att man konstruerar en fasett i taget allt eftersom de behövs, snarare än alla på en
gång. Man avslutar sökningen när de önskvärda målen av precision och recall är uppnådda
(Harter 1986, s. 177). Large et al kallar detta för Successive fractions search strategies som en
metod där man kortar ner ett stort sökresultat med hjälp av de booleska operatorerna AND
eller NOT för att successivt få färre relevanta träffar (1999, s. 165). Detta är enligt
Marchionini en populär strategi eftersom den förenklar sökprocessen genom att bryta ner den
till sekvenser av systematiska och diskreta steg (1995, s. 77 f).

Pearl growing

Sökningen börjar med att man har några få dokument som är relevanta för
informationsbehovet. Om man till exempel har en relevant artikel och utgår från dess
referenslista kan man snabbt återvinna dokument genom att söka på författare, tidskriftsnamn,
titel eller ord som används i artikeln. Den grundläggande idén bakom pearl growing är att
man väljer deskriptorer och identifiers från ett redan känt dokument. Termer som väljs från
detta dokument - the pearl - används för att bilda fasetter vilket leder till att man återvinner
andra relevanta dokument (Harter 1986, s. 183). Pearl growing kräver mer interaktion mellan
användaren och systemet än vad building blocks och successive fractions gör. Det största
problemet med den här strategin är att det kan vara svårt att avgöra när man ska sluta att
utforma nya söksträngar (Marchionini 1995, s. 78f.).

Interactive scanning

Idén är att man börjar med ett omfattande antal dokument som generellt relaterar till
problemområdet. Genom att granska dokumenten lägger man märke till kännetecken som
utmärker problemområdet till exempel författare, termer och metoder. Dessa används sedan
för att formulera och utveckla nya frågor som ytterligare klargör problemet. Allteftersom
problemet förstås bättre, sparas dokument eller set av dokument som en del av det slutliga
resultatet. Denna strategi kräver kontinuerlig kognitiv uppmärksamhet, kriteria för att avgöra
problemets relevans ändras allteftersom problemet och den anknytande litteraturen förstås
bättre och antagligen ändrar man även sin uppfattning om när sökningen behöver avslutas.
Interactive scanning strategin används av noviser i många olika sammanhang och enligt
Marchioninis mening ligger den närmare browsingstrategier än andra analytiska strategier.
(Marchionini 1995, s. 79f.)
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2.7 Browsingstrategier

Browsingstrategier är som tidigare nämnts mer beroende av interaktion mellan användaren
och systemet än analytiska strategier. Vid browsing har det systemet man använder sig av
också mer inflytande på hur sökningen utvecklar sig. Anledningen till att man browsar kan
vara för att man vill skaffa sig en överblick inom ett område. En annan anledning kan vara att
det krävs mindre planering än vad det gör med analytiska sökstrategier gör. Browsing kan
också hjälpa till att klargöra ett informationsproblem, att upptäcka och lära eller att man helt
enkelt använder sig av browsing för att det valda systemet inbjuder till det (Marchionini 1995,
s. 101ff.). Large et al nämner att det kan vara en fördel med browsing när man söker efter
något men inte har riktigt klart för sig vad detta ”något” är (1999, s. 192).

Nackdelar med browsing kan vara att interaktionen kräver att användaren hela tiden måste
vara koncentrerad på uppgiften. Det kan vara svårt att hålla koncentrationen uppe, särskilt när
man utför enformiga uppgifter. Det kan också vara problem med att browsa om källan man
söker i är omfattande. Browsing kan leda till att användaren känner sig frustrerad och
förvirrad eftersom informationsflödet kan bli mycket stort (Marchionini 1995, s. 117f.).

Scanning

Scanning är den mest grundläggande browsingstrategin. Det är i huvudsak en handling där
man känner igen relevant information, användaren jämför här en samling objekt med det
behov som han/hon har definierat för sig själv. Det kan vara en fördel att använda sig av
scanning när informationen är klart organiserad och samlingen av objekt inte är för
omfattande (Marchionini 1995, s. 111ff.).

Observation strategies

Det här är den mest generella av alla browsingstrategier då den har en minimal
svårighetströskel för alla aspekter inom browsing förutom den kognitiva ansträngningen. En
användare som använder sig av dessa strategier förväntar sig att de befinner sig i rätt sökkälla
och de svarar på respons från källan. Observation strategies beror till stor del på input till
systemet. Den här strategin kräver dock att användaren gör en tolkning och en reflektion för
att förstå vad som observeras och att för kunna relatera detta till
informationssökningsuppgiften (Marchionini 1995, s. 113).

Monitor

En monitorstrategi används ofta tillsammans med systematisk browsing eller andra primära
handlingar såsom att läsa. Monitor är den strategi som har mycket gemensamt med scanning
strategin, förutom att den också går att använda i situationer där informationen inte är så
strukturerad. Som exempel, när man läser en text som hör till ett speciellt ämne kan man med
den här strategin ”lyssna” efter begrepp som relateras till ett annat ämne som kan vara av
intresse. Professionella inom olika områden använder sig ofta automatiskt av den här strategin
genom att spontant relatera till sitt eget område när de läser något inom ett annat område. Det
kanske viktigaste inom den här strategin är att upptäcka och skapa samband mellan olika
idéer. Monitorstrategier fokuserar på kännetecken som är av intresse för användaren och är
mindre beroende av intryck från omgivningen än observation strategies (Marchionini 1995, s.
116f.).
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2.8 Finesser/taktiker

Vilken strategi man än använder sig av så lyckas kanske inte alltid sökningen första gången. I
den här situationen behöver sökaren interagera med systemet och med hjälp av olika taktiker
utvärdera de återvunna dokumenten och förbättra sökningen på ett sådant sätt att man får ett
bättre sökresultat. Det finns två grundläggande sätt att utföra detta på. Det första sättet är att
utveckla sökningen så att man får fler träffar och det andra är att begränsa sökningen så att
man får färre träffar (Large et al 1999, s. 165). Liksom strategierna kan taktikerna också
kombineras i praktiken.  Det är viktigt att använda taktikerna steg för steg så att man inte
ändrar för många viktiga egenskaper av en sökformulering på en gång (ibid., s. 167ff.). Vilken
av nedanstående taktiker som används beror på användarens erfarenhet av att använda
feedback från systemet (Marchionini 1995, s. 77).

Booleska operatorer

Det är ofta nödvändigt att kombinera flera söktermer i en sökfråga. Detta kan göras med hjälp
av booleska operatorer. De flesta söksystem använder sig av de tre vanliga operatorerna AND,
OR och NOT.

När två eller flera olika booleska operatorer används i en sökfråga kan meningen bli tvetydig
det vill säga systemet vet inte i vilken ordning operatorerna ska bearbetas. Olika söksystem
har olika regler för i vilken ordning operatorerna behandlas. Oftast kan man använda sig av
parenteser för att sätta sig över systemets ordningsföljd. Parenteser bör också användas för att
försäkra sig om att komplexa sökfrågor behandlas som det var planerat (Large et al 1999, s.
149).

Word proximity

Denna sökfiness tillåter användaren att bestämma om två termer ska förekomma intill
varandra, hur många ord som ska förekomma mellan söktermerna eller om söktermerna ska
förekomma i samma stycke oavsett vilka ord som kommer mellan och så vidare (Chowdhury
1999, s. 171).

Om en sökfråga innehåller termer som är länkade genom den booleska operatorn AND kan
AND bytas ut mot någon närhetsoperator. Till exempel Near (N) som anger att orden skall
återfinnas nära varandra, hur nära kan preciseras med hjälp av siffror till exempel (2N).
Närhetsoperatorn (N) anger att orden kan stå i vilken ordning som helst. With (W) är en mer
restriktiv operator som kräver att orden står bredvid varandra i den ordning de är inskrivna i
frågan (Large et al 1999, s. 167).

Det finns även söksystem som har andra tecken för att beskriva närhetsoperatorer, till
exempel SAME och ADJ (Chowdhury 1999, s. 172).
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Limiting searches

Många söksystem tillåter sökaren att begränsa sin sökning. Några vanliga begränsningar är:
datum (till exempel dokument endast efter ett visst årtal), dokumenttyp (till exempel böcker
eller artiklar) och språk (Large et al 1999, s. 154).

Field Searching

Det kan ibland vara bra att kunna begränsa sökningen till ett visst fält. Man kan med hjälp av
detta till exempel ange om man söker efter verk av en viss författare eller verk om en
författare (Large et al 1999, s. 153).

Trunkering

När man trunkerar tillåter man sökning på olika former av ord som har samma rot. Ett flertal
olika alternativ är möjliga med trunkering såsom högertrunkering, vänstertrunkering och
maskering i ett ord. Högertrunkering tillåter ord att sluta på olika sätt medan
vänstertrunkering återvinner ord som börjar på olika sätt. Maskering återvinner ord med olika
stavning till exempel wom?n, som återvinner woman, women etcetera (Chowdhury 1999, s.
174).

De flesta söksystem tillåter högertrunkering medan vänstertrunkering och maskering inte är
riktigt lika vanligt förekommande. Olika söksystem använder sig av olika så kallade
wildcardtecken för trunkering, några vanliga är: *, ?, #, $, ! och +. En del system har olika
tecken för att indikera hur många bokstäver wildcardtecknet ska ersättas av. Trunkering kan
ha en viktig effekt på återvinningen. Generellt kan sägas att ju kraftigare trunkeringen är, det
vill säga hur mycket man har kortat ner ordet, och ju större ämnesområde databasen täcker
desto större är möjligheten att systemet återvinner oönskat material (Large et al 1999, s 146
ff.).

Narrower term

Large et al (1999) beskriver en taktik där man byter ut en av de existerande termerna i
sökformuleringen mot en snävare term. Det är viktigt att skilja mellan semantisk bredd och
återvinnings bredd. Med semantisk bredd menas en bredare betydelse av termen och med
återvinnings bredd menas kapaciteten att återvinna ämnen eller antalet poster som associeras
med en term i givet söksystem. Ett vanligt sätt att använda en snävare term är att ersätta en
term som beskrivs med naturligt språk med den mest passande deskriptorn, förutsatt att någon
sådan term existerar i det valda systemet (Large et al 1999, s. 166).

Övriga finesser

Large et al (1999) beskriver ytterligare en taktik för att bredda sökningen som innebär att man
introducerar ett antal synonymer för ett eller flera av termerna i sökfrågan, detta görs för att
bredda sökningen om man inte har fått det material som önskats. En variant på den här
taktiken är att ersätta en eller flera termer med en term som har samma betydelse men som är
mer vanligt förekommande i det valda systemet (Large et al 1999, s. 168).
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3 Teori

3.1 Informationssökningsprocessen

För att lyckas med en sökning, oavsett vilken typ av information det än gäller, är det viktigt
att utvecklas genom en serie av steg, vilket kallas sökprocess. Marchionini (1995)
karakteriserar informationssökning som en problemlösande handling som är beroende av:
sökaren, problemet, söksystemet och resultatet. Processen involverar interaktionen mellan ett
antal subprocesser: upptäcka att man har ett informationsbehov, definition av problemet, välja
söksystem, formulera en sökfråga, utföra sökningen och utvärdera resultatet samt gå tillbaka i
processen om det är nödvändigt (Marchionini 1995, s. 49)

3.2 Marchioninis modell över informationssökningsprocessen

Vi har valt att titta på bland annat Marchioninis modell som består av åtta steg (se figur 3)
över informationssökningsprocessen, som visar på hur användaren går igenom ett antal faser.
Dessa faser behöver inte nödvändigtvis komma i en viss ordning och det är inte alltid man går
igenom alla faser i processen.

Vi har valt denna modell då vi efter föreläsningar och litteraturgenomgång anser att den
passar bäst för vårt syfte med undersökningen. Därför har vi haft den i åtanke när vi utformat
enkäten. Vi har även tittat på andra modeller och teorier, dessa presenterar vi här tillsammans
med Marchioninis modell, detta för att klargöra och utveckla vissa begrepp och faser.

Informationssökningsprocessen är både ordnad och anpassningsbar. Det är ett flertal faktorer
som spelar in i processen, både de strategiska beslut man tar och hur de olika beståndsdelarna
interagerar med varandra under tiden processen fortskrider. Processen består av en rad olika
subprocesser. Informationssökning börjar med att användaren blir medveten om och att
han/hon accepterar att det finns ett problem. Processen fortsätter sedan tills problemet är löst
eller att man ger upp (Marchionini 1995, s. 49).

Kritik har riktats mot den här typen av informationssökningsmodeller. Baeza-Yates och
Ribeiro-Neto (1999) skriver att modellen innehåller ett icke uttalat antagande att användarens
informationsbehov är statiskt och att informationssökningsprocessen går ut på att successivt
omformulera och förfina sökfrågan tills man återvinner alla dokument som är relevanta för det
ursprungliga informationsbehovet (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999, s. 263).

Vår uppfattning är dock att modellen inte ses som statisk utan att - som Marchionini med flera
uttalar -  behöver inte en användare följa stegen i modellen strikt. Det är inte heller säkert att
man går igenom samtliga steg, utan man kan hoppa över faser eller stanna upp i något steg.
Modellen bör snarare ses som en teoretisk modell än en process att följa strikt.

I Marchioninis figur visas sannolikheten av hur en subprocess leder till en annan subprocess,
det representeras här genom tre olika typer av pilar. De feta pilarna visar på den vanligaste
förekommande övergången från en subprocess till en annan; de streckade pilarna visar på en
hög sannolikhet för att det sker en övergång; och de heldragna pilarna visar på en låg
sannolikhet för övergång. Dessa subprocesser behöver inte följa den givna ordningen, det är
inte heller säkert att man går igenom alla subprocesser (Marchionini 1995, s. 49f.).
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Vi kommer i avsnittet som följer mer ingående beskriva de olika stegen i
informationssökningsprocessen.

Upptäcka och acceptera ett problem (steg 1)

I den här fasen blir användaren medveten om att han/hon har ett problem och bestämmer sig
då för att söka efter information eller inte. Om användaren accepterar sitt problem kan
han/hon bestämma sig för att utföra sökningen. Faktorer som påverkar om man bestämmer sig
för att utföra sökningen eller inte kan vara: ämneskunskap, kunskap om söksystem,
omgivningen och personlig motivation (Marchionini 1995, s. 51).

Chowdhury (1999) skriver att informationsbehovet ofta är ett vagt begrepp. Behovet kan
uppstå när en individ upptäcker att hans/hennes aktuella kunskap är otillräcklig för att lösa en
uppgift, för att lösa en konflikt i ett ämnesområde eller för att fylla ett tomrum inom ett
ämnesområde (Chowdhury 1999, s. 180f.).

Detta beskrivs av Large et al som att det uppstår ett glapp mellan vad man redan vet och vad
som är nödvändigt att förstå (1999, s. 31). Belkin och Oddy (1979) beskriver detta som ett
tillstånd de kallar för ASK, Anomalous state of knowledge. ASK innebär att
informationsbehovet uppstår från en kunskapslucka inom ett ämne eller i en situation och där
användaren inte kan specificera precis vad som krävs för att fylla kunskapsluckan (Belkin &
Oddy 1979, s. 6).

Upptäcka 
acceptera

Definiera 
problem

Val av 
söksystem

Formulera 
fråga

Utföra 
sökning

Utvärdera 
resultat

Utvinna 
information

Reflektera 
avsluta

Vanligast förekommande övergång

Låg sannolikhet för övergång

Hög sannolikhet för övergång

Figur 3. Modell över informationssökningsprocessen enligt Marchionini (1995, s. 50)
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Definiera och förstå problemet (steg 2)

Den här subprocessen är aktiv så länge som informationssökningen pågår. Förståelsen av
problemet är beroende av kunskap om ämnesområdet och kan också påverkas av
omgivningen. Den kognitiva processen att identifiera nyckelord och förhållandet dem emellan
leder till att man definierar problemet som en informationssökningsuppgift. För att förstå och
definiera ett problem måste man begränsa och beskriva det. Det är också viktigt att fundera
över vilken typ av svar man förväntar sig att få fram. Begränsningen och fastställandet av
problemet leder till att man klart kan uttrycka informationssökningsuppgiften. Detta är ett
viktigt steg som många användare hoppar över, vilket kan leda till att man misslyckas med
sökningen (Marchionini 1995, s. 51f.).

Large et al (1999) har en tydlig beskrivning av hur viktigt det är att bestämma vilken typ av
information som söks. De menar att svaret på denna fråga inte bara innefattar en så exakt
formulering som möjligt av ämnet som söks utan att man också behöver tänka på en mängd
kriteria som inte rör ämnesområdet. Som exempel nämner de att man bör fråga sig om
informationen ska vara på ett eller flera språk? Behöver informationen vara aktuell eller är
också äldre data relevant? Vilken nivå på framställningen eftersöks? Användaren kanske vill
ha en detaljerad akademisk information eller också en populärvetenskaplig överblick av
ämnet. I praktiken är det inte alltid möjligt att ge ett exakt svar på frågan om vilken typ av
information som efterfrågas. I sådana fall kan browsing vara att föredra vilket kan leda till
bättre resultat även om det kan ta längre tid (Large et al 1999, s. 32).

Harter (1986) jämför online sökning med en vetenskaplig undersökning, det baseras på
samma idé som en problemlösande process. Vid en online sökning liksom vid en vetenskaplig
undersökning upptäcker man först ett problem och nästa steg blir att identifiera viktiga
variabler; begrepp eller faktorer som belyser problemet som ska undersökas (Harter 1986, s.
128).

Val av söksystem (steg 3)

Denna fas är beroende av användarens tidigare erfarenhet av ämnesområdet, sökerfarenhet i
allmänhet och vid de särskilda söksystemen som finns tillgängliga. Samt de förväntningar
man har på det önskade svaret som man har formulerat för sig själv i de tidigare faserna.
Ämneskunskap är en faktor som spelar stor roll när man väljer söksystem. I praktiken
konsulterar användare flera söksystem för att nå en lösning på problemet (Marchionini 1995,
s. 52f.).

Det är viktigt att välja ett söksystem som är relevant för informationsbehovet, i fel söksystem
kan även den mest genomtänkta sökstrategi återvinna icke relevant material (Large et al 1999,
s. 33).

Formulering av sökfråga (steg 4)

I formuleringen av en sökfråga ingår att man matchar förståelsen av problemet med det valda
systemet. I många fall fungerar den första frågeformuleringen som en kontroll av vad
systemet innehåller och följs sedan av browsing och/eller omformulering av sökfrågan.
Frågeformulering kräver två typer av klarlägganden. Dels ett semantisk klarläggande av
användarens vokabulär som används för att beskriva frågan kontra systemets vokabulär, samt
ett klarläggande av de handlingar, strategier och taktiker som användaren anser passa bäst för
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att lösa uppgiften och som tillåts av systemet. Ett söksystem kan begränsa vokabulären som
sökaren har använts sig av och kan också begränsa hur man kan uttrycka frågan.
Ämneskunskap är en fördel då man har tillgång till fler termer och synonymer (Marchionini
1995, s. 53f.).

Språket är viktigt vid IR. Valet mellan naturligt och kontrollerat språk, vilka söktermer man
väljer, vilka fält man väljer att söka i, om man trunkerar eller använder närhetsoperatorer är
samtliga viktiga beslut som påverkar återvinningen (Harter 1986, s. 129).

Vid online sökning översätts begrepp till söktermer. Ord och fraser väljs från naturligt eller
kontrollerat språk för att representera ämnet av intresse. Termerna måste översättas till ett
språk som söksystemet förstår så att man effektivt kan återvinna relevant information (ibid., s.
129).

Utföra sökning (steg 5)

I denna fas utför man själva sökningen. Hur användaren går tillväga baseras på hur han/hon
formulerat sin sökfråga som utvecklats under frågeformuleringen (Marchionini 1995, s. 55).

När användaren har planerat sin sökning ansluter sig han/hon till det valda söksystemet och
skriver in sökfrågan. Om planeringen är väl genomtänkt bör sökningen ske utan problem. I
denna fas visar det sig hur viktigt det är att planera sin sökning. Givetvis kan man inte planera
allt och oförutsedda händelser kan inträffa. Ibland kan bästa lösningen vara att logga ut från
systemet och fundera över vad som har hänt och varför det har hänt samt hur man ska gå
vidare (Harter 1986, s. 139).

Utvärdera resultat (steg 6)

När användaren utfört en sökning leder det till att han/hon får respons från söksystemet.
Resultatet är responsen från sökningen, för att avgöra relevansen måste användaren utvärdera
resultatet. Det här resultatet är beroende av kvantitet, typ och format. Från användarens
perspektiv bör relevansen påverka beslutet om vilket nästa steg ska bli i
informationssökningsprocessen. Antingen avslutar man sökningen för att målet är uppnått,
formulerar nya frågor eller formulerar om problemet. Man kan också avsluta utan att målet är
uppnått (Marchionini 1995, s. 55ff.).

Large et al påpekar här att det är viktigt att tidigt i sökningen utvärdera resultatet för att se om
man är på rätt spår, eftersom det är lättare att korrigera en felaktig strategi så tidigt som
möjligt (1999, s. 34).

När man granskar de återvunna dokumenten kan man ofta se att det är problem med den
initiala sökfrågan, många dokument kan visa sig vara icke relevanta. Om användaren får för
många träffar som inte är relevanta är det viktigt att utvärdera varför, för att kunna
omformulera sökfrågan. Enligt Harter (1986) är det ett antal förändringar som kan behöva
göras i den initiala sökfrågan. Om booleska operatorer har använts kan man behöva se över
dessa så att användningen av dem är korrekta, kanske behöver ett begrepp läggas till eller dras
ifrån sökfrågan. Det finns också många språkliga förändringar som man kan behöva tänka
över, om man har beslutat sig för att använda kontrollerat språk kan det beslutet behöva
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utvärderas. Det kan också visa sig att valda termer är för snäva eller för breda, att de är
homografer4 eller att de inte är relevanta för ämnet (Harter 1986, s. 131).

Utvinna information (steg 7)

Om ett dokument som användaren återvinner bedöms som relevant utvinner man information
ur detta genom att läsa, scanna, kopiera, beställa med mera. Dokument som först verkar
relevanta kan dock, allteftersom man finner nya dokument, visa sig vara mindre relevanta.
När användaren har utvunnit informationen är den hanterad och inordnad i den kunskap
han/hon besitter inom ämnet (Marchionini 1995, s. 57f.).

Reflektera/upprepa/avsluta (steg 8)

En informationssökning är sällan fullständig med bara en sökfråga och ett återvunnet svar.
Det är vanligare att det återvunna svaret fungerar som feedback för formulering av nya
sökfrågor för att kunna utföra nya sökningar. Att bestämma när och hur man ska upprepa
frågor kräver en utvärdering av informationssökningsprocessen för att se om resultaten
stämmer överens med problemet. Orsaker till att man bestämmer sig för att inte gå vidare kan
vara yttre faktorer såsom omgivning, söksystem eller inre faktorer såsom motivation, kunskap
inom ämnes- eller informationssökningsområdet (Marchionini 1995, s. 58).

Det är viktigt att analysera sökprocessen det vill säga bryta ner den i delar för att undersöka i
detalj varje steg som har utförts. Målet med analysen är att tillfullo förstå. Det här kan vara till
hjälp för att förstå och att lösa framtida informationsökningsproblem (Harter 1986, s. 140).

3.3 Faktorer som kan inverka på informationssökningsprocessen

Enligt Marchionini (1995) beror informationssökning på interaktion mellan ett flertal faktorer
såsom; användare, uppgift, söksystem, ämnesområde, miljö och resultat. Dessa faktorer
beskrivs utförligare nedan:

Användare

Användaren har en central roll för att processen fortskrider och genom ett
informationsproblem eller behov blir han/hon motiverad att söka vidare. Varje användare
besitter en unik begreppsmodell, bestående av erfarenhet, förutsättning och intresseområde.
Användarens erfarenhet av ämnesområden och söksystem i allmänhet gör att
begreppsmodellen blir mer omfattande och innehållsrik. För varje informationsproblem
han/hon går igenom leder det till att användaren utvecklar sin begreppsmodell. Faktorer som
påverkar handlandet kan vara personliga egenskaper såsom utbildning, läsförmåga,
ämneskunskap och verbal förmåga samt användarens fysiska, kognitiva och emotionella
tillstånd. Motivationen att genomföra sökningen drivs av yttre och inre behov, men förmågan
att genomföra sökningen beror på personliga faktorer, som tålamod och yttre faktorer såsom
till exempel tid och kostnader för sökningen (Marchionini 1995, s. 33ff.).

                                                
4  ord som skrivs likadant men har olika betydelse (Collinder 1983, s. 209).
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Uppgift

Uppgiften ger uttryck för användarens problem och är det som driver sökningen framåt.
Användaren gör ett förtydligande, vanligtvis i form av en fråga. Även om en uppgift är tydligt
målinriktad kan målet ändras under sökningens gång då den mänskliga inblandningen gör att
det hela tiden sker en interaktion som medför att uppgiften ändras eller utvecklas under
sökprocessen. När användare definierar informationsproblemet identifierar de begrepp och
relationer och väljer termer som ska representera uppgiften. Termer och begrepp kan variera i
antal och hur konkreta de är, dessa variationer avgör hur komplex uppgiften blir. Marchionini
påpekar också att det är viktigt att sätta upp mål med sökningen, målen kan vara utformade
beroende på hur uppgiften ser ut (1995, s. 36f.).

Vakkari (1999) skriver att ämneskunskap är en viktig faktor när det gäller att avgöra vilken
typ av information som behövs för att utföra en uppgift. Detta antyder att graden av kunskap
om uppgiften är principen som avgör vilken typ av information som eftersöks, hur
sökstrategin ska formuleras och hur den återvunna informationen utvärderas samt hur den
används (Vakkari 1999, s. 43).

Söksystem

Söksystemet är källan till informationen och vilket system man väljer beror på tillgänglighet
eller det användaren anser mest passande. Söksystemet innehåller kunskap och erbjuder
verktyg och regler för att få tillgång till densamma. Användarens beteende påverkas av hur
kunskapen är organiserad och hur den görs tillgänglig. Det är viktigt att användaren har insikt
om i vilken form dokumenten är tillgängliga i det valda systemet, till exempel om det är en
fulltextdatabas eller referensdatabas (Marchionini 1995, s.38ff.).

Ämnesområde

Alla ämnesområden varierar i komplexitet samt växer och förändras i olika grad. Till exempel
litteratur inom området klassiska språk utvecklas inte så mycket, medan litteraturen inom
medicin ständigt växer och skapar ett flertal nya underområden. Ämnesområdet är viktigt
eftersom det påverkar flera av de subprocesser som utgör informationssökningsprocessen.
Olika områden erbjuder till exempel inte samma former av söksystem och sökstrategier
(Marchionini 1995, s. 45f.).

Miljö

Miljön är situationen och den fysiska omgivningen för informationssökningen. Miljön i vilken
informationssökningen äger rum kan begränsa sökprocessen. Med miljön menas här både
fysiska och sociala komponenter, vilket innefattar om sökningen utförs enskilt eller i grupp
samt användarens fysiska och psykiska förutsättningar. Med den fysiska omgivningen menas
tid, tillgänglighet, bekvämlighet, grad av distraktion och kostnad. Till exempel är det en stor
skillnad om man söker information på ett privat kontor eller om man söker på ett allmänt
bibliotek med en kö av otåliga människor som väntar. Psykologiska faktorer som spelar in är
bland annat självförtroende. Självförtroende bygger mycket på om man känner sig hemma i
situationen eller inte och om man är bekant med ämnesområdet (Marchionini 1995, s. 46f.).
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Resultat

Med sökresultaten menas feedback från systemet, där användaren utvärderar sökresultatet.
Detta leder till att användaren får ny kunskap som avgör om han/hon nöjer sig med resultatet
eller ska fortsätta sökningen. Resultatet inkluderar både produkt och process. Som produkt är
resultatet utkomsten av att använda ett informationssystem, med andra ord feedback från
systemet. Det kan också ses som en reflektion av ett informationssökningstillfälle.
Erfarenheten blir en del av användarens kunskap som kan fungera som redskap vid framtida
informationsproblem (Marchionini 1999, s. 47f.).

Chowdhury (1999, s. 187f.) listar ytterligare ett antal faktorer som kan inverka på
informationssökningsbeteendet hos användare:

• användarens relation till den berörda informationsenheten
• användarens hierarkiska status och professionella position
• användarens personliga och professionella kontakter
• hur utmanande användarens arbete är
• mängden av konkurrens som finns inom det område användaren rör sig inom
• hur lätt användaren har för att komma överens med andra människor
• hur användarens allmänna attityd är gentemot människor, organisationen med mera
• hur mycket kunskap har medlemmarna på informationsenheten och hur vänliga och

tillmötesgående är de
• de olika produkterna och servicen på informationsenheten
• hur användaren hanterar den återvunna informationen
• hur effektiv marknadsföringen av informationssystemet är
• hur effektiv användarutbildning, vägledning och hjälp systemet tillhandahåller
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4 Tidigare forskning

I avsnittet som följer kommer vi att presentera några forskare som utfört studier som vi tänker
knyta an vårt resultat till, då vi anser att dessa undersökningar befinner sig inom samma
område som det vi valt att titta på. Vi har här delat in undersökningarna i delkapitel efter
författarna och vi presenterar dem i kronologisk ordning.

4.1 Harter

Harter har utfört en studie där han bland annat tittar på hur attityder och beteende vid online
sökning relaterar till erfarenhet (1984, s.250). Studien genomfördes som en enkät och
populationen som studerades var online sökare i Florida. Enkäten skickades ut till 121 stycken
och det kom in 72 svar (ibid., s.251).

Respondenterna i Harters undersökning var inte noviser, enligt den definition vi använder5,
utan de personer han undersökte hade olika lång erfarenhet av att söka information. De med
minst erfarenhet hade två eller färre års erfarenhet. Endast en attityd visade sig vara
signifikant relaterad till erfarenhet nämligen förmågan att vara flexibel gentemot systemet.
Desto mer erfarenhet en användare hade ju mer tenderade han/hon ha motvilja till att dela upp
en sökning i begrepp, de blev mer rigida i sin sökning. Uppenbarligen kunde användarna allt
eftersom deras erfarenhet växte lättare interagera med systemet. Antagligen beror den här
attitydförändringen på att självförtroendet växer ju mer erfarenhet man får samtidigt som
behovet ökar av att interagera med systemet.

Harter kom fram till att erfarenhet inte påverkar hur man använder systemets finesser och
möjligheter. Erfarenhet verkar dock ha en positiv effekt vid online sökning genom att man är
mer flexibel när det gäller att angripa problem (ibid., s. 256f.).

4.2 Hsieh-Yee

Hsieh-Yee har gjort en undersökning där hon studerade effekterna av ämneskunskap och
sökerfarenhet hos noviser och erfarna användare samt vilka söktaktiker de använder sig av vid
online sökning (1993, s. 161). Populationen bestod av 32 experter och 30 noviser (ibid., s.
163). För att användarna inte skulle behöva stå inför valet vilken databas de skulle välja – ett
val som enligt Hsieh-Yee oftast är svårt för noviser - valdes endast en databas ut för studien,
sökningarna utfördes i DIALOG.

För att utveckla nya sätt att mäta sökprocessen på tog Hsieh-Yee del av litteratur inom ämnet
för att identifiera så många söktaktiker som möjligt. Dessa taktiker testades i en
förundersökning och utifrån förundersökningarna identifierades och operationaliserades ett
antal taktiker (ibid., s. 164f.).

Taktikerna som användes i undersökningen är uppdelade i tre huvudgrupper; term selection
tactics variables, search monitoring tactic variables och search formulatiom tactics variables.
Hsieh-Yee beskriver taktikerna som följer, och vi har då valt att använda oss av hennes
benämningar på dessa taktiker (ibid., s. 172).

                                                
5 vi använder oss av Hsieh-Yees definition av noviser det vill säga noviser är icke professionella sökare som har
liten eller ingen erfarenhet av informationssökning, och inte har gått någon utbildning eller medverkat i några
kurser ledda av bibliotekarier eller säljare av informationssökningssystem (Hsieh-Yee 1993, s. 163).
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Term selection tactics variables: OTAL är en variabel som visar i vilken utsträckning en
användare förlitar sig på testfrågorna och hans/hennes egen kunskap i att kunna välja
söktermer. THAL är en variabel som visar i vilken utsträckning en användare förlitar sig på
en tesaurus för att välja söktermer. PREP är en variabel som visar vilket arbete användare
lägger ner för att välja termer när de planerar sig sökning. ACT är en variabel som indikerar
antalet termer som i realiteten har använts av varje användare.

Search monitoring tactic variables: CHECK är en variabel som indikerar om användaren
försöker hålla sökningen på rätt spår och tittar på frågan för att få ledtrådar och genom detta
utveckla sökningen.

Search formulation tactics variables: PARALLELL är en variabel som visar hur användare
använder sig av synonymer och begrepp för att utveckla sökningen. TRACE är en variabel
som visar hur användare går till väga för att bredda eller snäva av sin sökning genom att
examinera återvunna dokument. MANIPUL är en variabel som visar hur användare går till
väga för att kombinera söktermer med det mål att inkludera alla viktiga begrepp i en fråga.
BROWSE är en variabel som visar hur användare går till väga för att identifiera relevanta
dokument genom att undersöka de återvunna dokumenten (Hsieh-Yee 1993, s. 172).

Data samlades in genom protokoll, transaktionsloggar och observationer.

Hsieh-Yee framställde fyra hypoteser för studien, dels att experter skulle använda sig av
taktikerna THAL, PREP, ACT, PARALLELL, TRACE och MANIPUL mer än vad noviser
skulle göra. En annan hypotes var att experter skulle använda sig av OTAL och BROWSE i
mindre utsträckning än noviser. Ytterligare en hypotes var att experters och novisers
användning av taktiken CHECK skulle skilja sig åt. Den sista hypotesen var att användare
skulle använda sig av olika taktiker när de söker inom ett ämne som de redan känner till mot
när de söker inom ett ämne som de inte har någon förkunskap i (ibid., s. 165).

Resultat av studien visade att när användare sökte inom ett ämne som var bekant använde sig
experter mer av PARALLELL och MANIPUL än vad noviser gjorde. Vidare skiljde sig de
två grupperna åt när de granskade sin sökning. Data antydde att noviser följde sin sökning och
granskade sökningen något oftare än experter.

När de sökte inom ett ämne som de inte var bekanta med använde sig noviser mer av OTAL
än experterna gjorde, medan experterna använde mer THAL, PREP, PARALLELL och
MANIPUL än vad noviserna gjorde.

Jämförelser som gjordes när noviser sökte inom kända och icke kända områden visade att det
inte var någon signifikant skillnad. Noviser använde sig av samma söktaktiker oberoende av
om de hade ämneskunskap eller inte (ibid., s.166f.).

Hsieh-Yee har inför sin undersökning tittat på andra studier vilka, trots antagandet att träning
ger färdighet, inte stödjer ett positivt samband mellan sökerfarenhet, sökprocess och utkomst.
I kontrast till tidigare studier tyder hennes resultat på att sökerfarenhet påverkar sökbeteendet.
Det visade sig att det fanns ett nära samband med om användaren hade ämneskunskap inom
det som söktes eller inte. I motsats till noviser inkluderade experter fler synonymer och
provade fler kombinationer av söktermer när de sökte inom ett ämne de hade kunskap inom.
Detta stämmer inte med hypotesen Hsieh-Yee ställde upp när det gäller noviser. Även om
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noviser hade god kunskap inom det sökta området och antagligen inte skulle ha några
problem med att komma på synonymer, verkade de inte ha något behov av att inkludera några
synonymer i sökningen. Detta beror enligt Hsieh-Yee antagligen på bristande kunskap om hur
synonymer kan förbättra sökresultat (1993, s. 168).

Hsieh-Yee kom även fram till att de två grupperna skilde sig åt när det gäller i vilken
utsträckning de granskade sökningen när de sökte inom ett ämne som de kände till. Data
antydde att noviser granskade sökningen mer noga än experter. En förklaring till det här
fenomenet kan enligt Hsieh-Yee vara att experter har mer självförtroende när det gäller
kunskapen inom det sökta ämnet och att detta leder till att de inte är så noggranna när de
granskar sin sökning. Medan det för noviser gäller att ämneskunskap antagligen gör det mer
intressant att följa sökningen nära.

Skillnaden mellan grupperna blev tydligare när de sökte utanför sitt eget ämnesområde. Som
tidigare nämnts förlitade sig experter mer på tesaurer för att hitta lämpliga termer, de utförde
mer arbete med att förbereda sökningen, de inkluderade fler synonymer och prövade fler
kombinationer av termer. Noviser i sin tur förlitade sig mer på egna söktermer. Enligt Hsieh-
Yee kan experters beteende antagligen kopplas till sökerfarenhet medan novisers beteende
inte motsvarade den av henne uppställda hypotesen. En förklaring kan vara att när noviser
söker inom ett ämne de inte känner till har de svårigheter att komma på lämpliga synonymer
vilket leder till att de håller fast vid de termer som finns i frågan.

Noviser använder sig oftast inte av tesaurer. Trots att de hade tillgång till tesaurer och att dess
funktion var förklarad för dem använde sig noviser i mindre utsträckning av tesaurer än vad
experter gjorde även när det gällde ett ämne de inte hade någon kunskap inom.

För att summera, data över effekterna av sökerfarenhet visade att de två grupperna i huvudsak
skilde sig åt när det gäller val av lämpliga termer, inkluderande av synonymer och hanterande
av söktermer. Att novisers förlitar sig på termer som inte härrör från någon tesaurus även när
det gäller ämne som de har lite eller ingen kunskap inom, antyder att noviser använder sig av
ett begränsat antal resurser för att välja lämpliga termer. Det verkar inte heller som om de är
på det klara med skillnaden mellan naturligt och kontrollerat språk, dess styrka och
begränsningar vad gäller online sökning (ibid., s. 169).

Hsieh-Yee påpekar att det mest förbryllade resultatet i undersökningen när det gäller
ämneskunskap är dess brist på effekt på novisers sökning. Data visade att vilket ämne som än
söktes inom så påverkade detta inte vilka taktiker de använde sig av. Enligt Hsieh-Yee kan en
möjlig förklaring vara att användare behöver ha en viss kvantitet av sökerfarenhet för att
ämneskunskap ska ha någon betydelse för dem (ibid., s. 169). I undersökningen kom det
också fram att de flesta deltagarna var nöjda med sina sökresultat (ibid. s. 170).

När Hsieh-Yee i sin undersökning utvärderade effekterna av sökerfarenhet och ämneskunskap
på sökprocessen användes nio söktaktikvariabler. Dessa variabler fokuserade på tre aspekter
av sökprocessen; att välja söktermer, att granska sökningen samt sökformulering och
utveckling av sökfrågan. Varje variabel täcker ett antal specifika söktaktiker. Dessa variabler
kan inte visa hur användare går från steg till steg i sökprocessen. Men variablerna kan visa på
hur användare väljer söktermer, granskar samt formulerar och utvecklar sina sökningar.

Med en förståelse för hur noviser söker information är det lättare att veta hur man ska utforma
hjälpavsnitten i söksystemen. Till exempel genom att man vet att noviser i låg grad använder
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sig av synonymer och begrepp för att utveckla sökningen samt att de även i låg grad
kombinerar söktermer för att inkludera alla viktiga begrepp i en fråga. Med hjälp av detta kan
man utvärdera hur effektivt expertsystem och hjälpavsnitt assisterar noviser i att finna och
inkludera synonymer och att dra fördelar av systemets möjligheter (Hsieh-Yee 1993, s. 169f.).

4.3 Marchionini

Även Marchionini (1995) visar på hur svårt det är för noviser att lära och använda sig av
existerande online bibliografiska system genom att referera till ett antal studier. Detta
åskådliggör behovet av enklare och mer effektiva gränssnitt samt bättre tillgång till primära
informationskällor6 som kan fås fram genom bibliografisk sökning. Dessa studier visar också
att noviser genom tid och övning kan lära sig att lokalisera pekare till relevant information
genom att använda sig av online bibliografiska system och analytiska strategier. Detta gäller
särskilt om användare har kunskap inom ämnesområdet eller är starkt motiverade att söka
information. Om noviser deltar i informationssökningsövningar använder de sig av ett
beteende, strategier och taktiker som starkt avspeglar träningen. Om noviser får ineffektiv
eller ingen övning alls, kan de lägga sig till med ett passivt mönster genom att acceptera
felaktigheter samt att de tillämpar okonventionella strategier och taktiker (Marchionini 1995,
s. 89).

I en undersökning har Marchionini studerat ett antal elever, från tredje och fjärde årskurs, som
använder sig av fulltext, CD-ROM encyclopedia. Efter undervisning och praktiska övningar
fick eleverna tilldelat sig ett antal uppgifter och observerades sedan medan de utförde
sökningarna. Sökmönstren spårades och tillsammans med observatörernas noteringar
formades basen för att analysera elevernas informationssökningsprocess. Resultatet visar att
de äldre användarna var mer framgångsrika i att finna den efterfrågade informationen och att
de tog mindre tid på sig än vad de yngre gjorde. Även om det inte fanns några skillnader i det
totala antalet åtgärder som utfördes mellan de två grupperna, visade transaktionsloggarna att
de äldre föredrog att få fram termer genom att titta på relevanta dokument och välja
deskriptorer utifrån dessa. De yngre i sin tur föredrog att lägga till termer efter eget tycke. Det
visade sig också att deltagarna tenderade att överskatta kapaciteten och ”intelligensen” av det
elektroniska systemet. De flesta användarna accepterade systemets felaktigheter och
begränsade sig till det booleska AND för att binda samman termer. En analys av sökmönstren
visade att alla noviser snarare använde anpassningsbara, interaktiva sökstrategier än noggrant
planerade analytiska strategier (ibid., s. 91f.).

I en senare studie som fokuserar på gymnasieelevers övergång från användandet av tryckt till
elektronisk encyklopedia, redogör Marchionini för att endast hälften av deltagarna i studien
använde sig av AND för att binda samman termer, ingen använde sig av OR, NOT eller
närhetsoperatorer. De tog nästan dubbelt så lång tid på sig, ställde mer frågor och utvärderade
fler artiklar i det elektroniska systemet än vad de gjorde i det tryckta systemet (ibid., s. 92).

Baserat på dessa tidigare undersökningar gör Liebscher och Marchionini en studie där de
jämför hur noviser använder interaktiva browsingstrategier och formella analytiska strategier i
ett elektroniskt encyklopedisystem. Tjugonio studerande från årskurs nio tilldelades en
uppgift att skriva en essä. De blev slumpvist utvalda att antingen använda sig av browsing
eller av analytiska strategier. Browsinggruppen fick träning i att använda en ”scan och select”

                                                
6 enligt Marchionini, ett söksystem som kan erbjuda det sökta svaret direkt eller information som hjälper till att
lösa problemet (1995, s.90)
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strategi, vilket innebär att skriva in en enkel fråga för att sedan skumma igenom resultatet för
att hitta potentiellt relevanta artiklar. Medan den analytiska gruppen fick träning i att använda
booleska operatorer, för att formulera precisa frågor och med dessa endast återvinna få
relevanta artiklar. Även om det inte var någon statistisk tillförlitlig skillnad mellan grupperna
kunde man utröna vissa mönster. Studenterna i ”scan och select” gruppen använde sig av färre
termer och återvann flera artiklar än de i den analytiska gruppen. Men det var ingen skillnad
mellan de båda grupperna när det gäller antalet relevanta artiklar, båda hade samma låga
resultat. Det visade sig att de analytiska strategierna var svårare att lära sig än
browsingstrategierna. Men de som använde sig av browsing hade svårare att sålla bland
mängden av information och hade därför med en hel del icke relevant material i sina essäer
(Marchionini 1995, s. 93f.).

Marchionini anser att det tydligaste resultaten som kan dras av studier där användare söker i
primära söksystem är den stora mångfalden av kompetens, specifika egenskaper och de
erfarenheter som användare har med sig till dessa system. Även om användaren och uppgiften
är det mest avgörande för informationssökning är gränssnittet också viktigt.

Dessa studier visar på att användare tar till sig enkla informationssökningsstrategier och att
interaktiva system med primär information inbjuder till att använda sig av just sådana
strategier. De här användarna använder browsingstrategier och enkla söksträngar i alla typer
av elektroniska miljöer. Analytiska sökstrategier är svårare att lära sig, men när man väl lärt
sig dem ger de oftast bättre resultat. Helt klart finns det ett behov för en större förståelse av
browsing som en informationssökningsstrategi och för gränssnitt som gynnar och stödjer
interaktiva strategier (ibid., s. 98).

4.4 Siegfried, Bates och Wilde

Siegfried, Bates och Wilde (1993) har utfört en studie vilken hade som avsikt att utforska ett
antal aspekter av forskares [scholars; vår översättning] erfarenhet av att söka online. Detta
inkluderade effekterna av användandet av online databaser, vilken roll sökningen spelar i
deras researcharbete, sökteknik och inlärningsprocess, frågeformuleringar samt vilka
söktermer de använde. Studien utfördes på The Getty Center for the History of Art och The
Humanities in Santa Monica (Siegfried, Bates & Wilde 1993, s.273).

Siegfried et al analyserade hur många sökningar forskarna gjorde, vilken typ av sökteknik de
använde, vilka egenskaper i DIALOG de använde samt deras inlärningsprocess.

Deltagarna fick en dags övning i att söka i DIALOG. Alla forskare på The Getty Center var
inbjudna att deltaga i projektet, det var dock inte alla som valde att vara med. Elva av de
femton forskarna som vistades på Centret under 1988 – 89 (89-gruppen), ställde upp på att
vara med i projektet, och två utomstående forskare deltog också, tillsammans utgjorde de en
grupp på tretton stycken. I gruppen från 1989 – 90 (90-gruppen) deltog tolv av arton forskare
och även tre utomstående deltog, totalt i denna grupp femton stycken (ibid., s. 274).
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Den här undersökningen är bara baserad på deltagare som har medverkat utan hjälp från
professionella sökare, då hjälp antagligen skulle ha påverkat deras sökbeteende (Siegfried et
al 1993, s. 274).

Då majoriteten av deltagarna tidigare hade relativt lite erfarenhet av att söka information,
baserades den här analysen på de misstag som gjordes vid sökningarna, användning av
söktekniker och inlärningsprocesser etcetera.

En sökterm definierades i undersökningen som en sträng av karaktäristiska ord vilka bands
samman i början eller slutet av sökuppgiften med hjälp av booleska operatorer. En sökterm
kunde också innehålla mer än ett ord, eftersom många deskriptorer består av flera ord som
inte innehåller några booleska operatorer. De kunde också innehålla närhetsoperatorer och
vara trunkerade.

Det visade sig att en femtedel av forskarna inte tog till sig online sökning. De övriga svarade
genom att göra oassisterad sökning, nästan alla av dem vid flera söktillfällen, vilket visar på
att de hade utvecklat en viss vana vid att använda online sökning (ibid., s. 276f.).

Sökkommandon: I några fall missade forskarna att ta med ett sökkommando, eller också tog
de med något kommando som inte existerar i DIALOG.

Booleska operatorer: Det var inte någon av –89 gruppen som använde sig av booleska
operatorer genom ”expand”, och i -90 gruppen var det bara en som använde sig av det, vid
totalt elva tillfällen. Eftersom nästan alla undvek att använda sig av booleska operatorer mer
eller mindre ofta, använde de sig av enstaka termer vid nästan två tredjedelar av tiden de sökte
genom ”select”. Cirka en fjärdedel av tiden använde de sig av det booleska AND och mindre
än tio procent av tiden använde de OR.

Vid övningarna betonades det starkt vikten av att använda building blocks för att angripa en
sökformulering (ibid., s. 278f.). Det visade sig dock i denna studie att den enkla logik dessa
forskare använde sig av räckte och var allt de behövde för att kunna göra en tillfredställande
sökning.

Sex respondenter i –89 gruppen och två i –90 gruppen använde sig aldrig av OR. Detta visar
på att de antagligen inte har förstått vikten av att använda sig av synonymer för att beskriva ett
begrepp. I det här fallet har de antagligen använt sig av ett begrepp i taget för att sedan lägga
ihop dem med AND och få ett slutresultat. De misslyckades då med att utnyttja hela
söksystemets kapacitet (ibid., s. 280).

En stor frekvens av forskarna visade att de hade en tendens att använda sig av enstaka ord i
sina söktermer. Det här tyder på att det är lättare för noviser att använda sig av enstaka ord.

Respondenterna lärde sig skillnaden mellan ord- och frasindexerade fält under övningens
gång, men att förstå vilken betydelse effekterna av detta har på återvinningen hade de svårt att
ta till sig. Att inte riktigt förstå den här skillnaden kan leda till röriga och motstridiga
sökformuleringar. Siegfried et al har sett att det för användare ofta tar flera veckors övning
innan de till fullo förstår skillnaden mellan ord- och frasindexering – även om den initiala
förklaringen är ganska väl utarbetad (ibid., s. 282).
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Användning av kontrollerat vokabulär och närhetsoperatorer: I de flesta fall hade författarna
ingen aning om ifall användarna själva visste – eller tänkte på – om en sökterm de använde
sig av var en term med kontrollerat- eller naturligt språk. Siegfried et al antar att användarna
förväntade sig göra en matchning med kontrollerad vokabulär i de fallen de använde sig av
kontrollerade suffix, speciellt DE (descriptor), ID (identifier) och IF (single word identifier) i
DIALOG (Siegfried et al 1993, s. 282).

Siegfried et al säger att projektets ändamål inte var att göra respondenterna till bättre sökare,
utan målet var att genom att se på utvecklingen av varje användares erfarenhet ville de få en
uppfattning om hur inlärningsprocessen kan se ut. Författarna kom fram till att det finns flera
möjligheter:

• sökskicklighet kan ständigt utvecklas, eftersom användarna här använde sig av mer
och mer utmärkande egenskaper och möjligheter i systemet under projektets gång

• sökskicklighet kan avta om användaren sällan använder systemet och mer och mer
tid passerar mellan övningstillfällena

• sökskicklighet kan komma tillbaka, användaren kan till exempel glömma tekniker
om det förflyter en lång period mellan sökningarna, sedan kan teknikerna komma
fram igen vid ett nytt övningstillfälle

Nästa steg i undersökningen var hur man skulle kvantifiera inlärningsprocessen – en svår
sak av flera skäl. Ett problem är att skicklighet visar sig på olika nivåer, och en del subtila
skillnader i skicklighet visar sig inte i statistiken vid användandet av speciella sökstrategier.
Ett annat problem kan vara att antalet sökningar gjorda av respondenterna under studien
varierade stort.

De tekniker som forskarna lärt sig under projektets gång och som de använder vid senare
tillfällen avspeglar viktig inlärning. Deras användning av nya finesser i systemet kan öka
eftersom många för första gången reflekterar över hur de ska kunna uppnå ett speciellt
resultat, och kontrollerar olika möjligheter för att slutföra sökningen (ibid., s. 284).

Det visade sig också att övningarna var till bra hjälp för respondenterna i deras sökningar;
de utvecklade förmågan att använda mer sofistikerade tekniker såsom användning av
närhetsoperatorer och trunkering.

Sextiotre procent av respondenternas söktermer var termer med endast ett ord och även vid
sextiotre procent av alla ”select” sökningar användes inga booleska operatorer. Det visade
sig att mer än en fjärdedel av respondenterna aldrig använde ett booleskt OR under sina
sökningar. Detta gör att dessa användare kan ses som noviser i sitt sökbeteende. Deras
sökbeteende kanske kan vara beroende av att de fick lära sig ”building block” under
övningarna. Följderna har blivit att de har använt många termer en och en åt gången, och
kombinerat dessa med AND till ett slutresultat. En sådan här metod att angripa ett problem,
som är till hjälp för alla användare i vilken utvecklingsfas de än befinner sig i, är speciellt
bra för noviser eftersom det minskar deras förvirring och utelämnar nödvändigheten av
korrekt tillämpning av parenteser när man använder sig av både AND och OR (ibid., s.
288).
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Tre typer av situationer användes för att studera utvecklingen av inlärningsprocessen; de
tillfällen när respondenterna för första gången använde sig av olika strategier, hur de
använde sig av enkla sökstrategier och hur de förhöll sig till misslyckade sökningar. Bland
annat följande trender visade sig:

• användarnas start gick bra, när de använde sig av enkla strukturer vid söktillfället
fick de relativt få misslyckade sökningar

• användarna lärde sig nya möjligheter under tiden de sökte, de fortsatta att lägga till
nya strategier allt eftersom sökningen fortskred (Siegfried et al., s. 288)

4.5 Ennis, Sutcliffe och Watkinson

Ennis, Sutcliffe och Watkinson (1998) har gjort en undersökning där deltagarna var sjutton
medicinstuderande (mellan 24 och 26 år) som alla hade tre månader kvar till sin examen.
Genom en testundersökning tog författarna reda på deltagarnas erfarenhet inom
ämnesområdet och IR-system. Svaren som kom fram låg till grund för en kategorisering av
deltagarnas kunskap inom ämnesområdet samt att dela in deltagarna i två grupper, antingen de
som hade någon erfarenhet av att använda MEDLINE eller de som var noviser. Det gjordes
tre pilotundersökningar innan den empiriska studien utfördes. (Ennis, Sutcliffe & Watkinson
1998, s. 97). Oberoende tester utfördes för att få reda på skillnader i beteende, när det gäller
strategier, mellan användare med olika förkunskaper (ibid., s. 108).

Resultat av studien visade bland annat att experter utför i genomsnitt en tredjedel mer aktiva
handlingar än noviser. Skillnaderna mellan experter och noviser visar sig i följande
kategorier: bearbetning av strategier, resonemang kring problemområdet, framtagandet av
synonymer, nya frågeformuleringar, bearbetning av sökfrågor och att utföra sökningen. I
samtliga av dessa kategorier är experter mer aktiva än noviser (ibid., s. 107).

Ennis et al kom i sin undersökning fram till att experter resonerar mer än noviser, det vill säga
granskar strategier och resonerar kring problemområdet. Data pekar på signifikanta skillnader
mellan experter och noviser när det gäller att identifiera begrepp och ta fram synonymer.
Författarna kom också fram till att andra skillnader mellan noviser och experter är att
noviserna tillbringar mer tid med att identifiera begrepp.

Den signifikanta skillnaden när det gäller noviser och experter i deras beteende visar sig bara
när det gäller bearbetning av strategier, resonemang kring problemområdet och att finna rätt
synonymer. Den stora skillnaden mellan gruppernas beteende var att den kunskapen som
experter har visar sig i att de är mer skickliga och att de snabbare når önskat resultat (ibid., s.
108ff.).

Ennis et al (1998, s.110f.) summerar undersökningen med följande:

• över lag var fullföljandet av sökningarna lågt, detta kan snarare bero på systemens
användargränssnitt än den underliggande återvinningsmekanismen

• experter visade signifikant samma rankning av recall på de fyra uppgifterna vilket inte
noviserna gjorde, detta visade på att noviserna i sitt sökbeteende var mer benägna att
chansa

• ett flertal strategier användes och användarna var inte konsekventa i sina strategier
genom uppgiften. De strategier som användes ändrades under sökningens gång.
Generellt tillbringade experter mer tid med att fullfölja en sökning och övervägde fler
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alternativa termer för att uttrycka sökfrågan än vad noviser gjorde, den statistiska
skillnaden mellan grupperna var dock liten

• experter utvecklade fler komponenter till problemområdet genom att lägga till termer
från systemets tesaurus eller från deras egen kunskap inom området, än vad noviser
gjorde

• experter övervägde fler alternativa termer än noviser, detta är dock bara signifikant när
det gäller mer komplexa sökfrågor

• experter återanvände sökfrågor mer och använde väsentligt fler sökfrågor för att
kommunicera med systemet, än noviser. Noviser använde endast booleska AND för att
uttrycka relationer mellan termer medan experter även använde sig av OR och NOT

Ennis et al fann skillnader i sökbeteende mellan noviser och experter, men man fann inga
enkla paralleller mellan beteende och utförande. Istället kom analysen fram till en komplex
bild. Det finns många bidragande faktorer som gör att utförandet effektiviseras, såsom att
använda sig av komplexa frågetermer, många kringgående sökningar, närhetsoperatorer och
noggrann utvärdering av återvunnet resultat. Experter använde sig mer av komplexa
frågeformuleringar och upprepade cyklar i sina sökningar, medan noviser förlitade sig på
noggrann utvärdering. I vilket fall garanterades inte någon framgång genom att de använde
sig av någon av dessa strategier, inte heller genom en kombination av dem. Experterna
lyckades i några fall genom ett väl planerat beteende få fram ett magert resultat. I andra fall
lyckades några med dåliga strategier att få fram goda resultat. Men eftersom dessa undantag
var i minoritet kan det bara förklaras genom att de använde sig av lämpliga söktermer.

Det finns flera möjliga förklaringar till skillnader med användarnas svårigheter att söka. För
det första, val av lämpliga söktermer som matchar dokumentinnehållet i fritext sökning. Det
är möjligt att användarna inte var medvetna om att alternativa termer tillhandahölls av
systemets tesaurus, då endast en minoritet av respondenterna använde sig av det. För det
andra kan det finnas svårigheter med att använda dessa hjälpmedel då några klagade på
tillgängligheten. Slutligen innehöll systemets tesaurus inte alltid passande nyckelord och
stavningar, vilket ledde till misslyckade sökningar. Det här kan bero på skillnad i stavning
mellan brittisk och amerikansk engelska (ibid., s. 111f.).

Experter använder sig generellt av fler alternativa termer än vad noviser gör även om
noviserna har liknande kunskap inom det eftersökta området. Detta kan bero på skillnader i
hur insatta de är i systemets funktion, indexstrukturer och dokument representation.

Ennis et al kommer i sin studie fram till att det finns ett behov av att förstå användares
kognitiva beteende som ett första steg framåt. Detta för att stödja och förändra deras beteende
för att kunna få fram relevant material, eftersom rådande IR designers ännu inte till fullo
stöttar användares beteende (ibid., s. 112.).

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning

Marchioninis studie av elever från tredje och fjärde årskurs gäller barn och det kan därför vara
svårt att dra några jämförelser med de andra studierna, men vi kan ändå se vissa mönster som
stämmer in med de övriga undersökningarnas resultat.

När det gäller Siegfried et als och Ennis et als studier är det ganska få deltagare i
undersökningarna. I Siegfried et als studie deltog totalt 28 personer och i Ennis et als studie
deltog 17 personer. Populationerna kan ses som relativt små. Man får vara försiktig när det
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gäller att dra generella slutsatser från ett sådant här litet underlag. Det går dock att se vissa
mönster som kan fungera som riktlinjer.

Hsieh-Yees påstående att användare behöver en viss kvantitet av sökerfarenhet för att
ämneskunskap ska spela någon roll (1993, s. 169) kan stämma in på resultatet med Harters
undersökning där han kommer fram till att erfarenhet inte påverkar vilka taktiker man
använder (1984, s. 257). År av erfarenhet verkar inte ha någon betydelse, det är antagligen
större skillnad mellan användare som inte har någon erfarenhet alls, det vill säga noviser, och
erfarna användare

Resultaten från Hsieh-Yees, Marchioninis och Ennis et als undersökningar tyder på att
experter använder sig av fler alternativa termer än vad noviser gör även när det gäller ett
område som de har kunskap inom. I  Hsieh-Yees och Ennis et als studier visar det sig också
att noviser inte använder sig av tesaurus i någon större utsträckning för att få fram termer.

Vad flera av författarna kom fram till i sina undersökningar var att noviser hade en tendens att
använda sig av enstaka ord i sina söktermer. I de fall när de kombinerade termer använde de
sig av AND, men använde sällan OR och NOT. De använde sig också oftast av enkla
sökstrategier.

Marchioninis resultat tyder på samma som vad Hsieh-Yee kom fram till när det gäller att
noviser inte kombinerar termer så ofta samt att de granskar sina sökningar mer noggrant än
vad experter gjorde.

Harter och Hsieh-Yee kom båda fram till att experter är mer flexibla, än noviser, och vet hur
man ska använda det valda systemets karaktäristiska drag till sin egen fördel.

Marchioninis och Siegfrieds et als resultat tyder på att träning ger färdighet när det gäller
informationssökning.

4.7 Andra betydande forskare inom ämnet

Som vi nämner i början av kapitlet så använder vi oss av ovanstående studier i vårt arbete.
Men det har forskats mycket kring ämnet informationssökning, det finns flera forskare som
har belyst problemet. Så nedan kommer vi att kort presentera några av övriga forskare och
dess arbeten.

Fjällbrant

Fjällbrant är en forskare som skrivit mycket om användarundervisning. Hon beskriver ett
flertal faktorer som kan påverka inlärningsprocessen såsom; motivation, förståelse, aktivitet,
feedback på de utförda handlingarna, hörsel och syn stimulans, hastigheten på instruktionerna
och interaktionen mellan lärare – elev samt elev – elev. Online information retrieval är en
interaktiv process och man bör ta hänsyn till faktorer som kan underlätta denna interaktion
(Fjällbrant & Malley 1984, s. 76). I en studie från 1976 på Chalmers tekniska högskola i
Göteborg skriver Fjällbrant att en stor del av studenterna inte var medvetna om existensen
eller användandet av olika verktyg för information retrieval (Fjällbrant 1976, s. 53).
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Bates

Bates (1989) har tagit fram en annan informationssökningsmodell som hon kallar för
”berrypicking”. Hon anser att den här modellen är mer nära det riktiga
informationssökningsbeteendet än de traditionella modellerna (Bates 1985, s. 407). Bates
säger att hennes modell kommer med förslag på skillnader från den traditionella på fyra
områden. Dessa är: Frågans beskaffenhet, strukturen på hela sökprocessen, rangordning av de
sökteknikerna som används samt ämnesområdet där sökningen utförs (ibid., s. 409).

Hon förklarar närmare att vid varje steg, vid varje skillnad i uppfattningen av sökfrågan måste
användaren identifiera användbar information och referenser. Med andra ord, sökfrågan blir
inte avslutad med endast ett isolerat återvunnet set. Utan genom en serie av val av individuella
referenser och delar av information vid varje steg av modifierad sökning. En så kallad ”steg-
för-steg” återvinning som sker här kallas för ”berrypicking” (bärplockning). Den här termen
gör en jämförelse av att plocka lingon eller blåbär i skogen. Bären är utspridda på buskar; de
växer inte i klasar. Man måste plocka dem ett åt gången. Man kan utföra ”bärplockningen” av
information utan att sökningen i sig själv behöver utvecklas, men i den här artikeln menar
Bates att det bästa är att kombinera båda de här utmärkande dragen (ibid., s. 410).

Kuhlthau

En annan forskare som betytt mycket för utvecklingen inom området är Kuhlthau. Utifrån
studier av användarens perspektiv av informationssökningsprocessen har hon identifierat
mönster av osäkerhet i sex steg. Kuhlthau skriver att känslan av osäkerhet är ganska hög i
första steget när man påbörjar en undersökning av uppdraget, och minskar sedan något när
man valt ett ämne, men ökar sedan igen när man utforskar informationen och stöter på
oförenliga och motstridiga idéer, den minskar sedan när ett fokus har formats och man
formulerat en förkortad framställning och fortsätter sedan att minska under insamlingsfasen
och när man till sist förbereder redogörelsen. Begreppet osäkerhet introducerades i
informationsvetenskapen av Shannon 1949. Relationen mellan information och osäkerhet har
visat sig vara viktigt för informationsvetenskap (Kulthau & Ledet 1996, s. 367f.).
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5 Metod

5.1 Datainsamlingsmetod

Vi har valt enkät som metod då detta är det mest lämpliga när man vill nå ut till hela
populationen. Våra frågor har en hög grad av standardisering då frågorna inte har några öppna
svarsalternativ.7 Enkäten skickades hem till samtliga avgångselever inom
marknadsföringsutbildningen, sammanlagt 96 stycken. Hög grad av standardisering är bra om
man vill uttala sig om hur stor del av populationen som svarat på ett visst sätt (Trost 1994, s.
54). Frågorna i enkäten består enbart av fasta svarsalternativ vilket enligt Patel och Davidsson
gör att enkäten har en hög grad av strukturering (1994, s 61). En nackdel med enkät är att man
inte har någon möjlighet att kontrollera tillförlitligheten i förväg (ibid., s. 88). För att
kontrollera att instruktionerna till enkäten och till enskilda frågor var tydliga, att frågorna var
uppställda på ett sätt så att de var lätta att besvara och att frågornas formulering inte gick att
missuppfatta har vi tagit del av de här nämnda metodböckerna, bearbetat frågorna och
slutligen provat dem på några försökspersoner.

Vår tanke är att resultatet ska kunna kvantifieras, därför har vi valt att göra en kvantitativ
undersökning för att kunna dra slutsatser från resultatet.

5.2 Respondenter

Populationen var avgångseleverna på DIHM8. Att vi valde just avgångselever som grupp var
att vi ville att alla elever skulle befinna sig på samma nivå. Samt att avgångseleverna hade
hunnit arbeta något med informationssökning och tagit del av IHM: s föreläsningar om
informationssökning. Undervisningen består av tre tillfällen á fyra timmar ”gruppvis
rådgivning/stöd med sekundärdata research”. Detta för att de skulle kunna svara på våra
frågor.

Körner och Wahlgren skiljer mellan totalundersökningar och urvalsundersökningar. Om
populationen är liten är det för det mesta möjligt och kanske också mest praktiskt att göra en
totalundersökning (1996, s. 28f.). Då populationen som deltagit i vår undersökning är liten var
det mest praktiskt att göra en totalundersökning. Vidare säger Körner och Wahlgren att en
nackdel vid en totalundersökning är att man får lite information från många och man kan då
gå miste om det djup som kan fås genom en urvalsundersökning (ibid. s. 30). Vår
undersökning är dock så pass liten att vi har kunnat utforma enkäten på sådant sätt att vi inte
tror att vi går miste om detta djup.

Enligt Large et al (1999) finns det en tendens att prata om användare som en homogen grupp.
Användare skiljer sig från varandra. Det är viktigt att vara medveten om detta då sättet de
söker information på skiljer sig, för vissa användare passar ett visst söksystem bättre och för
andra är ett annat system lämpligare. Sättet de söker information på skiljer sig också på
beroende på syfte och förkunskaper (Large et al 1999, s. 29).

Enligt vår kontaktperson på IHM har eleverna liten erfarenhet av att söka information.
En forskare som har definierat noviser och erfarna användare är Hsieh-Yee (1993). För henne
är noviser icke-professionella sökare som har liten eller ingen erfarenhet av

                                                
7 för att se utformningen av enkäten se bilaga 2
8 diplomerad vid IHM
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informationssökning, och inte har gått någon utbildning eller medverkat i några kurser ledda
av bibliotekarier eller säljare av informationssökningssystem. Erfarna sökare är å andra sidan
professionella som har minst ett års sökerfarenhet och genomgått kurser (Hsieh-Yee 1993, s.
163). Även om denna indelning är väldigt grov anser vi med stöd av detta att våra
respondenter får räknas som noviser.

5.3 Utformning av enkäten

Vi har valt att använda oss av postenkät formen, då eleverna under perioden arbetade med sitt
examensarbete och inte fanns på plats på IHM.

Det finns många fördelar och nackdelar med postenkätmetoden, som Ejlertsson (1996, s. 22)
radar upp nedan. Vi har här valt ut de som bäst passar in på vår undersökning och som vi haft
i åtanke vid enkätens utformning.

Fördelar:

• kostnaden är lägre per respondent eftersom man hinner med fler respondenter på
kortare tid

• man kan göra enkätundersökningen på ett större urval, både i relation till kostnad och
tid. Dessutom efter att enkäten är utskickad krävs en liten arbetsinsats innan
bearbetningen av materialet kan påbörjas

• vid en postenkät är kostnaden densamma oberoende av var respondenten bor. Vid
intervjuer kan resor och tid kosta en hel del

• respondenten kan i lugn och ro titta på frågorna och överväga svarsalternativen.
Han/hon känner inte den stress som kan förekomma vid till exempel en intervju
eftersom intervjuaren inväntar ett svar

• alla frågor och svar presenteras lika för alla respondenter. Vid en intervju kan svaren
bli förvanskade då de går genom intervjuaren

Nackdelar:

• enkätundersökning ger oftast ett större bortfall. Vid en intervju får man bättre kontroll
över skälen till varför personer inte vill deltaga genom att man har en personlig
kontakt, jämfört med uteblivna frågeformulär

• frågeformuläret kan inte innehålla så många frågor vid en enkätundersökning. Det ska
helst ta högst en halvtimme att fylla i formuläret

• respondenten har inte möjlighet att ställa frågor kring det han/hon inte förstår. Det
finns heller ingen möjlighet att korrigera missuppfattningar. Det här kan man
emellertid korrigera genom att ställa så klara och genomarbetade frågor som möjligt

• man har inte samma möjlighet till fördjupning i frågor som vid intervjuundersökning
genom att följdfrågor kan ställas

I det inledande skedet har vi försökt vara detaljerade och fört diskussioner oss emellan för att
enklare kunna arbeta med frågorna, det var ju viktigt att vi fick syftet klart för oss.

Ejlertsson (1996) skriver att då en person i urvalet vägrar eller inte har möjlighet att ställa upp
i undersökningen kallas det för externt bortfall. Men om bortfallet endast skulle gälla enstaka
frågor talar man om internt bortfall (ibid., s. 22).
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Då hela enkätundersökningen var helt anonym, vi frågade inte efter namn, kön eller lade upp
något register, fann vi ingen anledning att ta kontakt med Datainspektionen som handhar
uppgifter kring datalagen.

När vi utarbetade frågeformuläret var vi tvungna att tänka på att göra det på ett sådant sätt så
att hela problemområdet täcktes in, det vill säga att överföra vår frågeställning på ett sådant
sätt att den blir mätbar. Ejlertsson (1996) kallar detta för operationalisering, och fortsätter med
att man måste tänka på att frågorna ska ställas så att kvaliteten i svaren blir bra. Han säger här
att mätmetoden ska ha hög validitet och reliabilitet (Ejlertsson 1996, s. 42).

Vi har även haft i åtanke att frågorna inte får vara ledande och har formulerat dem så neutralt
som möjligt.

Innan vi lämnade ut frågeformuläret till respondenterna rådgjorde vi med våra kamrater i
handledningsgruppen samt vår handledare om vilka synpunkter de hade på formuläret. Efter
genomgång och konstruktiv kritik ändrade vi på det som vi fann otydligt och konstigt. Sedan
lämnade vi ut frågorna till en liten testgrupp, folk i vår omgivning vilka inte är så vana att
söka information, som fick prova att svara på frågorna. Detta var en pilotstudie, om än i liten
tappning. Efter justering skickade vi frågorna till vår kontaktman på IHM och rådfrågade även
honom om han hade några synpunkter. Efter allt detta gjorde vi en smärre bearbetning för att
slutligen skicka ut formuläret till de tillfrågade.

Genom en pilotstudie kan man enligt Ejlertsson (1996) få reda på om de svarande tolkar
frågor och svar på samma sätt som konstruktören, eller om en annan innebörd läggs i någon
fråga. Man kan också se om det saknas något svarsalternativ i någon av frågorna, så att det
blir svår att svara på för vissa. Validiteten i frågan, det vill säga i vad mån frågan verkligen
mäter det man avser att den skall mäta, kan man också titta på genom en pilotundersökning
(ibid., s. 32).

IHM ansvarade för administrationen och utskicket av enkäten. Med enkäten skickades ett
följebrev där vi presenterade oss och vad vi hade för intentioner med undersökningen samt ett
numrerat svarskuvert. Att kuverten numrerades var för att underlätta när det gäller att pricka
av vilka som hade svarat samt att påminnelsebrev inte skulle behöva skickas ut i onödan.
Dessa kuvert förstördes direkt i anslutning till avprickningen så att anonymiteten kunde
bibehållas. De som svarade på enkäten utlovades två stycken biobiljetter som belöning, vilka
IHM bekostade, detta för att få in så många svar som möjligt.

5.4 Material

När det gäller litteraturgenomgången har vi noggrant gått igenom den valda litteraturen inom
ämnesområdet. På detta sätt har vår insikt växt inom problemområdet. Detta påpekar
Ejlertsson (1996) som viktigt eftersom man härigenom får stor hjälp att avgränsa sig, att
fokusera på relevanta frågor och att finna nya intressanta vinklingar. Han menar också att man
genom att läsa andras undersökningsresultat kan få nya idéer. För att kunna sätta in
undersökningen i sitt vetenskapliga sammanhang krävs det litteraturgenomgång (ibid., s. 13).

Vi har till största delen valt att använda oss av Marchioninis modell av
informationssökningsprocessen som en teoretisk ram både vid utformning av enkäten och vid
arbete och analys av det insamlade materialet. Men vi har även tittat på andra teorier och
modeller för att klargöra och utveckla vissa begrepp och faser.
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Till uppsatsarbetet har vi övervägande studerat material som är publicerat på senare delen av
1990-talet och framåt. Eftersom ämnet ständigt är under utveckling och förändring anser vi att
det är viktigt att använda material som är så aktuellt som möjligt.

5.5 Bearbetning av enkäten

Körner och Wahlgren (1996) beskriver att man kan klassificera en statistisk undersökning på
olika sätt. Man kan dela in efter det syfte man har med undersökningen, man skiljer då mellan
beskrivande och analytiska undersökningar. Man kan också klassificera efter de metoder man
använder vid datainsamlingen. Man skiljer då mellan experimentella och icke-experimentella
undersökningar.

Vid samtliga undersökningar finns ett beskrivande – deskriptivt - moment och för många
undersökningar är detta också huvudsyftet (Körner & Wahlgren 1996, s. 13f.).

Ett vanligt syfte med en analytisk undersökning är att kartlägga och förklara samband. Som
tidigare nämnts innehåller alltid en analytisk undersökning också ett beskrivande moment,
innan man kan förklara ett samband måste man först beskriva förekomsten av
problemområdet (ibid. s. 15). Med stöd av detta anser vi att vår undersökning tillhör den
analytiska gruppen då vi försöker se samband mellan olika bakgrundsvariabler och
tillvägagångssätt när noviser söker information. Vi har även med flera beskrivande moment.

Vi kan även se att vi arbetar utifrån den icke-experimentella metoden då Körner och
Wahlgren (1996) beskriver att i en icke-experimentell undersökning konstaterar man i
efterhand vad som inträffat och försöker kartlägga orsakerna istället för att som i
experimentell undersökning genomför ett antal försök och med stöd av dessa drar slutsatser
(ibid. s.16 ff.).

Vidare säger Körner och Wahlgren (1996) att i alla statistiska undersökningar förekommer ett
visst bortfall. Är detta bortfallet stort kan dock resultaten av undersökningen bli mindre
tillförliga. Ofta kan de som inte svarar skilja sig på något sätt från de övriga personerna i
populationen (ibid. s. 21). För att undvika systematiska fel, såsom över- och underskattningar,
bör man i dessa fall vara försiktig när man drar slutsatser. Detta kan resultera i skevhet i
uppskattningarna och som i sin tur kan leda till att validiteten i undersökningen blir låg (ibid.,
s. 38).
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6 Resultat av enkäten

Administrationen av utskicket av enkäten sköttes av IHM och låg utanför vår kontroll. Tyvärr
blev det dock en missuppfattning mellan dem och oss vilket ledde till att några
påminnelsebrev aldrig skickades ut. Av de 96 enkäter som skickades ut fick vi endast in 57
svar det vill säga 60 %. Om påminnelsebrev hade gått ut tror vi att bortfallet skulle ha varit
något mindre. En annan anledning till den låga svarsfrekvensen tros kunna vara att
respondenterna var upptagna av sitt examensarbete. Med tanke på bortfallet i undersökningen
var vi tvungna att vara försiktiga när vi utläste resultat utifrån svaren och inte dra för stora
slutsatser, eftersom vi på grund av bortfallet inte vet vad de övriga respondenterna tycker.

Det visade sig också med enkätsvaren att en del frågor missuppfattades och inte fylldes i som
vi hade tänkt. Detta är ju som tidigare nämnts ett problem när det gäller enkät som metod då
man inte vet innan hur frågorna kommer att uppfattas. Det som vi ansåg som tydligt
uppfattades inte så av många av respondenterna. Då detta inte visade sig i vår
provundersökning var det svårt att förutse dessa problem. Vid dessa frågor har vi ändå valt att
försöka dra slutsatser utifrån de svar vi fått och detta redovisas också vid varje fråga. Givetvis
har vi även här iakttagit stor försiktighet när det gäller att dra slutsatser.

Vi fick också ett internt bortfall i enkätundersökningen genom att en av respondenterna
antagligen har missat en hel sida av frågeformuläret, sammanlagt fyra frågor blev då
obesvarade. Vi valde dock att redovisa denna persons svar på de frågor som besvarades, vi
redogör för varje fråga hur många som har svarat.

Vi kommer nedan att presentera svaren på enkäten. Svaren på frågorna redovisas fråga för
fråga. Frågan kommer först att skrivas ut med kursiv stil9 och sedan presenteras svaret för att
det ska bli tydligare för läsaren. Resultatet redogörs både i form av antal personer och med
procentuell fördelning. Vi kommer även att använda oss av både stapeldiagram och tabeller
för att göra framställningen tydligare. Om inget annat anges är det 57 svar på frågorna. I de
fall när det är ett lägre antal svarande eller om någon har missuppfattat frågan så har vi inte -
när det gäller procentfördelningen - räknat med bortfallet. Detta beskrivs vid de frågor det
gäller. När vi skriver antal stycken är det antal personer som avses.

                                                
9 för den exakta utformningen av frågorna se bilaga 2 enkät.



38

Fråga 1:
Hur gammal är du? 20 – 30 år, 31 – 40 år eller 41 – 50 år.

Det visade sig att 31 stycken (54 %) var mellan 20 och 30 år, och 26 stycken (46 %) var
mellan 31 och 40 år. Ingen var mellan 41 och 50 år.

Åldersfördelning bland respondenterna

31 st

26 st

0 st

20 – 30 år

31 – 40 år

41 – 50 år

Figur 4.  Sammanfattning av resultat fråga 1.

Fråga 2:
Vilken är din högst avslutade utbildning? Grundskola, gymnasium eller motsvarande,
högskole- eller universitetsexamen, eller annan eftergymnasial utbildning.

2 stycken (4 %) personer hade endast genomgått grundskola, 36 stycken (63 %) hade
gymnasieutbildning eller motsvarande, de med högskole- eller universitetsexamen var 7
stycken (12 %) och annan eftergymnasial utbildning hade 12 stycken (21 %). Vi definierar här
högskole- eller universitetsexamen och eftergymnasial utbildning som högre utbildning, samt
gymnasium och grundskolan som lägre när vi har gjort våra jämförelser.

Utbildningsnivå hos respondenterna
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Figur 5.  Sammanfattning av resultat fråga 2.
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Fråga 3:
Har du någon erfarenhet av att arbeta med omvärldsbevakning och marknadsanalys? Arbetar
idag med omvärldsbevakning och marknadsanalys, har arbetat med omvärldsbevakning och
marknadsanalys, eller har aldrig arbetat med omvärldsbevakning och marknadsanalys.

21 stycken (37 %) arbetar idag med omvärldsbevakning och marknadsanalys. 4 stycken (7 %)
har tidigare arbetat inom detta område. Dessa två grupper definierade vi som att de har
ämneskunskap. Slutligen var det 33 stycken (58 %) som aldrig har arbetat med
omvärldsbevakning och marknadsanalys, dessa definierar vi då som att de inte har någon
ämneskunskap.

Erfarenhet av omvärldsbevakning och 
marknadsanalys

33 st
21 st

4 st Har aldrig arbetat med
omvärldsbevakning och
marknadsanalys.

Arbetar idag med
omvärldsbevakning och
marknadsanalys.

Har arbetat med
omvärldsbevakning och
marknadsanalys.

Figur 6.  Sammanfattning av resultat fråga 3.

Fråga 4:
Vilka källor använder du dig oftast av när du söker information? Kryssa för max tre
alternativ. Internet, databaser, bibliotek, kamrater/kollegor/lärare, telefon, media (böcker,
dagstidningar m.m.) eller annat.

När det gäller frågan vilka källor respondenterna oftast använde sig av när de söker
information hade vi som förslag att de skulle fylla i högst tre alternativ, men 4 stycken
missuppfattade och fyllde i fler alternativ. Vi har här valt att räkna allas svar när det gäller
antalet kryss, men när det gäller antalet procent så har vi inte räknat med de personer som har
fyllt i fler alternativ, dessa får då räknas som internt bortfall. Följande resultat visade sig: 54
stycken (94 %) använde sig av Internet, 20 stycken (30 %) av databaser, 6 stycken (11 %) av
bibliotek, 29 stycken (47 %) av kamrater, kollegor eller lärare, 19 stycken (32 %) av telefon,
43 stycken (74 %) av media och 1 person (2 %) av annan källa.
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Källor som används vid informationssökning
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Figur 7. Sammanfattning av resultat fråga 4.

Källor Antal (st)
Internet 54
Databaser 20
Bibliotek 6
Kamrater/kollegor/lärare 29
Telefon 19
Media (böcker, dagstidningar mm 43
Annat 1

Fråga 5:
Ungefär hur ofta använder du dig av databiblioteket på IHM? Flera gånger/vecka, en
gång/vecka, 2 gånger/månad, mera sällan eller aldrig.

Endast 4 stycken (7 %) använde det flera gånger/vecka, 5 stycken (9 %) en gång/vecka, 10
stycken (18 %) 2 gånger/månad, 25 stycken ( 44 %) använde det mera sällan och 13 stycken
(23 %) använde sig aldrig av databiblioteket.
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Figur 8. Sammanfattning av resultat fråga 5.

Källor Antal (st)
Flera gånger/vecka                      4
En gång/vecka 5
Två gånger/månad 10
Mera sällan 25
Aldrig 13
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Fråga 6:
Var befinner du dig för det mesta när du söker information? Kryssa för max två alternativ.
Hemma, arbetsplatsen, IHM, bibliotek eller annat.

Även vid den här frågan är det personer som har missuppfattat hur många svarsalternativ de
skulle ange. Vi har också i det här fallet valt att inte räkna med de som har angett för många
alternativ när vi angett procentfördelningen, men det är medräknade när det gäller antalet
alternativ som kryssats i. 43 stycken (75 %) befinner sig oftast i hemmet när de söker
information, 48 stycken (86 %) på arbetsplatsen, 9 stycken (14 %) på IHM, ingen på bibliotek
och 4 stycken (5 %) på annat ställe.
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Figur 9. Sammanfattning av resultat fråga 6.

Källor Antal (st)
Hemma 43
Arbetsplatsen 48
IHM 9
Bibliotek 0
Annat 4

Fråga 7:
Har du fått någon utbildning i informationssökning förutom den som IHM erbjuder? Ja eller
nej.
Fördelningen när det gäller respondenternas tidigare informationssökningsutbildning var att 5
stycken (9 %) har fått någon utbildning i informationssökning förutom den som IHM erbjuder
och 52 stycken (91 %) har inte genomgått någon annan utbildning.
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Tidigare utbildning i informationssökning

52 st

5 st

Nej

Ja

Figur 10. Sammanfattning av fråga 7.

Fråga 8:
När du söker information på Internet vilka söktjänster använder du dig mest av? Kryssa för
max tre alternativ. Yahoo, Alta Vista, Google, Evreka, Excite, Go (tidigare Infoseek), Lycos,
Swesök, Spray eller annan.

16 stycken (28 %)  valde Yahoo, flest personer använde sig av Alta Vista det vill säga 47
stycken (82 %), 6 stycken (11 %) Google, 12 stycken (21 %) Evreka, Excite 5 stycken (9 %),
Go 1 styck (2 %), Lycos användes av 6 stycken (11 %), ingen använde sig av Swesök, 17
stycken (30 %) använde spray och 15 stycken (26 %) valde någon annan söktjänst.
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Figur 11. Sammanfattning av resultat fråga 8.

Källor Antal (st)
Yahoo 16
Alta Vista 47
Google 6
Evreka 12
Excite 5
Go (tidigare Infoseek) 1
Lycos 6
Swesök 0
Spray 17
Annan 15
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Fråga 9:
Känner du till följande sökfinesser? Brukar du använda någon/några av dem?
Wildcardtecken (trunkering och maskering), booleska operatorer (AND, OR, NOT),
begränsningar (t.ex. språk, dokumenttyp, årtal), citationstecken och parentes (vid
frassökning), riktning mot ett fält ( t.ex. titelfält) eller närhetsoperatorer (t.ex. with och near).

Vi antar att respondenterna tyckte att frågan var svår att förstå, eftersom de inte hade fyllt i
den fullständigt. Men vi har gjort ett försök att tolka svaren enligt följande: i de fall när de har
kryssat i att de inte känner till utgår vi ifrån att de inte heller använder finessen, och när de
kryssat i att de använder utgår vi ifrån att de också känner till finessen. Det som redovisas i
tabell och diagram är de faktiska svaren i enkäten och inte våra tolkningar. När det gäller
procentfördelningen har vi räknat med antal svarande vid varje finess. Wildcardtecken
(internt bortfall 2 personer) känner endast en person (2 %) till och 32 stycken (58 %) känner
inte till det. 3 stycken (5 %) använder wildcardtecken och 4 stycken (7 %) använder det inte.
Booleska operatorer känner 9 stycken (16 %) till och 13 stycken (23 %) känner inte till det. 9
stycken (16 %) använder booleska operatorer och 4 stycken (7 %) använder det inte. 4
stycken (7 %) känner till begränsningar och 14 stycken (25 %) känner inte till. 14 stycken (25
%) använder begränsningar och 4 stycken (7 %) använder det inte. En person (2 %) känner till
citationstecken och parentes och 15 stycken (26 %) känner inte till det. 13 stycken (23 %)
använder citationstecken och parentes och 5 stycken (9 %) använder det inte. 3 stycken (6 %)
känner till riktning mot ett fält (internt bortfall 3 personer) och 30 stycken (56 %) känner inte
till det. Endast en person ( 2 %) använder riktning mot fält och 4 stycken (7 %) använder det
inte. 3 stycken (5 %) känner till närhetsoperatorer (internt bortfall 1 person) och 29 stycken
(52 %) känner inte till det. 2 stycken (4 %) använder närhetsoperatorer och 5 stycken (9 %)
använder det inte.

Här kommer vi att presentera de kombinationer som respondenterna har svarat. Vi har valt att
endast redovisa antalet kryss, eftersom få av de svarande har svarat fullständigt.
Wildcardtecken är det en person som känner till och använder, 2 stycken känner till men
använder inte finessen, 11 stycken känner inte till och använder den inte samt en person har
svarat både använder och använder inte wildcardtecken. 8 stycken känner till och använder
booleska operatorer, 7 stycken känner till men använder det inte och 7 stycken känner inte till
och använder inte booleska operatorer. 12 stycken känner till och använder begränsningar, 3
stycken känner till men använder det inte samt 6 stycken känner inte till och använder inte
begränsningar. 15 stycken känner till och använder citationstecken och parentes, 2 stycken
känner till men använder det inte samt 6 stycken känner inte till och använder inte
citationstecken och parentes. 3 stycken känner till och använder riktning mot ett fält, det är
ingen som känner till men inte använder det, 13 stycken känner inte till och använder inte
riktning mot ett fält. Till slut en person känner till och använder närhetsoperatorer, en person
känner till men använder det inte och 15 stycken känner inte till och använder inte
närhetsoperatorer.
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Sökfinesser som respondenterna känner till och 
använder
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Figur 12. Sammanfattning av resultat fråga 9.

Källor Känner ti ll Känner inte ti ll Använder Anvä nder inte
Wildcardtecken 1 32 3 4
Booleska operatorer 9 13 9 4
Begränsningar 4 14 14 4
Citat ionstecken,  parentes 1 15 13 5
Riktning mot et t fält 3 30 1 4
Närhetsoperatorer 3 29 2 5

Antal (st)

Fråga 10:
När du formulerar en sökfråga använder du dig då av någon hjälp såsom:
tesaurus/ordbok/uppslagsverk, klassifikationsschema, index i databaser eller frågar
kamrat/kollega.

När det gäller att formulera sökfrågor använde sig 3 stycken (5 %) av tesaurus, ordbok eller
uppslagsverk, 1 person (2 %) använde sig av klassifikationsschema, 14 stycken (25 %)
använde sig av index i databaser och 31 stycken (54 %) frågade kamrat eller kollega.

Källor som används vid formulering av sökfrågor
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Figur 13. Sammanfattning av fråga 10.
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Fråga 11:
Hur går du oftast tillväga när du planerar din sökning innan du genomför den? Välj ett
alternativ. Planerar min sökning noggrant och skriver på förhand ner tänkbara ord/termer på
papper, provar mig fram och hittar på nya söktermer allteftersom sökningen fortskrider eller
tänker ut alternativa sökord ifall sökningen inte skulle falla väl ut.

En person har angett fler än ett alternativ när det gäller frågan om hur respondenterna oftast
går till väga när de planerar sin sökning Vi har då inte räknat med denna person när det gäller
procentfördelningen men vi räknar som tidigare med den när det gäller antalet svarande.
Endast 2 stycken (2 %) planerar sin sökning noggrant och skriver på förhand ner tänkbara
ord/termer på papper. Majoriteten av de svarande det vill säga 50 stycken (88 %) prövar sig
fram och hittar på nya söktermer allteftersom sökningen fortskrider och 6 stycken (11 %)
tänker ut alternativa sökord ifall sökningen inte skulle falla väl ut.

Tillvägagångssätt när respondenterna planerar 
inför informationssökning

50 st

6 st

2 st

Provar sig fram

Tänker ut alternativa
sökord 

Planerar sökningen
noggrant

Figur 14. Sammanfattning av resultat fråga 11.

Fråga 12:
När du söker information använder du dig då av någon/några av nedanstående strategier.
Flera svarsalternativ är möjliga. Skriver in exakt det du letar efter antingen med ett ord eller
med en fras, kombinerar flera termer till en söksträng (t.ex. med hjälp av AND OR NOT),
börjar med ett bredare begrepp för att sedan smalna av (t.ex. söker på en generell term och
lägger sedan till en mer specifik term), börjar med ett smalare begrepp för att sedan bredda
(t.ex. prövar först med en specifik term för att sedan bredda med en mer generell term), utgår
från ett känt dokument (t.ex. använder dig av referenser i en bok och söker vidare på dessa)
eller börjar med en ”enkel” sökning utan att avgränsa problemet ögnar igenom träffarna,
dessa ligger sedan till grund för nya frågeformuleringar.

Respondenternas svar på vilka strategier de använder när de söker information ser ut som
följer: 42 stycken (74 %) skriver in exakt det de letar efter antingen med ett ord eller med en
fras. 18 stycken (32 %) kombinerar flera termer till en söksträng. 21 stycken (37 %) börjar
med ett bredare begrepp för att sedan smalna av sin sökning. Lika många det vill säga 21
stycken (37 %) börjar med ett smalare begrepp för att sedan bredda sin sökning. 6 stycken (11
%) utgår från ett känt dokument. 35 stycken (61 %) börjar med en ”enkel” sökning och
formulerar sedan frågor utifrån de återfunna dokumenten.
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Strategier som används vid informationsökning
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Figur 15. Sammanfattning av resultat fråga 12.

Källor Antal (st)
Skriver in exakt 42
Kombinerar termer 18
Börjar med ett bredare begrepp 21
Börjar med ett smalare begrepp 21
Utgår från ett känt dokument 6
Börjar med en ”enkel” sökning 35

Fråga 13:
Många söktjänster/databaser erbjuder enkel och avancerad sökning. Vilket använder du dig
oftast av: enkel sökning? Eller avancerad sökning?

En majoritet det vill säga 50 stycken (88 %) använde sig av enkel sökning medan 7 stycken
(12 %) använde sig av avancerad sökning i söktjänster eller databaser.

Användning av enkel eller avancerad sökning i 
söktjänster / databaser

50 st

7 st

Enkel sökning

Avancerad sökning

Figur 16. Sammanfattning av resultat fråga 13.
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Fråga 14:
Många som söker information på Internet tycker att de får för många träffar. Delar du denna
uppfattning? Ja, nej eller vet inte.

42 stycken av respondenterna (74 %) tycker att de får för många träffar när de söker
information på Internet. 8 stycken (14 %) upplever inte detta medan 7 stycken (12 %) har
svarat att de inte vet.

Tycker respondenterna att för många träffar 
erhålls vid sökning på Internet

42 st

8 st

7 st

Ja

Nej

Vet inte

Figur 17. Sammanfattning av resultat fråga 14.

Fråga 15:
Upplever du att du får många träffar som inte är relevanta när du söker information? Ja, nej
eller vet inte.

Här svarade 50 stycken (88 %) ja, 3 stycken (5 %) svarade nej och 4 stycken (7 %) svarade att
de inte vet.

Tycker respondenterna att för många träffar som 
inte är relevanta erhålls vid sökning på Internet

50 st

3 st

4 st

Ja 

Nej

Vet inte

Figur 18. Sammanfattning av resultat fråga 15.
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En person har inte svarat på frågorna 16 – 20, då dessa frågor finns på ett och samma blad
har troligtvis personen missat denna sida. Vi har när vi räknat ut procentfördelningen i dessa
frågor räknat med 56 svarande istället för 57.

Fråga 16:
Om du får t.ex. 200 träffar vid en sökning hur går du då tillväga för att sortera och bedöma
relevansen på träffarn. Tittar bara på de översta träffarna, utvecklar/gör om sökningen t.ex.
genom att kombinera med fler ord, prövar nya söktermer, byter söktjänst eller ger upp.

När det gäller att sortera och bedöma relevansen på träffarna svarade 27 stycken (48 %) att de
endast tittar på de översta träffarna, 30 stycken (54 %) att de utvecklar/gör om sökningen, 19
stycken (34 %) prövar nya söktermer, 5 stycken (9 %) byter söktjänst och 3 stycken (5 %) ger
upp.

Hur information bedöms och sorteras då ett större 
antal träffar erhålls vid en sökning
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Figur 19. Sammanfattning av resultat fråga 16.

Kä llor Antal (st)
Tittar på de översta träffarna 27
Utvecklar/ gör om sökningen 30
Prövar nya söktermer 19
Byter söktjänst 5
Ger upp 3

Fråga 17:
Använder du dig av hjälpavsnitten i söksystemen om sådana finns? Ja eller nej.

16 stycken (29 %) svarade ja och 40 stycken (71 %) svarade nej.
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Används hjälpavsnitten i söksystemen

40 st

16 st

Nej

Ja

Figur 20. Sammanfattning av resultat fråga 17.

Fråga 18:
Skulle du vilja ha mer hjälp/handledning om hur man utför en sökning i olika system? Ja eller
nej. Om ja i vilken form: Manualer, person att vända sig till eller tydligare hjälpavsnitt i
söksystemen.

46 stycken (82 %) skulle vilja ha mer hjälp/handledning om hur man utför en sökning i olika
system och 10 stycken (18 %) skulle inte vilja ha mer hjälp.

Av de 46 som har svarat ja skulle 16 stycken ( 35 %) vilja ha hjälp i form av manualer, 21
stycken (46 %) skulle vilja ha en person att vända sig till och 15 stycken (33 %) skulle vilja ha
tydligare hjälpavsnitt i systemen.

Önskar respondenterna mer hjälp angående 
sökning i olika system

46 st

10 st

Ja

Nej

Figur 21a. Sammanfattning av resultat fråga 18.
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I vilken form vill de ha hjälpen

15 st

16 st

21 st

Person att vända sig till

Manualer

Tydligare hjälpavsnitt i
söksystemen

Figur 21b. Sammanfattning av resultat fråga 18.

Fråga 19:
Brukar du känna dig nöjd med resultaten när du söker information? Ja eller nej.

Majoriteten av de svarande, 43 stycken (77 %) känner sig nöjda med resultaten när de söker
information medan 13 stycken (23 %) inte känner sig nöjda.

Är respondenterna nöjda med sökresultaten

43 st

13 st

Ja

Nej

Figur 22. Sammanfattning av resultat fråga 19.

Fråga 20:
Vilken av följande faktorer anser du kan ha störst inverkan på resultaten i
informationssökningen? Tillgänglighet till datorer, tidsbrist, miljön (t.ex. möjlighet till lugn
och ro), utbildning/undervisning eller personliga faktorer (som t.ex. ämneskunskap, vana vid
systemet m.m.).

Här hade vi tänkt oss att respondenterna skulle svara med endast ett svarsalternativ då vi har
uttryckt vilken av följande faktorer …, men det har visat sig att många har fyllt i fler
alternativ. Vi antar att denna formulering kan tolkas på olika sätt och att vi har uttryckt oss
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oklart i frågan. Därför räknar vi även med de personer som har angett flera svarsalternativ.
Det visade sig att 5 stycken (9 %) angav tillgänglighet till datorer, 19 stycken (33 %) angav
tidsbrist, 1 person (2 %) angav miljön vara en bidragande faktor, 14 stycken (25 %) angav
utbildning/undervisning och 31 stycken (54 %) ansåg att personliga faktorer kunde ha störst
inverkan på resultaten i informationssökning.
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Figur 23. Sammanfattning av resultat fråga 20.

Källor Antal (st)
Tillgänglighet till datorer 5
Tidsbrist 19
Miljön 1
Utbildning/undervisning 14
Personliga faktorer 31

Fråga 21:
Tycker du att du har tillräcklig kunskap i informationssökning? Ja eller nej.

11 stycken (19 %) anser att de har det medan 46 stycken (81 %) inte tycker att de har
tillräcklig kunskap i informationssökning.

Tycker respondenterna själva att de har t illräcklig 
kunskap i informationssökning

46 st

11 st

Nej

Ja

Figur 24. Sammanfattning av resultat fråga 21.
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Fråga 22:
Har du utvecklat dina kunskaper i informationssökning under utbildningens gång? I hög
grad, något eller inte alls.

7 stycken (12 %) ansåg att de i hög grad hade utvecklat sina kunskaper. 41 stycken (72 %)
svarade något och 9 stycket (16 %) ansåg inte alls att de hade utvecklat sina kunskaper

Har respondenterna utvecklat sina kunskaper i 
informationssökning under utbildningens gång

41 st

9 st

7 st

Något 

Inte alls

I hög grad 

Figur 25. Sammanfattning av resultat fråga 22.

Fråga 23:
Skulle du vilja att IHM erbjöd dig mer utbildning i informationssökning? Ja eller nej.

48 stycken (84 %) svarade ja medan 9 stycken (16 %) inte skulle vilja ha mer utbildning.

Vill respondenterna ha mer utbildning av IHM

48 st

9 st

Ja

Nej

Figur 26. Sammanfattning av resultat fråga 23.
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Fråga 24:
I vilken utsträckning tror du att du skulle ha klarat din utbildning bättre om du fått mer
utbildning i informationssökning på IHM? Mycket bättre, något bättre eller inte bättre.

4 stycken (7 %) anser att det skulle ha klarat sin utbildning mycket bättre. 30 stycken (53 %)
av de tillfrågade anser att de skulle ha klarat sin utbildning något bättre om de fått mer
utbildning i informationssökning och 23 stycken (40 %) anser inte att de skulle ha klarat sin
utbildning bättre.

Anser respondenterna att de skulle ha klarat 
utbildningen på IHM bättre om de hade fått mer 

utbildning i informationssökning

30 st23 st

4 st

Något bättre

Inte bättre

Mycket bättre

Figur 27. Sammanfattning av resultat fråga 24.
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7 Analys/Diskussion

Av de frågeställningar vi ställde upp i början av arbetet anser vi att vi fått insikt i hur eleverna
går till väga när de söker information. Vi anser även att vi fått svar på vilka faktorer som
inverkar på informationssökningsprocessen samt vilka faktorer eleverna själva upplever kan
inverka på resultaten av informationssökningsprocessen. När det gäller frågan om eleverna
upplever att de har några problem vid informationssökning, tycker vi att vi kan se
förhållanden där IHM kan behöva möta eleverna för att ge dem ökad kunskap inom området
för att kunna effektivisera sökprocessen .

I detta avsnitt kommer vi att analysera och diskutera teori och praktik samt att vi kommer att
diskutera de tankar och slutsatser vi kommit fram till. För att göra framställningen tydligare
väljer vi att diskutera resultatet i den ordningen som frågorna ställdes i enkäten, i vissa fall har
vi valt att redovisa två frågor tillsammans då de är nära relaterade till varandra.

Fråga 1.
Åldersfördelningen i vår undersökning var inte så spridd som vi hade förväntat oss. Det var
jämnt fördelat mellan åldersgrupperna 20 – 30 år och 31 – 40 år, men det fanns ingen mellan
41 – 50 år. Vi hade tänkt se om åldern hade någon inverkan på sökbeteendet hos
respondenterna då vi hade en teori om att ålder påverkar hur vana användare är vid att
använda datorer, då detta skulle kunna vara en faktor som skulle kunna inverka på resultatet
vid informationssökning. Eftersom det inte fanns någon person som var mellan 41 – 50 år var
det svårt att utläsa något resultat. Vår tanke var att framför allt de i åldersgruppen över 40 år
inte är uppvuxna med datorer och i och med det inte naturligt kommit i kontakt med datorer i
samma utsträckning som de yngre. Det var i vår undersökning ingen större skillnad mellan de
två yngre åldersgrupperna som besvarade enkäten. Vi kan i efterhand se att vi borde ha
formulerat frågan om åldersfördelningen annorlunda. Om vi hade delat in åldersfördelningen i
5-års intervaller istället hade vi kanske kunnat se en större differens.

Fråga 2.
När det gäller utbildning var vår tanke att detta också skulle kunna vara en faktor som skulle
kunna inverka på resultatet vid informationssökning. Marchionini (1995) beskriver att varje
användare har en unik begreppsmodell som bland annat består av erfarenhet och
förutsättningar. Användarens erfarenhet av ämnesområden och söksystem i allmänhet gör att
begreppsmodellen blir mer omfattande (Marchionini 1995, s. 33). Det visade sig dock att det
var svårt att göra någon jämförelse, det gick inte att utläsa något ur vårt resultat eftersom det
inte var någon skillnad mellan respondenter med olika utbildningsnivåer.

Fråga 3.
Enligt Marchionini är det en fördel om man har ämneskunskap eftersom man då har tillgång
till fler termer och synonymer (1995, s. 54). Ämneskunskap kan också vara en faktor som
påverkar om man bestämmer sig för att utföra en sökning eller inte (ibid., s. 51). Hsieh-Yee
(1993) säger att noviser använder samma söktaktiker oberoende av om de har ämneskunskap
eller inte. Även om noviser har ämneskunskap inkluderar de endast i låg grad synonymer i
sökningen (Hsieh-Yee 1993, s. 168). Ennis et al kommer också fram till att experter använder
sig av fler alternativa termer än vad noviser gör även om de har samma kunskap inom
området (1998, s. 112).

Man kan även i vår undersökning se att ämneskunskapen inte verkar påverka respondenternas
sökbeteende i någon större utsträckning. När vi jämförde de som hade ämneskunskap med
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dem som inte hade någon blev resultatet att det inte var någon skillnad mellan dem. Vid
frågan om de använde sig av tesaurer, som hjälp för att formulera sökfrågor, eller ej var det
endast tre av alla respondenter som svarade att de gjorde det, samtliga med ämneskunskap.
Men eftersom det var så få går det inte att uttala sig om detta resultat. Samma sak gäller
frågan om hur de går tillväga när de planerar sin sökning, endast två personer planerade sin
sökning noggrant och skrev på förhand ner tänkbara ord/termer på papper i förväg. Dessa två
hade också ämneskunskap men även här är de för få för att vi ska kunna dra några slutsatser.

Fråga 4.
De flesta av de som svarade på enkäten skrev att de använde sig av Internet som källa när de
söker information. 20 av de 57 svarande använde sig också av databaser. Marchionini skriver
att vilket söksystem man väljer beror bland annat på sökerfarenhet och erfarenhet av de
system som finns tillgängliga (1995, s. 52f.). Då Internet innehåller en enorm mängd med
information som det kan vara svårt att sålla bland ger ämnesdatabaser kanske mer relevant
information. Eftersom relativt få av respondenterna använde sig av databaser bör kanske IHM
-  i och med att de vill utöka sitt databibliotek och ha tillgång till fler databaser - tänka på att i
undervisningen visa på hur man söker i databaser. Large et al påpekar att det är viktigt att
välja söksystem som är relevant för informationsbehovet för att kunna återvinna relevant
material (1999, s. 33). Detta är kanske något som IHM kan peka på i sin undervisning. Vidare
skriver Marchionini att användare ofta vänder sig till flera söksystem för att få fram
information. Vår undersökning visar också på att alla använder sig av ett flertal källor.

Fråga 5.
Det visade sig att databiblioteket på IHM inte är så välbesökt. En förklaring kan vara att
eleverna inte har lektioner så många gånger i veckan eftersom de flesta arbetar samtidigt.
Eleverna verkar ha tillgång till datorer på andra ställen. Med tanke på detta kan man ju anse
att i förhållande till vistelsen på skolan så är användandet av biblioteket inte så lågt. De flesta
av våra respondenter ville ha mer hjälp/handledning när de söker information och då ville
flest ha det i form av en person att vända sig till (se fråga 18). IHM: s databibliotek är idag
obemannat, men eftersom eleverna inte besöker biblioteket så ofta är det kanske svårt att
anställa någon person som vistas där jämt, eventuellt skulle IHM kunna erbjuda handledning
genom e-post eller telefonkontakt. Då IHM nu vill utveckla sitt databibliotek är kanske inte
det viktigaste att bygga ut det på plats, utan att ge eleverna tillgång till ett utökat utbud via
sina hem- och arbetsplatsdatorer.

Fråga 6.
Vår tanke med frågan, om var respondenterna befann sig när de sökte information, var att se
om man kunde förbättra miljön (om det överhuvudtaget behövdes) på IHM: s databibliotek,
då miljön kan vara en faktor som kan inverka på informationssökningsprocessen. Som
tidigare nämnts så är det inte så många som befinner sig på databiblioteket när de söker
information. På grund av detta hade vi ingen möjlighet att kunna fullfölja tanken med frågan.
Vi kan inte säga något om hur respondenternas miljö ser ut där de söker information eftersom
de inte befinner sig på IHM i så stor utsträckning. Vad vi kan se anser inte respondenterna
själva att miljön har någon stor inverkan på resultatet vid informationssökning. Tillgänglighet
till datorer verkar inte heller vara något större problem för respondenterna vilket annars är en
faktor som kan inverka på resultatet.

Fråga 7.
Endast fem personer av de svarande i enkäten har någon tidigare utbildning inom
informationssökning, vi vet inte vilken typ eller hur mycket utbildning det rör sig om. Det är
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svårt att uttala sig när det är så få respondenter men vi kan ändå se vissa nyanser. Dessa fem
använder sig i högre grad av de sökfinesser som finns i systemen än vad de övriga gör. För
övrigt kan vi inte se några tendenser när vi gjort jämförelser när det gäller respondenternas
tidigare utbildning inom informationssökning med de övriga frågorna i enkäten. När det rör
sig om så här få personer kan det vara svårt att dra några stora slutsatser när det gäller
skillnader mellan personer som har genomgått någon form av informationssökningsutbildning
och de som inte har det. Om vi kan dra några slutsatser med detta magra material så stämmer
inte vårt resultat med Harters att erfarenhet inte påverkar hur man använder systemets finesser
och möjligheter (1984. s. 257). Men Hsieh-Yee i sin tur säger att sökerfarenhet visst påverkar
sökbeteendet (1993, s. 168). Detta verkar ju mer stämma in med vad vi kommit fram till.

Fråga 8.
När vi formulerade frågorna med Marchioninis modell i åtanke tänkte vi att svaren på frågan
om vilka söktjänster respondenterna använde sig av skulle vara till hjälp för att få reda på hur
de gick till väga för att välja söksystem. Men nu i efterhand kan vi se att denna fråga var
överflödig, det går inte att utläsa något resultat utifrån den. Tanken var att vi ville se om
eleverna tänker på systemens innehåll när de väljer söktjänst. Eftersom vi redan hade ställt
frågan om vilka källor de använde kunde vi istället ha utvecklat denna något. Vi tror också att
en tänkbar källa till fel med den här frågan kan vara att respondenterna kryssat i sådana
söktjänster som de känner igen snarare än sådana de i realiteten använder.

Fråga 9.
Som flertalet av forskarna i de studier vi har tagit del av kom fram till använde sig noviser i
låg grad av booleska operatorer för att kombinera termer till en söksträng. Endast 9 stycken av
våra respondenter svarade att de kände till och använde sig av booleska operatorer - men
samtidigt svarade 18 stycken att de kombinerar flera termer till en söksträng, till exempel med
hjälp av AND, OR och NOT, när vi frågade vilka strategier de använde sig av (se fråga 12).
Det är tänkbart att respondenterna inte vet vad termen booleska operatorer betyder, att termen
är mer okänd än vad användandet är i praktiken.  Även om det är svårt att dra några slutsatser
av sådana här motstridiga uppgifter är det ändå en relativt liten del av gruppen som använder
sig av booleska operatorer. Så våra slutsatser tyder på samma tendenser som de tidigare
forskningsresultaten. I modellen beskriver Marchionini att när man formulerar en sökfråga
ingår det att man matchar förståelsen av problemet med det valda systemet (1993, s. 53). Med
tanke på att respondenterna hade liten aning om hur de skulle kunna använda sig av systemens
finesser för att kunna kommunicera med systemen och översätta begrepp till söktermer bör
IHM även här ha i åtanke att förbättra undervisningen när det gäller att kunna använda
systemens möjligheter.

Fråga 10.
Noviser förlitar sig till stor del till egna söktermer enligt Hsieh-Yee (1993, s. 169) och Ennis
et al (1998, s. 111), de använder sig inte i så stor utsträckning av tesaurer när de formulerar
sökfrågor. Även om de i Hsieh-Yees undersökning hade tillgång till tesaurer och dess
funktion var förklarad för dem  (det framgår inte i Ennis et als undersökning om det förhöll
sig på det viset) var det inte så många av respondenterna som använde sig av någon sådan
hjälp (Hsieh-Yee 1993, s. 169).

Hsieh-Yee (1993) tar utifrån sin undersökning upp några punkter som är viktiga att tänka på
för att förbättra novisers sökning. Källan för att välja söktermer bör diskuteras, synonymers
roll för återvinning bör demonstreras och rollen och funktionen av tesaurer bör göras tydlig
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(Hsieh-Yee 1993, s. 169). Som Harter (1986, s. 129) poängterar är språket viktigt vid IR och
kan påverka resultatet vid återvinning.

Resultatet i vår undersökning visar på att det är endast ett fåtal som använde sig av tesaurus,
ordbok, uppslagsverk eller klassifikationsschema för att formulera en sökfråga. De flesta
frågade en kamrat eller kollega när det gällde hjälp för att formulera sökfrågor. Även våra
respondenter skulle troligtvis ha stor hjälp av kunskap om tesaurer, dess existens och
funktion, och kunskap om andra källor för att välja lämpliga termer. Vid flertalet av de
tidigare undersökningarna som vi har studerat kom det även fram att experter generellt verkar
använda sig av fler alternativa termer. Eftersom våra respondenter inte heller verkar använda
sig av systemens hjälp för att ta fram lämpliga termer, kanske de inte heller har kunskap om
synonymers påverkan på resultatet. Detta bör poängteras när IHM vill möta sina elever med
förbättrad informationssökningsundervisning, bland annat vad det gäller kontrollerat/naturligt
språk och vilken effekt det har på återvinningen.

Fråga 11.
Harter påpekar att det är viktigt att planera sig sökning, är den väl genomtänkt bör sökningen
gå utan problem (1986, s. 139). I informationssökningsmodellen kan man utläsa att det är
viktigt att definiera och förstå problemet för att kunna uttrycka
informationssökningsuppgiften tydligt. Enligt Marchionini hoppar många användare dock
över detta steg vilket kan leda till att de misslyckas med sökningen (1995, s. 51.). Utifrån sina
undersökningar beskriver Marchionini att noviser snarare använder anpassningsbara
interaktiva sökstrategier än noggrant planerade analytiska strategier (ibid., s. 92).

Vad vi kan utläsa stämmer detta med vårt resultat då våra respondenter inte verkar planera
sina sökningar så noggrant utan de verkade i högre grad använda sig av anpassningsbara
strategier. Majoriteten av de svarande i vår undersökning provar sig fram och hittar på nya
söktermer allt eftersom sökningen fortskrider. Bara några få planerar sin sökning noggrant
och skriver på förhand ner tänkbara ord/termer på papper och tänker ut alternativa sökord ifall
inte sökningen skulle falla väl ut. Detta visar då på att vårt resultat stämmer in på det som
Marchionini kommit fram till.

Marchionini(1995) såg också i sina studier att de analytiska strategierna var svårare att lära
sig än browsingstrategierna, det verkade dock som att de analytiska ger bättre resultat när man
väl har lärt sig dem. Då många använder sig av browsing finns det ett stort behov av kunskap
om browsing som informationssökningsstrategi och för gränssnitt som stödjer den här typen
av strategier (ibid., s. 98). Detta kanske är något för IHM att tänka på när de väljer nya system
och när de utformar sin undervisning.

Fråga 12. och 13.
Hsieh-Yee (1993), Marchionini (1995), Siegfried et al (1993) och Ennis et al (1998) kommer i
sina undersökningar fram till att noviser använder sig av en enklare form av sökning, de
inkluderar inte så många synonymer eller kombinerar termer i samma utsträckning som vad
experter gör. Vi kan även se att detta verkar stämma in på vår undersökning då en majoritet av
de svarande skriver in exakt vad de letar efter antingen med ett ord eller med en fras
(briefsearch), att de börjar med en ”enkel” sökning utan att avgränsa problemet och träffarna
ligger sedan till grund för nya frågeformuleringar (interactive scanning). Nästan samtliga av
våra respondenter använder sig också oftast av enkel sökning när de söker i söktjänster eller
databaser. Enligt Large et al är briefsearch den vanligaste sökstrategin (1999, s. 164).
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Fråga 14.
Flertalet av de svarande respondenterna ansåg att de fick för många träffar när de söker på
Internet. Det är viktigt här att kunna utvärdera resultatet för att ha möjlighet att avgöra om det
är relevant eller inte. Som man kan se i Marchioninis modell bör relevansen påverka beslutet
om vilket nästa steg ska bli i informationssökningsprocessen.

Fråga 15.
De flesta av våra svarande tycker att de för många träffar som inte är relevanta. Harter skriver
att det är viktigt att utvärdera varför man får för många icke relevanta träffar för att kunna
formulera om sökfrågan (1986, s. 131). Vi kan se att respondenterna behöver ytterligare
kunskap om av hur man använder informationssökningssystem samt hur man bäst formulerar
en lämplig sökfråga för att undvika för många icke relevanta träffar.

Fråga 16.
I informationssökningsmodellen poängteras det att när man utvärderar resultatet kan man
antingen avsluta sökningen för att man har nått målet, formulera nya frågor eller formulera
om problemet helt. Man kan också avsluta utan att målet är uppnått (Marchionini 1995, s.
56f).

Harter säger, som nämns ovan, att det är viktigt att utvärdera varför man får för många icke
relevanta träffar för att kunna formulera om sökfrågan, till exempel kan man behöva se över
de booleska operatorerna om sådana använts eller lägga till eller dra ifrån begrepp (1986, s.
139). När det gäller hur våra respondenter går tillväga för att sortera och bedöma relevansen
på träffarna visar det sig att nästan hälften formulerar om problemet, nästan lika många tittar
endast på de översta träffarna samt cirka en fjärdedel prövar nya söktermer. Detta tyder på att
många nöjer sig med att endast titta på de översta träffarna och kanske skulle den här gruppen
behöva mer stöd och hjälp med att utvärdera sina resultat.

Fråga 17. och 18.
Hsieh-Yee (1993) påpekar att man måste ha en viss förståelse för novisers beteende för att
kunna utforma hjälpavsnitten i söksystemen. Då de i låg grad använder sig av synonymer och
kombinerar söktermer är det viktigt att ta hänsyn till detta när man utformar hjälpavsnitten.
Det är att viktigt att hjälpa noviserna så att de ska kunna använda systemens möjligheter
(Hsieh-Yee 1993, s. 170). Även Ennis et al påpekar att det är viktigt att förstå användarens
kognitiva beteende för att stödja dem när de ska förändra sitt sökbeteende för att få fram
relevant material (1998, s. 113).

Det visade sig att många av våra respondenter inte använder sig av hjälpavsnitten i
söksystemen. Det beror kanske på att de inte har någon kunskap om hur man kan förbättra
sina sökresultat med att använda sig av systemens finesser och möjligheter. Som nämns ovan
är det även här viktigt att IHM har kunskap om hur deras elever går till väga när skolan
utformar mer hjälp/handledningen till sina elever.

Fråga 19. och 21.
Vi kom fram till, liksom Hsieh-Yee (1993, s. 170) i sin studie, att de flesta deltagarna var
nöjda med sina sökresultat trots att många anser att de får för många träffar när de söker
information ( se fråga 14) och inte har så mycket kunskap om de finesser som finns i
systemen (se fråga 9). Det här visar på en svårighet att utvärdera novisers sökbeteende.
Samtidigt som de flesta anser att de inte har tillräcklig kunskap i informationssökning var de
nöjda med resultaten vid informationssökningen. Detta kan tyda på att de inte är medvetna om
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vilka möjligheter som finns i systemen och att de faktiskt genom träning kan förbättra sina
resultat.

Fråga 20.
När det gäller vilka faktorer som kan inverka på resultaten när respondenterna söker
information anser de flesta att personliga faktorer spelar störst roll. Det här stämmer med
andra resultat i vår undersökning, eftersom de flesta anser att de inte har tillräcklig kunskap
inom ämnet och vill ha mer utbildning i informationssökning. Detta bör ju vara en faktor att ta
på allvar eftersom de inte känner sig nöjda. Marchionini (1995) skriver att erfarenhet och
kunskap är betydelsefulla faktorer som inverkar på informationssökningsprocessen. Även
tidsbrist kan vara en faktor som kan påverka processen (Marchionini 1995, s. 33ff.). En del av
våra respondenter har också angett tidsbrist som en viktig faktor.

Fråga 22.
Marchionini poängterar vikten av att noviser får träning i informationssökning för att lättare få
tillgång till relevant material (1995, s. 89). Både Marchionini (1995, s. 89) och Siegfried et al
(1993, s. 288) betonar att träning ger färdighet, det finns ett tydligt samband mellan träning
och att man utvecklar sitt sökbeteende. Användare utvecklar också sin förmåga att använda
sig av mer sofistikerade finesser och möjligheter i systemen genom träning. Marchionini
påpekar också att om noviser inte får någon träning lägger de sig gärna till med ett passivt
mönster samt att de använder sig av strategier och taktiker som inte är vedertagna (1995, s.
89).

Många av respondenterna i vår undersökning anser att de har utvecklat sina kunskaper något
under utbildningens gång. Även om de har utvecklat sina kunskaper något så tyder svaren på
att de behöver mer kunskap inom informationssökning. Det bästa vore ju om de hade haft
möjlighet att utveckla kunskaperna i hög grad efter att ha genomgått utbildningen.

Fråga 23. och 24.
Även om de flesta skulle vilja att IHM erbjöd mer utbildning i informationssökning är det inte
lika många som tror att de skulle kunnat klara sin utbildning bättre om de hade fått mer
utbildning inom detta ämne. Kan detta tyda på att de inte är medvetna om den hjälp de skulle
kunna ha av ökad informationssökningskunskap? Detta kanske är något för IHM att ta hänsyn
till i sin informationssökningsutbildning.

7.1 Sammanfattning och slutsatser av analysen

Chowdhury påstår att det krävs kunskap om hur söksystemen är uppbyggda och ett klart
definierat informationsbehov för att kunna utveckla en bra sökstrategi (1999, s. 158). Vad vi
kan se utifrån vår undersökning instämmer vi i att detta är viktigt och att det är något som
behöver föras fram mer i undervisning.

Marchionini menar att det är viktigt att utvecklas genom en serie av steg som kallas
sökprocessen för att lyckas med en sökning (1995, s. 49). Vi har använt oss av Marchioninis
modell, inte bara som teoretisk ram vid utformningen av enkäten utan också som en grund för
att se var i processen eleverna behöver stöd.

Vad vi kan se är det som Harter påstår viktigt att planera hela sin strategi så noggrant som
möjligt (1986, s. 170). Utifrån informationssökningsmodellen kan vi se vissa faser där IHM
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kan tänka på hur de ska kunna möta sina elever i framtida informationssökningsundervisning.
Som tidigare nämnts behöver man inte gå igenom alla faser i informationssökningsprocessen.

Nedan kommer vi att sammanfatta var i processen vi kan se att eleverna behöver stöd. För att
det ska bli tydligt har vi strukturerat det enligt stegen i Marchioninis modell.

Upptäcka och acceptera ett problem (steg 1)
Då vi, som tidigare nämnts, har valt att inte undersöka hur problemen uppstår, har vi utgått
från att det är en uppgift eleverna får i skolan som ska lösas.

Definiera och förstå problemet (steg 2)
Som nämns i modellen är detta ett viktigt steg som många användare hoppar över. Det är
viktigt att visa för användare vikten av att förstå och definiera problemet. Då våra
respondenter inte verkar planera sina sökningar i så stor utsträckning kan man ju tro att de inte
heller inser hur viktigt det är att få klarhet över problemet. Large et al påpekar också att det är
viktigt att bestämma vilken typ av information som söks (1999, s. 32).

Val av söksystem (steg 3)
Användarens beteende påverkas av hur kunskapen är organiserad och hur den görs tillgänglig
(Marchionini 1995, s. 38). Som vi nämner under fråga 4 och 5 i analysen är det viktigt - då de
vill ha tillgång till fler databaser - att IHM tänker på hur användarvänliga gränssnitten är, för
att det ska passa deras elever. De bör även tänka på att i undervisningen påpeka hur viktigt det
är att reflektera över vad systemen innehåller när de ska välja söksystem.

Formulering av sökfråga (steg 4)
Vid IR är språket en viktig faktor som kan ha avgörande betydelse för återvinningen (Harter
1986, s. 129). Hsieh-Yee ser i sin studie att noviser använder sig av ett begränsat antal
resurser för att välja termer (1993, s. 169), det verkar även vara fallet vi vår undersökning.
Vad vi kan se behöver eleverna vid IHM få kunskap om hur de ska välja lämpliga söktermer
samt vilken påverkan språket har på återvinningen.

Utföra sökning (steg 5)
Som vi tidigare nämnt behöver eleverna få insikt om systemens finesser och möjligheter. De
kanske även behöver mer kunskap om hur man använder olika strategier samt vilken inverkan
detta har på återvinningsresultatet.

Marchionini anser att det finns ett behov av större förståelse för browsing som strategi och för
gränssnitt som stödjer den här typen av strategier. Mycket av den tidigare forskningen visar
att många använder sig av browsing.  Även om vi inte har ställt någon direkt fråga om
browsing - interactive scanning ligger dock nära browsing - har vi sett att våra respondenter
till stor del använder sig av enkla sökstrategier, vi tror då att detta kan vara något även för
dem.

Utvärdera resultatet (steg 6)
Även här kan vi skönja en brist hos eleverna när det gäller att granska och utvärdera
återvunnet material i samband med att de erhåller många icke relevanta träffar.

Utvinna information (steg 7)
Många av eleverna anser att de är i behov av mer kunskap i informationssökning för att kunna
utvinna relevant information.
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Reflektera/upprepa/avsluta (steg 8)
Både Marchionini (1995, s. 58) och Harter (1986, s. 140) påpekar att det är viktigt att
analysera sökprocessen och reflektera över resultaten för att förstå och att lösa framtida
informationssökningsproblem. Det här är vad vi kan se en viktig fråga att ta upp
informationssökningsundervisningen.

Genom att jämföra teori med hur det ser ut i praktiken har vi fått ökad förståelse hur noviser
går till väga för att söka information. Vi har under arbetets gång fått ökad kunskap om
informationssökning och fått en glimt om användares sökbeteende. Vi tror att vi i
fortsättningen i vårt yrkesverksamma liv kommer ha stor nytta av den nya kunskap vi har
förvärvat under arbetet med den här uppsatsen.

Avslutningsvis, om det funnits utrymme inom ramen för vår undersökning hade det varit
intressant att komplettera enkäten med djupintervjuer, för att få ytterligare förståelse för
novisers beteende vid informationssökning.

7.2 Rekommendationer till IHM

Vi kommer nedan att kort presentera en sammanfattning över de förslag som IHM kan tänka
på när det gäller att utveckla sitt databibliotek och sin undervisning.

Enligt vår undersökning var det inte så stor del av eleverna som använde sig av databaser när
de söker information. IHM bör då tänka på att undervisa i hur man söker i databaser, vilken
typ av information som finns representerat i de olika databaserna samt vilka databaser som
finns tillgängliga.

Det visade sig att databiblioteket inte var så välbesökt. De flesta av respondenterna vill ha mer
hjälp/handledning när de söker information och flest ville ha det i form av en person att vända
sig till. Databiblioteket är idag obemannat, men eftersom eleverna inte är i skolan så ofta vore
det kanske en idé att istället för att anställa en person som finns på plats jämt erbjuda assistans
genom e-post eller telefonkontakt. Det är kanske också viktigt att ge eleverna tillgång till ett
större utbud till databaser med mera via sina hem- och arbetsplatsdatorer istället för att bygga
ut biblioteket på plats. Eller att IHM gör databiblioteket mer attraktivt så att studenterna
arbetar mer därifrån. Kanske kunde det vara bemannat vissa tider så att studenterna kunde få
mer hjälp/handledning när de söker information. Vi vet inte vilka databaser eleverna idag har
tillgång till via sina hem eller arbetsplatsdatorer, om databiblioteket hade fler användbara
databaser kanske det också skulle göra att eleverna skulle arbeta mer därifrån.

Det visade sig även att eleverna har liten kunskap i hur man ska använda sig av systemens
finesser och möjligheter för att kunna kommunicera med systemen, i och med detta kan IHM
ha i åtanke att förbättra undervisningen när det gäller att använda systemens olika möjligheter.

Eftersom våra respondenter inte verkar använda sig av systemens hjälp för att ta fram
lämpliga termer, kanske de inte heller har kunskap om synonymers påverkan på resultatet.
Detta bör poängteras när IHM vill möta sina elever med förbättrad
informationssökningsundervisning, bland annat vad det gäller kontrollerat/naturligt språk och
vilken effekt det har på återvinningen.
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Något för IHM att tänka på när de väljer nya system och när de utformar sin undervisning, är
också att det finns ett behov av kunskap om browsing som informationssökningsstrategi samt
för gränssnitt som stödjer den här typen av strategier.

Vidare tycker vi att vi kan se att respondenterna behöver ytterligare kunskap om av hur man
använder informationssökningssystem samt hur man bäst formulerar en lämplig sökfråga för
att undvika för många icke relevanta träffar.

Det även viktigt att IHM har kunskap om hur deras elever går till väga när skolan utformar
mer hjälp/handledningen till sina elever. Eleverna skulle också kanske behöva mer stöd och
hjälp med att utvärdera sina resultat samt hur de ska gå tillväga för att utveckla och formulera
om sökfrågor.

Samtidigt som de flesta anser att de inte har tillräcklig kunskap i informationssökning var de
nöjda med resultaten vid informationssökningen. Detta kan tyda på att de inte är medvetna om
vilka möjligheter som finns i systemen och att de faktiskt genom träning kan förbättra sina
resultat.

Många av respondenterna tycker att de har utvecklat sina kunskaper något under
utbildningens gång. Men när vi utläser svaren ur de övriga frågorna ser vi att de kan vara i
behov av mer kunskap inom informationssökning. Så det bäste vore ju om de hade utvecklat
sina kunskaper ännu mer under utbildningens gång.

Undersökningen tyder på att respondenterna inte verkar medvetna om att de behöver mer
utbildning i informationssökning, de är i allmänhet nöjda. IHM bör då kanske trycka på i sin
undervisning om hur viktigt det är att komma till insikt om detta.
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8 Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur noviser går till väga när de söker
information. Vi har studerat avgångselever vid IHM Business school i Göteborg.

I bakgrundsavsnittet beskrivs informationssökning och information retrieval. Vidare följer
övergripande fakta om olika typer av sökningar samt kontrollerat- och naturligt språk. Sedan
redogör vi för sökstrategier och taktiker/finesser. Strategierna delas in i analytiska- och
browsingstrategier.

Som teoretisk ram har vi använt Marchioninis modell över informationssökningsprocessen,
som består av åtta steg. Vi har även tagit upp andra forskares, såsom Chowdhurys; Harters
och Larges, Tedds och Hartleys teorier och modeller som presenteras tillsammans med
Marchioninis modell. Vi tar även upp faktorer som kan inverka på
informationssökningsprocessen i anslutning till Marchioninis modell.

Under avsnittet tidigare forskning tar vi upp studier inom ämnet av Harter; Hsieh-Yee;
Marchionini; Siegfried, Bates och Wilde; och Ennis, Sutcliffe och Watkinsson. Vilka vi sedan
knyter an vårt resultat till.

Vi har använt oss av enkät som metod. Enkäten skickades ut till 96 elever och vi fick 57 svar.
I metodavsnittet beskrivs ingående hur vi har gått till väga när vi har utformat och bearbetat
enkäten.

Resultatredovisningen presenteras med hjälp av tabeller och diagram. Enkätsvaren redovisas
fråga för fråga i den ordningen de har ställts i enkäten. På grund av det relativt stora bortfallet
har vi iakttagit stor försiktighet när vi dragit slutsatser från resultatet. Resultatet visade bland
annat att majoriteten av eleverna använder sig av enkla strategier när de söker information, de
planerar inte heller sin sökning innan de utför den i någon större utsträckning. De flesta är
nöjda med resultat av sin informationssökning, samtidigt som de anser att de inte har
tillräcklig kunskap i informationssökning samt att de vill ha mer undervisning inom detta
område.

I analys/diskussion diskuteras teori och praktik samt att vi dryftar våra tankar och slutsatser
kring undersökningsresultatet.
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Bilaga 1 Missivbrev

Hjälp till att utveckla IHM:s databibliotek!

Vi är två studenter som läser sista terminen på Bibliotekshögskolan i Borås. Som
examensarbete ska vi nu skriva en magisteruppsats.

IHM vill utveckla "Databiblioteket" och de informationssökningstjänster som erbjuds
eleven under studietiden. IHM:s utbildningschef Mats Engström har givit oss uppdraget
att ta in ett underlag för detta utvecklingsarbete.

Vi vill därför undersöka vilket informationssökningsbehov du har och hur du går till väga
när du söker information i ditt examensarbete. Dina svar kommer tillsammans med alla
de andras ligga till grund för förslag till förbättringar.

Alla avgångselever på DIHM marknadsföring kommer att få den här enkäten som vi
hoppas att du vill fylla i. Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men
det är viktigt för undersökningens kvalitet, att alla som får frågeformuläret besvarar det.
Därför är det angeläget att just du försöker svara så fullständigt som möjligt på frågorna.
Skicka sedan tillbaka formuläret i bifogat portofritt svarskuvert så fort som möjligt och
helst inom en vecka.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

På svarskuvertet finns ett nummer beroende på att vi måste veta att just du skickat in ditt
svar, så att vi inte sänder påminnelsebrev i onödan. Svaren kommer att databehandlas
utan identitetsuppgifter. Några möjligheter att identifiera just ditt svar finns därför inte.
När uppföljningen är slutförd, kommer namnlistan med löpnummer att förstöras. Ingen
av oss som arbetar med undersökningen kommer att veta vem som svarat vad. När
svaren kommer in sammanställs de i form av statistiska tabeller och en enskilds svar
kommer ej att kunna utläsas.

***Alla som svarar på enkäten kommer som tack att få 2 st biobiljetter***

Om du har några frågor om undersökningen så hör gärna av dig till Annica Kallin eller
Tova Lignell.
Våra mailadresser är: annica.kallin@bhs.utb.hb.se och tovalignell@everyday.com.

Tack på förhand för din medverkan.
Annica Kallin
Tova Lignell

OBS! För att få biobiljetter måste ni skicka in enkäten i numrerat bifogat svarskuvert,
senast den 2/4

© IHM Business School
Dokument: Document1
Datum: 2001-03-23



67

Bilaga 2 Hjälp till att utveckla IHM: s databibliotek!

Dessa frågor avser informationssökning som har med er utbildning på IHM att göra och rör
alltså inte privat informationssökning.

Bakgrund

1. Hur gammal är du?

20 – 30 år
31 – 40 år
41 – 50 år

2. Vilken är din högst avslutade utbildning?

Grundskola
Gymnasium eller motsvarande
Högskole- eller universitetsexamen
Annan eftergymnasial utbildning

3. Har du någon erfarenhet av att arbeta med omvärldsbevakning och marknadsanalys?

Arbetar idag med omvärldsbevakning och marknadsanalys.
Har arbetat med omvärldsbevakning och marknadsanalys.
Har aldrig arbetat med omvärldsbevakning och marknadsanalys.

Allmänna frågor om informationssökning

4. Vilka källor använder du dig oftast av när du söker information? Kryssa för max tre
alternativ.

Internet 
Databaser
Bibliotek
Kamrater/kollegor/lärare
Telefon
Media (böcker, dagstidningar mm.)
Annat
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5. Ungefär hur ofta använder du databiblioteket på IHM?

Flera gånger/vecka                                  
En gång/vecka
Två gånger/månad
Mera sällan
Aldrig

6. Var befinner du dig för det mesta när du söker information? Kryssa för max två alternativ.

Hemma
Arbetsplatsen
IHM
Bibliotek
Annat

7. Har du fått någon utbildning i informationssökning förutom den som IHM erbjuder?

Ja
Nej

Datorbaserad informationssökning, här ingår Internet och databaser

8. När du söker information på Internet vilka söktjänster använder du dig mest av? Kryssa
för max tre alternativ.

Yahoo
Alta Vista
Google
Evreka
Excite
Go (tidigare Infoseek)
Lycos
Swesök
Spray
Annan
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9. Känner du till följande sökfinesser? Brukar du använda någon/några av dem?

känner känner använder använder
till inte till inte

Wildcardtecken (trunkering och maskering)

Booleska operatorer (AND, OR, NOT)

Begränsningar (t.ex. språk, dokumenttyp, årtal)

Citationstecken och parentes (vid frassökning)

Riktning mot ett fält (t.ex. titelfält)

Närhetsoperatorer (tex. with och near)

10. När du formulerar en sökfråga använder du dig då av någon hjälp såsom:

ja nej

Tesaurus, ordbok, uppslagsverk
Klassifikationsschema
Index i databaser
Frågar kamrat/kollega

11. Hur går du oftast tillväga när du planerar din sökning innan du genomför den? Välj ett
alternativ.

Planerar min sökning noggrant och skriver på förhand
ner tänkbara ord/termer på papper.

Provar  mig fram och hittar på nya söktermer
allteftersom sökningen fortskrider.

Tänker ut alternativa sökord ifall sökningen
inte skulle falla väl ut.
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12. När du söker information använder du dig av någon/några av nedanstående strategier.
Flera svarsalternativ är möjliga.

Skriver in exakt det du letar efter antingen med ett ord eller med en fras

Kombinerar flera termer till en söksträng (t.ex. med hjälp av AND OR NOT)

Börjar med ett bredare begrepp för att sedan smalna av (t.ex. söker på en
generell term och lägger sedan till en mer specifik term)

Börjar med ett smalare begrepp för att sedan bredda (t.ex. prövar först med
en specifik term för att sedan bredda med en mer generell term)

Utgår från ett känt dokument (t.ex. använder dig av referenser i en bok och
söker vidare på dessa)

Börjar med en ”enkel” sökning utan att avgränsa problemet ögnar igenom
träffarna, dessa ligger sedan till grund för nya frågeformuleringar

13. Många söktjänster/databaser erbjuder enkel och avancerad sökning. Vilket använder du
dig oftast av:

Enkel sökning?
Avancerad sökning?

14. Många som söker information på Internet tycker att de får för många träffar.
      Delar du denna uppfattning?

Ja
Nej
Vet inte

15. Upplever du att du får många träffar som inte är relevanta när du söker information?

Ja 
Nej
Vet inte
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16. Om du får t.ex. 200 träffar vid en sökning hur går du då tillväga för att sortera och bedöma
relevansen på träffarna.

Tittar bara på de översta träffarna

Utvecklar/ gör om sökningen t.ex. genom
att kombinera med fler ord

Prövar nya söktermer

Byter söktjänst

Ger upp

17. Använder du dig av hjälpavsnitten i söksystemen om sådana finns?

Ja
Nej

18. Skulle du vilja ha mer hjälp/handledning om hur man utför en sökning i olika system?

Ja
Nej

Om ja i vilken form:

Manualer
Person att vända sig till
Tydligare hjälpavsnitt i söksystemen

19. Brukar du känna dig nöjd med resultaten när du söker information?

Ja
Nej
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20. Vilken av följande faktorer anser du kan ha störst inverkan på resultaten i
informationssökningen?

Tillgänglighet till datorer

Tidsbrist

Miljön ( t.ex. möjlighet till lugn och ro)

Utbildning/undervisning

Personliga faktorer (som t.ex.
ämneskunskap, vana vid systemet mm.)

21. Tycker du att du har tillräcklig  kunskap i informationssökning?

Ja
Nej

22. Har du utvecklat dina kunskaper i informationssökning under utbildningens gång?

I hög grad 
Något 
Inte alls

23. Skulle du vilja att IHM erbjöd dig mer utbildning i informationssökning?

Ja
Nej

24. I vilken utsträckning tror du att du skulle ha klarat din utbildning bättre om du fått mer
utbildning i informationssökning på IHM?

Mycket bättre
Något bättre
Inte bättre

Än en gång tack för hjälpen.


