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Försök med decentraliserad online-sökning 
i litteratur-databaser 

Av Lars Höglund och Olle Persson, INFORSK — sociologiska institutionen, 
Umeå universitet 

DECENTRALIZED MODELS FOR ONLINE LITERATURE RETRIEVAL — A 
FTELD EXPERIMENT — Online literature retrieval is offered to the academic users via 
a highly centralized model. In order to test the possibilities to decentralize online services a 
field experiment was carried out at six university departments. A few persons at each de
partment were introduced to the basic management of literature retrieval and the supply of 
databases available to them. The interest for using the service was very high and most 
users were satisfied with the searches. However, many users had problems in making ade
quate formulations of their search questions. These difficulties were shown to be depen
dent on the amount of experience from literature retrieval and use of secondary sources as 
well as the level of education. In general the field experiment was successful both in terms 
of user saticfaction and the willingness to establish online service at the department level. 

Key-words: online information retrieval, literature retrieval, decentralized models, evalua
tion, field experiments, user satisfaction, Sweden, university. 

Nu på 80-talet kan vi skönja flera trender 
som pekar mot mer decentraliserade former 
för litteratursökning. Först och främst präg
las datateknikens utveckling av en ökad 
decentralisering genom billiga terminaler, 
mikrodatorsystem och förbättrad telekom
munikation. Dessutom förenklas handha-
vandet genom enklare sökrutiner och all
mänt ökad vana vid datorer. Till en början 
var utbudet av datorbaserad litteratursök
ning begränsat till medicin och teknik. Idag 
kan praktiskt taget alla ämnesområden av
sökas med hjälp av dataterminal uppkopp
lad till ett nät, ett "password" till någon 
stor databashållare och några få sökkom-
mandon. Denna utveckling har medfört och 
kommer att medföra förändringar i doku
mentalisternas yrkesroll i riktning från det 
mer rutinbetonade sökandet och mot ut
bildning, rådgivning och bevakning av den 

växande databasfloran. Doszkocs m f 1 (1) 
har beräknat att man under 1980 utförde 
cirka 2 miljoner sökningar fördelade på 
1000 databaser. Själva databasutbudet är nu 
så pass brett att en enskild dokumentalist 
har mycket svårt att kunna ge effektiv ser
vice på hela utbudet. 

Ett större utbud av databaser och en bred
dad efterfrågan från många olika special
områden kan mötas på flera sätt. Å ena si
dan kan man försöka bredda enskilda do
kumentalisters ämneskompetens eller utöka 
dokumentalistkåren i takt med databasutbu
det. Å andra sidan kan man utnyttja slut-
användarnas ämneskompetens genom att i 
högre grad engagera dessa i sökarbetet. 

För att få ett tillfredsställande resultat vid 
datorbaserade litteratursökningar krävs två 
typer av kompetens. För det första behövs 
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naturligtvis en ämneskompetens som möj
liggör en korrekt formulering av problemet. 
Ju bättre ämneskompetensen är desto stör
re är sannolikheten att man formulerar sök
frågan i överensstämmelse med de termer 
och begrepp som används inom det aktuella 
området. För det andra måste man känna 
till vilka informationssystem som finns att 
tillgå och olika hjälpmedels möjligheter och 
begränsningar. Vilken av dessa typer av 
kompetens som betyder mest och på vilket 
sätt de två kompetensformerna bäst kan 
förenas är diskutabelt. 

Samverkan mellan informationssystem och 
slutanvändaren förutsätter således kunskap 
om informationsbehov, informationssyste
mets hantering och dess innehåll. Det har 
sedan länge funnits en arbetsfördelning mel
lan forskaren och bibliotekarien, som på 
sikt utarmar den gemensamma kunskaps
massan. När det gäller datorbaserade litte
ratursökningar har man tidigt insett beho
vet av en nära kontakt mellan dokumenta
list och slutanvändare. En idealisk situation 
brukar vara när sökningen kan utföras i 
närvaro av den som begärt informationen. 
Emellertid förutsätter detta en hög grad av 
decentraliserad service, vilket i sin tur med
för ett behov av flera dokumentalister eller 
andra personer som kan hantera informa
tionssystemen. 

I Sverige är utbudet av litteratursöknings-
tjänster relativt begränsat. Av totalt 525 
svenska bibliotek med vetenskaplig och tek
nisk facklitteratur hade 138 st eller 27 pro
cent tillgång till online-tjänster*. En majo
ritet av dessa bibliotek hade endast fem el
ler färre anställda personer, vilket indike-
rar att online-sökningar används på biblio
tek med begränsade ekonomiska resurser 
och mindre användargrupper. Totala anta
let användare av online-tjänster i Sverige 
kan uppskattas ligga i intervallet 150—200 
st om man utgår ifrån antalet abonnemang 
knutna till TELEPAK 1981. 

Att åstadkomma en ökad decentralisering 
av online-tjänster är sannolikt nödvändigt 
om man skall få till stånd ett ökat utnytt
jande. Ökad marknadsföring och användar

utbildning medför på sikt att slutanvändar
na bättre kan interagera med olika mellan
händer och i vissa fall även utföra sökning
ar på egen hand. Decentralisering av online-
sökningar kan dock drivas olika långt. När 
varje enskild slutanvändare själv gör littera
tursökningar från den egna arbetsplatsen 
försvinner givetvis kommunikationsproble
men med dokumentalisten, men å andra si
dan ökar utbildningsbehovet avsevärt när 
det gäller systemkännedom och sökteknik. 
Decentraliseringen har hittills skett anting
en via inrättande av speciella dokumenta-
listtjänster eller som ett led i vidareutbild
ning av bibliotekarier. Antalet enskilda for
skare eller andra specialister som utför sök
ningar själva eller åt sina närmaste kollegor 
är mycket litet. Den dominerande trenden 
har gått mot en professionalisering av doku-
mentalistrollen. 

För att under realistiska förhållanden kun
na studera effekterna av en starkt decen
traliserad tillgång till online-sökning gjor
des ett fältförsök på några olik^ institutio
ner vid Umeå universitet. Hur' skulle for
skare och specialister reagera inför ökad 
tillgång till datorbaserad litteratursökning? 
I vilken mån skulle man själv klara av att 
genomföra litteratursökningar? Vilken de
centraliseringsnivå är lämplig? Utifrån så
dana frågeställningar lades fältförsöket upp 
så att det skulle likna den spontana sprid
ningsprocess som kan förväntas ske i fram
tiden. 

Fältexperimentets uppläggning 
Sex institutioner valdes ut (fysikalisk kemi, 
psykologi, nordiska språk, företagsekonomi, 
sociologi, pedagogik). De utvalda institutio
nerna kontaktades av INFORSK och före
lades möjligheterna till online-sökning samt 
bidrag till sökkostnaderna för en försöks
period. Vid varje institution utsågs en kon
taktperson som skulle fungera som vidare-
informatör och kontaktperson för både kol-

* Baserat på en bearbetning av B Berg, Sven
ska specialbibliotek och dokumentationscentra
ler (2). 
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legor och undersökningsgrupp. Det fanns 
dock inget krav på att denna person skulle 
genomföra alla sökningar själv. I introduk
tionsskedet fick varje institution en kort de
monstration och skriftligt informationsma
terial som broschyrer, beskrivningar av da
tabaser m m. Därefter fick alla fortlöpande 
information från respektive databasleveran
tör. Flertalet av institutionerna använde hu
vudsakligen DIALOG-systemet då dess da
tabaser passade bäst för ämnesinriktningen. 
QUEST användes av fysikalisk kemi. 

Efter försöket sändes en enkät till de sex 
deltagande institutionerna. Enkäten utfor
mades som en totalundersökning bland lä
rare och forskare. Svarsfrekvensen blev 
mycket god — 100 procent på fyra institu
tioner och något mindre på övriga två insti
tutioner. 

Informationsbehov och efterfrågan på 
online-sökningar 

Det finns olika sätt att uppskatta informa
tionsbehov och eftersom inget är fullkom
ligt har vi använt flera metoder. Det är 
dock uppenbart att det är forskarnas aktivi
teter som är grundläggande för informa
tionsbehoven. Arbetsuppgifternas art, om
fattning och antal timmar per vecka som 
ägnas åt forskning är uppgifter som kan an
tagas hänga samman med behovet att söka, 
anskaffa och utnyttja facklitteratur. Andra 
faktorer som här spelar roll är t ex hur lång 
tids erfarenhet man har som forskare inom 
ett område och om man är verksam inom 
ett eller flera specialområden. 

Mellan 40 och 50 procent av arbetstiden 
ägnas åt forskningsarbete beroende på om 

man räknar med egen forskarutbildning el
ler inte. Forskningsaktiviteten är på unge
fär samma nivå vid de olika institutionerna 
med undantag för nordiska språk som lig
ger mellan 10 och 20 procent lägre än de 
övriga. I genomsnitt arbetar man inom 1,5 
forskningsområde per person med undan
tag för psykologerna som i genomsnitt har 
närmare 2 områden per individ. 

Inom fysikalisk kemi har man betydligt 
mindre svårigheter att följa kunskapsut
vecklingen inom sina forskningsområden än 
övriga institutioner. Endast 3 av totalt 20 
områden upplevs som svåra att bevaka. Pe
dagogerna har en avsevärt större andel svår-
bevakade områden vilket torde samman
hänga med de olika ämnenas kunskapsmäs-
siga struktur. Inom naturvetenskaperna och 
experimentella ämnen är kunskapsutveck
lingen mer kumulativ och begreppsappara
ten mindre diffus än inom de mjukare ve
tenskaperna. Därför borde det vara lättare 
att följa kunskapsutvecklingen inom kemi 
och psykologi jämfört med t ex .sociologi 
och pedagogik. | 

De skillnader i upplevda svårigheter att föl
ja kunskapsutvecklingen vi finner mellan 
olika ämnen har också sin motsvarighet i 
upplevda behov av litteratursökningar med 
hjälp av dator. Fysikalisk kemi har en rela
tivt låg andel personer som anser sig behö
va utföra mer än en litteratursökning det 
närmaste året och som anser sig behöva 
tillgång till online-sökningar på den egna 
institutionen (Tabell 1). En klar majoritet 
inom alla ämnen anser det dock som vik
tigt att ha tillgång till online-sökningar lo
kalt (77 %). Emellertid anser en klar majo
ritet det också vara av vikt att kunna få 

Fysika- Psyko- Peda- Socio- Företags- Nordiska 
Procent forskare som lisk kemi logi gogik logi ekonomi språk Tot 

behöver mer än en sökning 
närmaste året 42 60 50 70 53 56 56 
anser det viktigt att kunna 
söka vid den egna institu
tionen 58 75 88 77 78 70 77 

Tab 1. Upplevda behov av online-sökningar (procent). 
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sökningar utförda vid universitetsbiblioteket 
(76 % ) . I genomsnitt beräknar man behöva 
1,9 sökningar per person under de närmaste 
åren vilket för hela gruppen (117 personer) 
skulle motsvara över 200 sökningar/år. Be
hovet av online-sökningar är med andra ord 
tämligen utbrett och många hade också re
dan tidigare prövat online-sökningar (38 % ) . 
Erfarenhet av SDI-service hade cirka 20 
procent. Trots att online-sökningar är en 
nyare service än SDI är kännedomen om 
och erfarenheterna av online-sökningar ge
nomgående större. 

Utbyte och tillfredsställelse 
Inom försökets ram utfördes totalt ca 270 
online-sökningar. Precisionen i sökningen 
varierar kraftigt mellan de olika institutio
nerna och ligger under precisionsnivån vid 
exempelvis MEDLINE-sökningar (drygt 30 
procent enligt Höglund & Persson 1980). 
Precisionsnivån kan dock inte utan vidare 
sättas i samband med utbytet av sökning
arna och är bl a beroende av vilken recall 

eller uppfångning som eftersträvats (Tabell 
2). Det genomsnittliga antalet referenser 
som tagits fram ligger i detta försök tämli
gen högt. Medianvärdet är 25 referenser. 
Den stegvisa selekteringen av referenser 
medför att en mycket liten andel läses av 
det som utmatats. Andelen införskaffade/ 
beställda dokument och andelen dokument 
som haft direkt betydelse för arbetet är ca 
3 procent. Dessa resultat överensstämmer 
väl med våra erfarenheter från en SDI-
tjänst för samhällsvetare där t ex endast 3 
procent av det utmatade resultatet hade fått 
direkt användning i arbetet. 

Den efterföljande enkätundersökningen in-
dikerar att sökningarna gett positiva effek
ter på kunskaperna om pågående forskning. 
Ca 55 procent anser att de fått bättre kun
skaper om forskningen och hela 80 procent 
upplever att online-sökningarna besparat 
dem tid i forskningsarbetet. Många anser 
sig också ha ökat antalet beställningar av 
artikelkopior vid universitetsbiblioteket och 

I 

Ämne 
Fysika Psyko Peda Socio Företags Nordiska 
lisk kemi logi gogik logi* ekonomi språk 

Procent forskare som gjort 
online-sökningar på den 
egna inst. 
Ingen sökning 17 50 75 36 53 64 
En sökning 17 32 14 12 21 27 
Två eller fler 66 18 11 52 26 9 

Totalt antal 
Utförda online-sökningar 54 39 12 (130) 15 23 
Erhållna ref. 1527 1182 1769 (2082) 1241 110 
Relevanta ref. 221 283 191 (904) 103 32 
Precision 15 % 2 4 % 11 % (43 %) 8 % 2 9 % 
Införskaffade 
dok. (artiklar) 58 10 22 (332) 48 5 
Lästa dok. (artiklar) 91 23 21 (606) 46 5 
Art. av värde för arbetet 50 43 17 (157) 42 5 
Procent värdefulla 3,3 3,6 1,0 (6,5) 3,4 4,5 

Data från sociologiska institutionen avser sökningar utförda av INFORSK och är därför ej jämförbara med 
övriga ämnen. 

Tab 2. Utförda online-sökningar och värdering av erhållna referenser. 
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ungefär hälften tycker att online-sökningar-
na medfört att man ägnar mer tid åt läs
ning än tidigare. Ungefär en tredjedel av 
dem som utfört sökningar har dessutom 
lärt känna nya tidskrifter och nya författare 
via sökningarna. Resultaten uppvisar även 
på dessa punkter påtagliga likheter med de 
effekter som kunde påvisas i den tidigare 
refererade undersökningen av en SDI-tjänst 
(Social Science Citation Index). 

Sökarbetet 

Möjligheterna att få ett godtagbart utbyte 
av datorsökningar är bara delvis beroende 
av databasernas innehåll. Erfarenheter från 
tidigare gjorda utvärderingsstudier har vi
sat att förberedelser i form av användarut
bildning och bearbetning av frågeställningar 
ger ett bättre sökresultat. En av detta fält-
experiments hypoteser var att ämneskom
petensen skulle tillvaratas bättre om sök
ningarna gjordes av slutanvändarna själva 
eller deras kollegor, än om de gjordes av 
en dokumentalist med mindre ämneskun
skap. Den decentraliserade formen ger ock
så goda möjligheter till en dialog mellan 
frågeställaren och den person som utför 
sökningen. Vid de sökningar som genom
fördes under försöksperioden var frågestäl
laren i nästan samtliga fall närvarande och 

Inom samhälls- och beteendevetenskap är 
det i allmänhet svårt att finna begrepp som 
väl täcker de företeelser man är intresse
rad av. Frågeställningarna är dessutom of
ta knutna till svenska och lokala förhållan
den vilka många gånger saknar sin motsva
righet i den internationella litteraturen. 
Man blir därför tvungen att transformera 
frågeställningen till ett mer generellt plan 
som för en del slutanvändare kan innebära 
omdefinitioner av de informationsbehov 
man initialt upplevt sig ha. 

Inom fysikalisk kemi är det en mindre an
del som upplevt svårigheter att förbereda 
sökningarna. Men många tycker ändå att 
det är svårt att finna adekvata söktermer 
och att uppnå en acceptabel uppfångning. 
(Bland kemisterna är det hela 78 procent 
som någon gång upplever sig ha saknat vis
sa typer av referenser.) Behovet av olika 
hjälpmedel, t ex tesaurer, kan förmodas va
ra speciellt stort inom naturvetenskap. 
Emellertid kan man oavsett ämne anta att 
svårigheterna att finna lämpliga sökord och 
sökstrategier är en funktion av erfarenhet 
och träning vid terminalen. 

Att arbetet på att förbereda sökningar och 
finna lämpliga sökord faktiskt har ett sam
band med utbytet av sökningarna framgår 

Procent Fysika Psyko- Peda Socio Företags Nordiska 
forskare som lisk kemi logi gogik logi ekonomi språk Tot 

var närvarande vid 
sökningen 100 90 100 93 78 67 91 
haft svårt att förbereda 
sökning 30 40 86 64 57 0 53 
haft svårt att finna sökord 80 64 86 57 87 50 71 
saknat referenser 78 45 14 50 37 50 47 

Tab 3. Sökarbetets utformning och problem (procent). 

i en del fall var frågeställare och sökare 
samma person. Trots detta upplevde cirka 
hälften av forskarna svårigheter att på bäs
ta sätt förbereda en sökning. Hela 70 pro
cent upplevde svårigheter att finna lämpliga 
sökord (Tabell 3). Detta kan ges flera för
klaringar. 

av figur 1. Ju svårare man haft att förbere
da sökningar och finna lämpliga sökord, 
desto sämre kunskap om aktuell forskning 
upplever man sig ha fått. Dessa svårigheter 
har också ett tydligt samband med hur 
många online-sökningar man gjort och med 
hur pass mycket man brukar utnyttja tryck-
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Fig 1. Samband mellan ett antal variabler förknippade med i vilken mån man erhållit bättre kun
skap om forskning via online-sökningar (Spearmans rangkorrelation, -1 < r < 1). 

ta bibliografier och referatorgan. Utbild
ningsnivån, vilken indikerar vetenskaplig 
erfarenhet, ser ut att reducera svårigheter
na. 

Av figur 1 kan vi också se att utnyttjande 
av bibliografier och antal gjorda online-sök
ningar har tydliga positiva samband med 
upplevd nytta av ökad kunskap om forsk
ningen. Intressant att notera är det tydliga 
sambandet mellan antal gjorda sökningar 
och utnyttjande av olika tryckta referat
organ, index etc. 

Vid sökarbetet kan en rad tekniska problem 
uppstå. I de sökloggar som förts under för
söksperioden har man angett svårigheter i 
samband med uppringning av noden och 
avbrott under pågående sökning. I något 
enstaka fall har man angivit att man haft 
problem med att finna lämpliga komman
don. Detta ger en indikation på att de ope
rativa problemen varit mycket få. 

En annan aspekt på sökarbetet är hur pass 
snabbt man klarat av de olika sökfrågorna. 
Den utnyttjade söktiden ligger i genomsnitt 
på cirka 18 minuter med relativt liten sprid
ning — 60 procent av sökningarna tog 

mindre än 20 minuter i anspråk*. Den ge
nomsnittliga söktiden är ca 16«'minuter för 
kemisterna och språkvetarna och ca 6 mi
nuter längre för psykologer och företags
ekonomer, vilket sannolikt sammanhänger 
med de enskilda ämnenas begreppsliga 
struktur och enskilda sökares stress- och 
kostnadstolerans. 

Efter försöksperioden har man på samtliga 
institutioner förutom på fysikalisk kemi 
skaffat sig egna abonnemang på TELEPAK 
och kontrakt med DIALOG. Man har ock
så lyckats utverka vissa ekonomiska resur
ser för att upprätthålla service. 

Diskussion 
Möjligheterna till att kontinuerligt vidmakt
hålla en online-service i den decentralisera
de form vi här har prövat beror till stor del 
på frivilliga insatser från forskarnas egen 

* I en stor undersökning bland amerikanska 
online-sökare fann Wanger et al (1976) (4) att 
de som nybörjare använde 29 minuter per sök
ning och 17 minuter efter en tids erfarenhet. 
Jämför också Klasen (1982) (5) som anger en 
generell söktid på i medeltal 24 minuter. 
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sida. På respektive institution måste man 
finna både en lämplig finansieringsform 
och personer som kan utföra sökningar för 
sin egen och kollegernas räkning. Det ställs 
också krav på att man kontinuerligt följer 
utvecklingen vad avser databasutbud och 
förändringar i söksystemets funktionssätt. 
Det behov av vidareutbildning och träning 
som sannolikt uppstår kan tillfredsställas på 
flera sätt. En lösning kan vara att man, lik
som man gjort bland bibliotekarier och do
kumentalister, bildar en s k online-grupp 
vid universitetet där de personer som har 
ansvaret för sökningarna på respektive in
stitution kan träffas och utbyta erfarenhe
ter. Till en sådan grupp kan det vara lämp
ligt att knyta personal från universitetsbib
lioteket och personer som besitter speciell 
systemkompetens. 

Omfattningen av online-sökningarna i Sve
rige som helhet är idag relativt liten om 
man räknar antalet faktiska abonnemang 
hos utländska databashållare eller hur 
många bibliotek som kan erbjuda online-
sökningar. Samtidigt är det ett begränsat 
antal forskare, tekniker och övriga specia
lister som har utnyttjat litteratursökningar 
via dator. Vi har i detta experiment visat 
att man med hjälp av en starkt ökad till
gänglighet avsevärt kan öka efterfrågan på 
online-sökningar. En ökad decentralisering 
av online-tjänsterna i Sverige bör därför 
kunna leda till en betydande höjning av ut
nyttjandenivån. Hur stor den totala efter
frågan blir beror i sista hand på omfattning
en av den svenska FoU-verksamheten och 
hur många aktivt verksamma forskare och 
tekniker som finns. 

Om vi bortser från efterfrågebegränsade 
faktorer knutna till priser, kunskaper och 
databasutbud m m kan vi spekulera i vil
ken servicenivå som är rimlig. Idag räknar 

man med att det finns ca 2 200 fasta for
skartjänster och ca 11 500 doktorander vid 
våra universitet och högskolor. Dessa för
delar sig på i runda tal 700 olika institutio
ner eller avdelningar. Det finns gränser för 
hur långt man kan driva decentraliseringen 
utan att efterfrågan per tidsenhet blir för 
liten eller att kontinuitetsproblem uppstår. 
Därför kommer det också att finnas behov 
av en fortsatt service knuten till universi
tets- och högskolebiblioteken som kan till
fredsställa de forskare som inte har direkt 
tillgång till online-sökningar på den egna 
arbetsplatsen. 1981 fanns endast 13 abon
nenter på TELEPAK från universitets- och 
högskolesektorn. Ytterligare några högsko
leenheter är anslutna via andra noder men 
fortfarande är utbyggnaden av online-tjäns
terna mycket blygsam. Det finns därför ut
rymme för en fortsatt utbyggnad av online-
tjänster inom högskolan. Samtidigt behövs 
samverkan med specialister inom informa
tionssökning och utbildningsinsatser. 
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