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Abstract: The purpose of this thesis is to examine which factors influence 

librarians’ selection of electronic information sources, and to 
investigate whether librarians’ use of search strategies and search 
tactics changes depending on which information source they use. 
The electronic information sources are: online databases, Online 
Public Access Catalogues (OPAC), World Wide Web, and CD-
ROM databases. The theoretical framework is based on step 3 
Select a source and step 4 Formulate a Query in Marchionini’s 
information – seeking – model. The search strategies are divided 
into two categories: analytical – and browsing strategies. In order 
to supplement the theoretical framework with empirical facts, 8 
librarians were interviewed.  

 
 The results show that the librarians’ selection of information 

sources is dependent on the expectations concerning the outcome 
of the search task, the information seeker’s previous knowledge of 
an information source, the accessibility of the information source, 
the authoritativeness of the information source, and the 
information seeker’s previous domain knowledge. The librarians’ 
use of search strategies and search tactics changes depending on 
which kind of information source they use and the nature of the 
search task. The librarians use a wider range of analytical search 
strategies, such as building blocks, successive facets, successive 
fractions when they conduct searches in online databases and 
OPAC’S compared to when they are using search engines on 
WWW. The use of analytical search strategies is also more 
common if the search task is well – defined and structured. 
Browsing strategies are often used when the search task is ill – 
defined and fuzzy. 
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1. INLEDNING 
 
I takt med att informationsflödet ständigt ökar i dagens samhälle växer samtidigt behovet av 
att skapa effektiva metoder för sökning efter och anskaffning av relevant information. I och 
med uppkomsten av elektroniska hjälpmedel inom informationstekniken, exempelvis 
telekommunikationer och datoriserade nätverk, har möjligheterna att skapa effektiva 
informationssystem ökat markant. Under de senaste tio åren har begrepp som Internet och 
World Wide Web närmast kommit att revolutionera utvecklingen inom tekniken för 
informationsspridning. Numera utgör Internet och WWW, tillsammans med ett antal andra 
elektroniska informationskällor som CD-ROM och bibliotekens datoriserade bokkataloger de 
s.k. OPAC - systemen, exempel på globala spridningskanaler för olika typer av information. 
Problemet att finna den information som bäst uppfyller den enskilda användarens 
informationsbehov består likväl.  
 
Problemet med att finna och få tillgång till relevant information beror delvis på svårigheten att 
avgöra vilken informationskälla som är mest lämplig för ett särskilt informationsbehov.  
Detta problem är kanske mest uttalat inom affärsvärlden, då professionella organisationers 
eller företags framtida verksamhet ofta är beroende av att anställda, kunder eller leverantörer 
får direkt tillgång till den grundläggande information som är nödvändig för verksamhetens 
överlevnad och utveckling. Emellertid är liknande problem högst påtagliga även inom 
biblioteksvärlden eftersom allt fler dokument görs tillgängliga och sökbara via elektronisk och 
digital väg såväl i folkbibliotek som i forskningsbibliotek.  
 
I och med att tillgången till information via elektronisk och digital väg har ökat markant under 
det senaste decenniet är det, precis som Alex Klugkist understryker, omöjligt att ens försöka 
förvärva all information som görs tillgänglig (2002, s. 140). Biblioteken, eller rättare sagt, 
bibliotekarierna spelar därför en viktig roll då en av deras huvuduppgifter är att ledsaga 
biblioteksanvändaren i dennes jakt på relevant information. Klugkist menar att bibliotekarier 
bland annat har till uppgift att känna till kvalitén och huvuddragen hos flertalet elektroniska 
databaser som finns tillgängliga via deras respektive bibliotek. Han betonar också att det är av 
stor vikt att bibliotekarier är medvetna om på vilka sätt dessa databaser kan användas: 
huruvida de är lättillgängliga, hur de är strukturerade, vilka navigerings- och 
anskaffningsmöjligheter de har samt vilka länkfaciliteter som finns att tillgå i samband med 
respektive databas (Ibid. s. 146).  
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang, ter det sig intressant att närmare undersöka hur 
informationssökare, i form av bibliotekarier, går tillväga när de söker information i olika 
elektroniska informationskällor. Jag anser att det är av yttersta vikt att fokusera kring den 
svårighet som allt fler bibliotekarier ställs inför då de skall söka information i elektroniska 
informationskällor, nämligen att det ställs allt högre krav på deras kännedom angående 
uppbyggnaden av och innehållet i det växande antalet tillgängliga informationskällor, 
samtidigt som de förväntas vara kapabla att behärska ett stort antal av dessa elektroniska 
informationssystem i samband med olika informationssökningssituationer.  
 
Det jag finner särskilt intressant inom nämnda ämne är att försöka undersöka vilka faktorer 
som påverkar bibliotekariernas val av informationskällor. Vidare vill jag utforska huruvida 
bibliotekarierna anpassar sina söktekniker beroende på vilka informationskällor de söker 
information i. Med andra ord vill jag med föreliggande magisteruppsats undersöka vilka 
kriterier bibliotekarier baserar sina beslut på när de väljer en viss elektronisk 
informationskälla i samband med en bestämd söksituation samt utröna huruvida de använder 
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sig av olika sökstrategier och söktaktiker när de söker information i olika typer av 
informationskällor. 
 
1.2 DISPOSITION 
 
Kapitel 2 innehåller uppsatsens syfte och centrala frågeställningar. I samband med syftet och 
frågeställningarna har jag även beskrivit uppsatsens avgränsningar. 
Kapitel 3 utgör stommen i uppsatsens teoretiska del. Först presenterar jag 
informationssökningsprocessen med utgångspunkt i Marchioninis och Soergels modeller över 
densamma. I följande avsnitt, 3.1 ger jag förslag på faktorer som kan påverka 
informationssökarens val av informationskälla. Därefter, i avsnitt 3.2, förklarar jag 
innebörden av begreppet ”formulering av sökfrågor”. Vidare introduceras sökstrategier och 
söktaktiker i avsnitt 3.3. Kapitlet utgörs av en förklaring av analytiska – respektive 
browsingstrategier. Dessa uppgifter kopplas sedan samman med tidigare forskning i samband 
med kapitel 4, där jag presenterar olika undersökningar som visar hur sökstrategier och 
söktaktiker tillämpas vid informationssökningar i skilda typer av elektroniska 
informationskällor. Därpå följer en presentation av mitt val av metod i kapitel 5, där jag ger 
en beskrivning av de vetenskapliga metodologier som ligger till grund för undersökningens 
utformning, varför metoden valdes och hur jag kommer att gå tillväga vid datainsamlingen. I 
kapitel 6 beskrivs resultatredovisningen. Kapitel 7 utgörs av analys och diskussion, där 
modeller och fakta som framställs i teoriavsnittet kopplas samman med det material som 
framkom i samband med den empiriska undersökningen. I anslutning till detta presenterar jag 
de slutsatser jag har kommit fram till. Kapitel 8 innefattar en koncis sammanfattning av vad 
jag har kommit fram till i magisteruppsatsen.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med den här magisteruppsatsen är att studera vilka kriterier professionella 
informationssökare, i form av bibliotekarier, grundar sina beslut på när de skall välja ut 
informationskällor vid informationssökningar i elektronisk miljö, samt att undersöka huruvida 
valet av en viss sorts informationskälla påverkar deras bruk av sökstrategier och söktaktiker 
och på vilka sätt. 
 
För att uppnå syftet har jag valt att formulera två frågeställningar som lyder: 
 

• Vilka faktorer påverkar bibliotekariers val av elektroniska informationskällor? 
 
• Påverkas bibliotekariers användande av sökstrategier och söktaktiker (se avsnitt 3.2.2 

för definition) i samband med att de söker information i olika typer av elektroniska 
informationskällor och om så är fallet, vilka förändringar kan man identifiera i deras 
sökteknik? 

 
 I samband med att jag försöker utröna vilka faktorer som påverkar bibliotekariers val av 
elektroniska informationskällor och hur deras användande av sökstrategier och söktaktiker ser 
ut i olika typer av elektroniska informationskällor, ämnar jag även att koppla samman deras 
val av informationskällor, sökstrategier och söktaktiker med den typen av 
informationssökningsuppgift de ställs inför. Exempel på olika typer av 
informationssökningsuppgifter är om uppgiften förväntas bli generell eller specifik till sin 
natur, om målsättningen med sökningen är uttalad och väldefinierad eller vag och 
svårdefinierad. De bibliotekarier som har valts ut som informanter i uppsatsens undersökning 
arbetar i stor utsträckning med informationssökningar i elektronisk miljö. Jag har valt att 
utföra den empiriska undersökningen vid ett högskole – respektive ett stadsbibliotek. Jag ger 
en mer ingående förklaring till varför jag har valt att låta informationssökare representeras av 
högskole – respektive stadsbibliotekarier i metodavsnittet 5.1.2.  
 
2.1 AVGRÄNSNINGAR 
 
Jag har i min magisteruppsats valt att utgå från ett antal utvalda faktorer som kan tänkas 
påverka bibliotekariernas val av informationskälla. Mitt urval av faktorer är grundat på de 
fakta som har framkommit i samband med att jag har studerat böcker, artiklar och tidigare 
forskning som tar upp det aktuella ämnet. Enligt det material som jag har tagit del av så är de 
mest förekommande faktorerna: informationssökarens tidigare kunskap angående det 
ämnesområde som är aktuellt vid informationssökningen, informationssökarens personliga 
informationsstruktur, de förväntningar som byggs upp inför informationssökningsuppgiften, 
informationssökarens tidiga re erfarenhet av en viss informationskälla, om informationen finns 
att tillgå inom en viss tidsperiod i samband med att en informationssökningsuppgift skall 
lösas, hur lätt det är att få tillgång till en informationskälla samt informationskällans 
pålitlighet. Dessa faktorer utgör således mitt urval i föreliggande magisteruppsats och de 
beskrivs mer ingående i avsnitt 3.1. 
 
Jag kommer i den här magisteruppsatsen även att fokusera kring hur bibliotekarier använder 
sig av olika typer av sökstrategier och söktaktiker då de söker information i elektroniska 
informationskällor. De sökstrategier som tas upp är indelade i två kategorier: analytiska – 
respektive browsingstrategier. De analytiska sökstrategierna utgörs av: brief search, building 
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blocks, successive facets, successive fractions och pearl growing. Browsingstrategierna består 
av: scanning, observational strategies (observationsstrategi), navigation och monitoring. 
Förklaringarna av respektive sökstrategi bygger på Marchioninis definitioner (Se avsnitt 3.3). 
 
Eftersom uppsatsen handlar om informationssökning i elektronisk miljö kommer jag inte i 
någon större utsträckning beröra hur informationssökningar genomförs i samband med 
skriftliga eller muntliga informationskällor. Med elektroniska informationskällor menas i den 
här uppsatsen datoriserade bibliotekskataloger s.k. OPAC (Online Public Access Catalogs), 
kommersiella databaser som görs tillgängliga online, s.k. onlinedatabaser, CD-ROM- skivor 
och Internetbaserade informationskällor i form av World Wide Web. Termen 
informationssystem har i föreliggande uppsats samma innebörd som informationskälla. Skälet 
till att jag väljer att undersöka informationssökningar i elektroniska informationskällor är att 
information, av skiftande slag, allt oftare görs tillgänglig via elektronisk väg. Nästintill alla 
bibliotek i Sverige har hela sitt bokbestånd katalogiserat på elektronisk väg, tidskrifter och 
tidningar finns tillgängliga i elektroniska onlinedatabaser, organisationer och myndigheter 
låter publicera information i elektronisk form, antingen via kommersiella onlinedatabaser eller 
via Internet, uppslagsverk finns att tillgå på CD-ROM. 
 
Jag har som målsättning att försöka ge en insiktsfull och sammanhängande bild av hur 
bibliotekarier resonerar när de väljer elektroniska informationskällor och hur de använder sig 
av olika sökstrategier och söktaktiker när de genomför sökningarna. Den målsättningen 
kommer jag försöka uppnå genom att kombinera en teoretisk del med en empirisk 
undersökning. Den empiriska undersökningen kommer att ske genom muntliga intervjuer med 
bibliotekarier vid respektive typ av bibliotek. Då jag inte kommer att iscensätta några 
provsökningar i studiesyfte kommer jag inte heller fokusera kring vilka resultat sökningarna i 
de olika informationskällorna ge r. Följaktligen kommer jag inte heller göra några ansatser att 
värdera eller rangordna de olika sökstrategierna eller söktaktikerna utifrån de resultat som de 
eventuell skulle leda till. Med andra ord kommer jag att utelämna alla former av värderingar 
av sökresultaten i form av exempelvis precision och recall.  
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3. SÖKPROCESSEN 
 
Då jag kommer att undersöka vilka sökstrategier bibliotekarier använder när de söker 
information i olika typer av elektroniska informationskällor samt studera huruvida valet av 
informationskällor påverkar deras bruk av sökstrategier och på vilka sätt, har jag valt att i 
första hand utgå från Marchioninis modell över informationssökningsprocessen då jag 
presenterar avsnittet som behandlar valet av informationskälla. Marchioninis modell beskriver 
informationssökningsprocessen i elektronisk miljö och sökprocessen utgörs enligt 
Marchionini av en rad inbördes relaterade processer som delas upp i åtta steg: 
 

• Identifiera och acceptera ett informationsproblem (Recognize and accept an 
information problem) 

 
• Definiera och förstå problemet (Define and understand the problem) 

 
• Val av informationskälla (Choose a search system) 

 
• Formulering av sökfråga (Formulate a query)   

 
• Verkställandet av sökningen (Execute search) 

 
• Undersöka sökresultaten (Examine results) 

 
• Anskaffa information (Extract information) 

 
• Reflektera/Upprepa/Avsluta (Reflect/iterate/Stop)  

     
 

(1995 s 49-60) 
 

För att syftet med denna uppsats tydligare skall kunna kopplas samman med hur skiftande 
sökbeteenden kan urskiljas vid olika typer av informationssökningar har jag valt att först göra 
en beskrivning av hela modellen där samtliga steg i korthet förklaras. Därefter kommer jag att 
lyfta fram och förklara steg 3) Val av informationskälla och steg 4) Formulering av sökfråga 
mer ingående i ett separat kapitel eftersom jag anser att dessa steg är mest relevanta i relation 
till mitt syfte och mina frågeställningar. I samband med att steg 4) Formulering av sökfråga 
beskrivs redogör jag även för vilka sökstrategier och i viss mån vilka söktaktiker som är 
vanligt förekommande vid sökningar i elektroniska informationskällor. För att ge ytterligare 
stöd åt de uppgifter som framkommer i nämnda kapitel kommer jag, utöver Marchioninis 
modell även använda Soergels (1985) modell över sökprocessen samt använda mig av 
uppgifter från Harter (1986), Hartley (1990) och Large (1999). Uppgifterna från dessa 
författare kommer sedan att utökas av de modernare rön som har framkommit vid 
undersökningar av Leckie, Pettigrew och Sylvain (1996), Armstrong, Fenton, Lonsdale, 
Stoker, Rhian, och Urquart (2001), Hirsh och Dinkelacker (2004) samt Cheuk (1998).  
 
 
Soergels modell är i många fall lik Marchioninis även om vissa steg förklaras mer utförligt 
medan andra steg ägnas mindre uppmärksamhet. Soergel gör, till skillnad från Marchionini, 
åtskillnad mellan användare (user) och informationssökare (searcher) i sin modell och han 
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utgår ifrån att det är informationssökaren som utför sökningen på uppdrag av en användare. 
Han gör också klart att det är användaren som har informationsbehovet, vilket ger upphov till 
att en sökuppgift måste definieras och lösas. (1985, s. 344). Marchionini använder sig endast 
av termen ”information seeker” i sin modell och ger ingen annan förklaring än att denna term 
avser både personen med informationsbehovet och informationssökaren. Även Harter utgår 
från att det är en informationssökare som söker och förmedlar informationen på uppdrag av en 
låntagare. I och med att Soergel och Harter utgår ifrån att informationssökaren fungerar som 
en förmedlare vid sökningen är Soergels modell och Harters analys gångbara i denna uppsats 
eftersom de bibliotekarier som deltar i undersökningen kan anses fungera som både 
informationssökare och informationsförmedlare, vilka försöker tillfredsställa 
låntagarens/användarens informationsbehov genom att söka den efterfrågade informationen i 
elektroniska källor. I min uppsats får således bibliotekarierna företräda informationssökarna 
och låntagarna får representera det som Soergel kallar användare. 
Soergel bygger sin modell på 6 steg: 
 

1) Identifiera och konstatera informationsbehovet (Recognize and state the need). 
 
2) Utveckla sökstrategin (Develop the search strategy) 

a) Formulera sökfrågans skilda koncept (formulate the query conceptually) 
b) Välj och sortera informationskällorna (select and sequence sources); 
c) Översätt den konceptuella sökformuleringen till ett sökspråk som kan användas 

i respektive informationskälla (translate the conceptual query formulation into 
the language of each source) 

3) Verkställ sökstrategin (Execute the search strategy). 
4) Undersök sökresultaten (Review search results). 
5) Sammanställ sökresultaten (Edit search results). 
6) Undersök sökresultatens användbarhet (Check helpfulness of the results)   

 
(1985, s. 343) 

 
 
I detta kapitel kommer jag att ha Marchioninis 8- stegsmodell som utgångspunkt vid 
presentationen av sökprocessen med tillägg från Soergels modell, främst i samband med steg 
2b och steg 2c. Dessutom kommer kompletterande fakta från Harter, Hartley och Large att 
presenteras.  
 
 
1) Identifiera och acceptera ett informationsbehov (Recognize and accept an 
information problem) 
Det första steget i sökprocessen som Marchionini tar upp är att man inser att ett 
informationsbehov, vilket behöver tillfredsställas, existerar. Informationsbehovet kan orsakas 
av interna motiv (t.ex. nyfikenhet angående ett visst ämne) eller externa motiv (då skol- eller 
arbetsuppgifter kräver att man måste ta reda på information om ett givet ämne). Det väsentliga 
är insikten att ett informationsbehov finns och att det behöver tillfredsställas. Följderna av 
denna insikt kan sedan vara att man antingen ignorerar eller accepterar informationsbehovet. 
Om man väljer att acceptera informationsbehovet kan det bero på att man besitter en tidigare 
kunskap om det ämne man söker information om eller det söksystem via vilket man ämnar 
söka ytterligare information (1995, s. 51). 
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Vissa forskare gör en distinktion angående vem som söker efter informationen, om det är 
personen med informationsbehovet eller om det är en informationsförmedlare en s.k. 
intermediär, exempelvis en bibliotekarie.  Harter (1986) utgår från att det är en intermediär 
som söker informationen och då är dennes uppgift att försöka tolka informationsbehovet hos 
en klient eller låntagare. I detta fall är det viktigt att intermediären gör en distinktion mellan 
klientens/låntagarens verkliga informationsbehov och det han/hon säger sig vilja få 
information om (s. 125).  Soergel är av samma uppfattning angående det uttalade 
informationsbehovet kontra det verkliga informationsbehovet. Han menar att låntagaren i 
många fall har svårigheter att uttrycka sitt verkliga informationsbehov och då är det 
informationsförmedlarens uppgift att, tillsammans med låntagaren, försöka göra en analys av 
orsaken till informationsbehovet för att på så sätt kunna förstå och definiera problemet (1985, 
s. 347). Problemet kan avhjälpas genom att intermediären genomför en referensintervju med 
låntagaren för att få uppgifter om det befintliga informationsbehovet. (Referensintervju 
kommer att presenteras närmare i nästa steg i sökprocessen) 
.  
2) Definiera och förstå problemet (Define and understand the problem) 
Det andra steget i Marchioninis sökprocess, definition och förståelse av 
informationsproblemet, är ett kritiskt steg därför att detta delmoment förblir aktivt genom hela 
sökprocessen. Förståelsen av problemet beror bl. a. på kunskap om ämnesområdet och kan 
också påverkas av kringgärdande miljöfaktorer. Den kognitiva process, i vilken man 
identifierar nyckelbegrepp och deras inbördes förhållanden, leder till att en definition av 
problemet formuleras som sedan uttrycks i form av ett informationsuppdrag (1995, s. 51). Vid 
intermediär informationssökning, då exempelvis en bibliotekarie fungerar som en 
informationssökare åt en låntagare, utför intermediären i det här stadiet av sökprocessen en 
referensintervju med låntagaren angående den eftersökta informationen. För att 
referensintervjun skall bli verkningsfull och ge en klar bild av låntagarens 
informationsproblem är det grundläggande att problemet begränsas och formuleras.  
 
Marchionini ger förslag på hur ett informationsproblem kan begränsas och formuleras då han 
skriver: ” The problem may be limited by identifying related knowledge or similar problems 
or by listing what specific knowledge is not related. Concepts, words, phrases, events, or 
people related to the problem can be listed and grouped into categories that serve as the basis 
for assigning labels and problem statements.”  (1995 s. 52) Large ser också vikten av att 
begränsa informationsproblemet genom referensintervjuer och han är av den uppfattningen att 
referensintervjun skall inkludera frågor som tar upp var, när, varför och hur en sökning skall 
utföras (1999, s. 240). Vidare så skriver Large att en intermediär skall fråga om möjliga 
begränsningar i samband med den sökta informationen t.ex. datum för publicering, språk och 
typ av information, om det rör sig om populärvetenskaplig- eller forskningsrelaterad 
information (Ibid. s. 32). Först efter att man har förstått och definierat informationsproblemet 
är det möjligt att uttrycka informationsproblemet i form av en informationssökningsuppgift, 
eller som Marchionini kallar det, ett informationsuppdrag. Vad jag i uppsatsen väljer att kalla 
informationssökningsuppgift eller sökuppgift är alltså när info rmationssökaren tillsammans 
med låntagaren har utarbetat en definition av informationsbehovet och uttryckt 
informationsbehovet i form av ett begränsat informationsuppdrag. 
 
Large understyrker även att kraven för förståelse av informationsproblemet är lika höga då det 
är låntagaren själv som söker information som vid ett söktillfälle där en intermediär spelar 
rollen som informationssökare. Han menar att informationssökningen annars kan påbörjas 
utan klara riktlinjer och resultatet kan bli att relevant information förbigås eller att irrelevant 
information anskaffas. Särskilt ödesdigert är detta scenario om informationssökaren måste 
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betala för mängden information som anskaffas, till exempel antal poster som visas eller laddas 
ned (Ibid. s. 33). Liknande problem är kanske inte lika aktuella idag då biblioteken vanligtvis 
betalar en fast avgift för att få tillgång till olika elektroniska informationskällor. 
Informationssökaren behöver idag således inte fästa någon större vikt vid aspekter som 
involverar betalning per antal nedladdade poster. Emellertid orsakar det växande utbudet av 
elektroniska informationskällor att informationssökaren nu för tiden ändå måste ta hänsyn till 
tidsfaktorn. Valet av lämpliga informationskällor och studiet av respektive informationskällas 
uppbyggnad och sökmöjligheter kräver mycket av informationssökaren i form av tid och 
energi. Vare sig sökningen genomförs av en intermediär eller slutanvändaren själv är forskare 
överens om att förståelsen och definitionen av informationsproblemet är en förutsättning för 
att sökprocessen skall kunna fortskrida på ett tillfredsställande sätt.  
 
3) Val av informationskälla (Choose a search system) 
Då informationssökaren ställs inför frågan vilket eller vilka söksystem som kan anses vara 
bäst lämpade för en informationssökning påverkas valet av ett flertal faktorer. Marchionini 
nämner tre faktorer som är väsentliga vid valet av informationssystem. Bland annat påverkas 
valet av informationssökarens tidigare erfarenhet av och kunskap om det ämnesområde som 
är aktuellt vid informationssökningen. En annan betydelsefull faktor som i hög grad påverkar 
valet av söksystem är informationssökarens personliga ”informationsinfrastruktur” d.v.s. 
informationssökarens ackumulerade kännedom rörande sökning, anskaffning och återvinning 
av information. Den tredje faktorn som Marchionini berör vid valet av söksystem är de 
förväntningar som informationssökaren bygger upp beträffande sökuppgiftens slutresultat 
(1995, s. 52-53). 
 
I jämförelse med att söka information i tryckta källor menar Hartley att elektroniska 
informationskällor har den fördelen att de, i många fall, är lättare att söka igenom vid 
sökningar av bl. a. tidningar eller tidskrifter:” If sufficient retrospective coverage is available 
online, however, then this medium is particularly attractive for retrospective searching 
because a search can be carried out in one step compared with the need to repeat the search in 
successive issues of a printed source.” (1990, s. 219). Hartley jämför även fördelar och 
nackdelar med att söka information i olika elektroniska informationskällor och han menar att 
information som kräver regelbunden och snabb uppdatering passar bättre för onlinedatabaser 
medan mer statisk information t.ex. uppgifter i ett uppslagsverk med fördel kan sökas på CD-
ROM (1990, s. 220).  
 
Då jag anser att detta steg är det mest väsentliga i Marchioninis modell över sökprocessen, i 
förhållande till mina frågeställningar och mitt syfte, kommer de uppgifter som framkommit 
här förklaras och utvecklas mer ingående i avsnitt 3.1.  
 
 
4. Formulering av sökfråga (Formulate a query) 
Efter att söksystemet är valt är det dags att formulera en sökfråga. Detta steg, vilket är 
nummer 4 i Marchioninis modell kommer att framställas mer utförligt i avsnitt 3.2. I korthet 
kan dock nämnas att syftet med att formulera en sökfråga, enligt Marchionini är att             
”… matching understanding of the task with the system selected” (1995, s. 53). För att kunna 
utnyttja söksystemet måste man alltså omvandla sökuppgiften till en sökfråga som passar 
söksystemets vokabulär. Soergel gör gällande att denna procedur skall utrycka varje 
komponent på ett språk som är giltigt för den aktuella informationskällan och att resultatet blir 
”…a source-specific query formulation for each source” (1985, s. 362). Med andra ord måste 
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man anpassa varje sökfråga till den utvalda informationskällan för att kunna anskaffa den 
eftersökta informationen på ett så effektivt sätt som möjligt.  
 
Eftersom man måste anpassa sökspråket till varje enskild informationskälla, eller enskilt 
söksystem, så kan det bli en aning komplicerat att formulera sökfrågor i samband med att man 
söker information i flera olika söksystem. Problemet ligger i att man måste lära sig behärska 
flera olika sökspråk för att man skall kunna kommunicera med söksystemen på ett 
tillfredsställande sätt. Hartley har uppmärksammat dilemmat med det alltmer ökande antalet 
sökspråk då han skriver att det nästan finns lika många sökspråk som söksystem och för att 
man skall kunna söka igenom en databas i ett söksystem krävs det att man använder 
söksystemets särskilda sökvokabulär. Vidare skriver han att behovet av att behärska ett eller 
flera sökspråk innan en sökning kan utföras är ett av skälen till att många sökningar 
genomförs av erfarna informationsförmedlare snarare än de som verkligen vill ha 
informationen (1990, s. 84).  
 
5) Verkställandet av sökningen (Execute search) 
Verkställandet av sökningen är steg 5 i Marchioninis modell och här kommunicerar 
användaren med söksystemet genom att sökfrågan som utarbetades i föregående steg levereras 
till den utvalda informationskällan. I det här skeendet är det viktigt att göra vissa 
avgränsningar bl. a. att veta när man skall avsluta sökningen inom en viss informationskälla 
och när man skall slutföra sökningen i helhel. Soergel ger några kriterier som han anser vara 
värdefulla vid verkställandet av sökningen: 

• Success so far: Vid en specifik sökning bör informationssökaren fråga sig själv om 
den sökta informationen är hittad och huruvida dess innehåll är korrekt. Vid en 
generell sökning bör informationssökaren ställa sig frågan om tillräckligt mycket 
information har påträffats.  

• Avenues not yet pursued: Om det inte finns några ytterligare vägar att utforska bör 
söksessionen avslutas trots att den inte har varit lyckosam. 

• Costs: Minskar resultaten i förhållande till de sammantagna utgifterna? Är 
tillgångarna som har tilldelats denna sökning förbrukade?                                      
                                                                         (1985, s. 368-69) 

Kostnaderna kan i den sista punkten, vid sidan av pengar, även betraktas som tid och 
ansträngning, och om svaret är ”ja” på någon av de två frågorna är det troligtvis hög tid av 
avsluta verkställandet av sökningen. 
 
6) Undersöka sökresultaten (Examine results) 
När verkställandet av sökningen anses vara avslutad är nästa steg i 
informationssökningsprocessen att granska de resultat sökningen har genererat. Granskningen 
av sökresultaten är beroende av den anskaffade informationens kvantitet, typ och format och 
påverkas också av informationssökarens relevansbedömning av dess innehåll (Marchionini 
1995, s. 55). Sökresultaten från söksystemen presenteras i form av träfflistor som är specifika 
för de olika systemen, de kan t.ex. innehålla bibliografiska uppgifter om dokument, abstrakt 
eller hela dokument i fulltext. Vad som är typiskt för elektroniska informationssystem i 
allmänhet är att de ofta presenterar träfflistor som innehåller många resultat (förutsatt att 
sökningen var lyckosam) och detta påverkar i hög grad informationssökarens kontroll och 
relevansbedömning av sökresultaten.  
 
Problemet som uppstår i detta fall är att informationssökaren måste granska många resultat 
från träfflistan och dessutom bedöma om varje enskild träff kan anses vara relevant, något 
som komplicerar beslutet angående vilka dokument som skall väljas ut från träfflistan. 
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Marchionini hävdar att relevansbedömningen kan uppfattas som ett beslut rörande 
utvecklingen av nästföljande moment i söksessionen, huruvida ett visst dokument skall 
undersökas mer ingående, om fler dokument skall väljas ut för granskning, om en ny sökning 
skall genomföras med hjälp av en modifierad sökfråga eller om sökningen skall avslutas 
eftersom sökuppgiften anses vara fullbordad (1995, s. 56-57).  
Soergel kallar det här steget ”Review search” i sin modell, och nämner att 
informationssökaren måste samspela med både informationskällorna och användaren. Bl. a. 
måste informationssökaren och användaren diskutera sökningens ”precision” (ifall de 
anskaffade uppgifterna verkligen är relevanta i förhållande till ämnet och förfrågan) och 
”recall” (om tillräckligt med relevant information hittades och varför information gällande 
förfrågningar på sökformuläret inte hittades) (1985, s. 369). 
 
7) Anskaffa information (Extract information) 
Om sökningen anses vara avslutad är det dags att övergå till steg 7 i sökprocessen; 
anskaffandet eller förvärvandet av informationen. De dokument som anses innehålla relevant 
information väljs ut och sparas av informationssökaren för vidare granskning och 
relevansbedömning. Om den förvärvande informationen betraktas som betydelsefull nog 
används den sedan för att lösa hela eller delar av informationssökarens sökuppgift. Då 
information skall utvinnas ur olika söksystem ställs varierande krav på informationssökaren. 
Vid utvinning av information i sekundära informationskällor, exempelvis referens- eller 
bibliografiska informationskällor medför utvinningen eventuellt att informationssökaren 
måste kopiera eller skriva ut bibliografiska uppgifter för att sedan använda den förvärvade 
informationen då det faktiska dokumentet skall anskaffas. När information skall utvinnas i 
söksystem som erbjuder fulltexter ställs krav på informationssökaren beträffande läskunskap, 
färdighet att skumma igenom stora mängder text, förmåga att navigera genom textmaterial 
med hjälp av titlar och grafiska inslag samt skicklighet att hoppa mellan olika textstycken för 
att utvinna relevant information (Marchionini 1995, s. 58). Då den nya informationen har 
utvunnits förenas den med informationssökarens tidigare kunskap inom det aktuella 
ämnesområdet vilket leder till att informationssökaren antingen finner en lösning på sin 
sökuppgift eller att ytterligare information anskaffas för att sökuppgiften skall kunna lösas. 
 
 
8) Reflektera/Upprepa/Avsluta (Reflect/Iterate/Stop) 
Det åttonde och avslutande steget i Marchioninis modell över informationssökningsprocessen 
har han valt att kalla Reflektera/Upprepa/Avsluta. Detta steg domineras av 
informationssökarens avvägning huruvida en söksession har varit lyckosam och motsvarat de 
förväntningar som informationssökaren och låntagaren har byggt upp sedan sökuppgiften 
definierades eller om en ny sökning måste genomföras för att sökuppgiften skall kunna lösas 
på ett tillfredsställande sätt. I de fall informationssökaren bedömer att en ny sökning är 
ofrånkomlig är det, enligt Marchionini, nödvändigt att analysera själva sökprocessen för att 
kunna bestämma när och hur en sökning skall upprepas. På så sätt kan informationssökaren se 
hur sökprocessen står i relation till accepterandet av problemet och den förväntade 
ansträngningen som kommer att krävas och hur väl den förvärvade informationen stämmer 
överens med sökuppgiften Om man istället väljer att avsluta sökprocessen kan detta bero på 
externa förhållanden såsom tillgängliga söksystem och miljön i informationssökarens 
omgivning, eller på interna faktorer som motivation, kunskap om det aktuella ämnesområdet 
och den allmänna förmågan att söka efter information (1995, s. 58).  
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3.1 VAL AV INFORMATIONSKÄLLA – TIDIGARE FORSKNING 
 
Eftersom valet av informationskälla, eller söksystem, är en av tyngdpunkterna i den här 
uppsatsen har jag valt att förklara och utveckla de faktorer som Marchionini, Soergel, Harter, 
Hartley och Large menar är avgörande vid valet av elektroniska informationskällor i ett 
separat avsnitt. Dessutom kommer jag att komplettera deras teorier med uppgifter som har 
framkommit i samband med Leckie, Pettigrew och Sylvains, Armstrong et als, Hirsh och 
Dinkelackers samt Cheuks empiriska undersökningar angående informationssökarnas val av 
elektroniska informationskällor. 
 
Med utgångspunkt i Marchioninis modell kan man således utläsa tre faktorer som är av stor 
vikt då det gäller valet av informationssystem: informationssökarens tidigare kunskap om det 
ämnesområde som är aktuellt vid informationssökningen, informationssökarens personliga 
informationsstruktur samt de förväntningar som informationssökaren har byggt upp inför 
informationssökningen.  Marchionini skriver att informationssökarens kunskap inom ett visst 
ämne är en betydelsefull aspekt vid valet av ett lämpligt söksystem eftersom experter inom ett 
visst ämnesområde vanligtvis har stor erfarenhet av det primära söksystemet som är specifikt 
för det gällande ämnesområdet (1995, s. 52). Ett exempel på detta kan vara en hjärtspecialists 
kännedom angående medicinska databaser som är specifikt inriktade på det medicinska 
ämnesområdet kardiologi. Denna erfarenhet innebär alltså att ämnesområdesexperter i många 
fall kan jämföra den aktuella informationsuppgiften med innehållet i de informationssystem 
som de brukar använda och därigenom se vilka informationssystem som eventuellt är 
lämpliga då de skall söka information som är relevant för sökuppgiften. Sedan väljs de 
informationssystem ut som kan tänkas innehålla den relevanta informationen. Med andra ord 
kan experter i många fall förutse i vilka informationssystem den relevanta informationen finns 
som kan tänkas passa sökuppgiften i fråga och därmed spara tid, ansträngning och, i vissa fall, 
pengar. 
 
Även Hartley är av den meningen att ämnesexpertis är av mycket stor vikt vid valet av 
informationskälla och likaså söktermer. Han anser bl. a. att slutanvändaren generellt sett har 
bättre sakkunskap inom vederbörande ämnesområde än många informationsförmedlande 
bibliotekarier. Detta är, enligt Hartley, gällande för informationssökning i alla sorters 
informationskällor. Emellertid, skriver han, har informationsförmedlarens kunskaper att utföra 
effektiva sökningar i många skilda informationssystem ofta överskuggat slutanvändarens 
ämneskunskaper i samband med informationssökningar (1990, s. 210). Man kan alltså säga att 
informationsförmedlarens förmåga att hantera flera olika informationssystem samt att deras 
erfarenheter av tidigare sökuppgifter är en stor tillgång då det gäller att utföra effektiva 
sökningar i elektroniska informationskällor.  
 
Den andra faktorn som Marchionini tar upp, den personliga informationsinfrastrukturen, är 
enligt honom beroende av informationssökarens tidigare erfarenheter och kunskap angående 
allmänna informationsproblem, hans/hennes generella kognitiva förmåga samt erfarenheter av 
specifika söksystem (1995, s. 52). Genom att utnyttja den kunskap och erfarenhet som utgör 
informationsinfrastrukturen kan informationssökaren avgöra vilket söksystem som bäst 
lämpar sig för att söka den efterfrågade informationen. Här kan man iaktta skillnader i 
informationssökningen mellan erfarna informationssökare och noviser. Skillnaden ligger i att 
erfarna informationssökare först gör en eller flera generella sökningar i sekundära 
informationskällor, exempelvis referensdatabaser, för att på så vis skaffa sig 
bakgrundsinformation om sökuppgiften. Utifrån den information de anskaffar vid den första, 



 

 12 

mer generella sökningen, erhåller de uppgifter angående vilka söksystem som kan anses vara 
mest relevanta för den aktuella sökuppgiften. Noviser, å andra sidan, har i många fall ett på 
förhand utvalt informationssystem som de konsulterar oavsett sökuppgiftens natur (aa, s. 53).  
 
Dessa uppgifter bekräftas även av de resultat som har framkommit vid Armstrong et als 
(2001) undersökning av användandet av elektroniska informationssystem (EIS) bland 
universitetsstudenter i Storbritannien. Armstrong et al. skriver att Internet har en stor inverkan 
på hur studenterna söker information och att de i många fall automatiskt vänder sig till en 
förutbestämd sökmotor för alla sorters sökuppgifter ( s. 259).  
De vänder sig sålunda direkt till en och samma informationskälla utan att söka efter 
information i alternativa söksystem även om dessa skulle visa sig innehålla fler relevanta och 
uttömmande dokument som skulle vara betydelsefylla vid den gällande sökuppgiften. 
För att en sökning skall fungera på ett så effektivt sätt som möjligt är det således i många fall 
nödvändigt att sökningen sker på två eller fler plan. Soergel berör denna punkt i steg 2b (välj 
och sortera informationskällorna) i sin modell. Han menar att en sökning på det första planet 
består av valet av lämplig källa eller källor som sedan följs av en sökning inom denna källa 
eller dessa källor. Soergel kallar detta för sekundär- respektive primärsökning. 
Sekundärsökningen kan vara antingen bred eller smal, beroende på informationsbehovets 
natur, t.ex. om sökuppgiften är generell eller specifik, grundläggande eller komplicerad. 
Sökprocessen utgörs därefter av en serie sökningar som var och en vägleder 
informationssökaren närmare den begärda informationen. Denna serie sökningar kan vara 
väldigt kort: från minnet direkt till den behövda informationen, eller vä ldigt lång: från minnet 
till en sekundär källa, till en mer specifik sekundär källa, till en bibliografi eller en lista över 
dokument och slutligen, till den eftersökta informationen (1985, s. 359). 
 
De förväntningar som informationssökaren bygger upp infö r sökningen är den tredje faktorn 
som Marchionini tar upp. Dessa förväntningar formas redan då informationssökaren försöker 
definiera och förstå informationsproblemet och påverkar sedan informationssökarens val av 
söksystem genom att typen av informationsproblem eller uppgift, t.ex. dess omfattning, 
komplexitet, huruvida slutresultatet anses bli specifikt eller mer allmänt, bedöms för att sedan 
jämföras med de sökmöjligheter som finns att tillgå i olika söksystem (1995, s. 53). De 
söksystem vars sökmöjligheter bäst passar de förväntningar som informationssökaren har 
format i samband med informationssökningen väljs sedan ut då söksessionerna skall 
genomföras. Även i detta fall är det en förutsättning att informationssökaren besitter tidigare 
kunskap angående de söksystem som konsulteras för att informationsuppgiften skall kunna 
lösas.  
 
Omständigheter som är starkt bidragande till informationssökarens val av elektroniska 
informationskällor är informationskällans fokus, typ av dokument, storlek och tillgängliga 
hjälpmedel vid sökningar (Harter 1986, s. 107). Det är viktigt att överväga en 
informationskällas fokus och fundera över vilka ämnen som informationskällans innehåll 
täcker samt vilka frågor som tas upp i de tillgängliga dokumenten. Exempelvis kan det vara 
av vikt att först undersöka huruvida informationskällan är inriktad på medicinskt 
forskningsmaterial eller om innehållet är fokuserat kring ekonomiska frågor. Gällande typen 
av en informationskällas dokument kan det spara tid och pengar att kontrollera om en viss 
informationskälla erbjuder fulltexter, bibliografiska uppgifter eller abstrakt. Detta för att 
dokumentens format skall överstämma med de förväntningar som informationssökaren har 
byggt upp inför sökningen.  Storleken på en informationskälla bör också uppmärksammas 
eftersom dess innehåll kanske inte är tillräckligt omfattande då en sökuppgift som kräver ett 
detaljerat svar skall lösas. Alltså gäller det att använda sig av en källa som uppfyller de krav 
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man har på sökuppgiftens svar. De hjälpmedel som finns att tillgå kan underlätta sökningar i 
olika informationskällor. Bland dessa hjälpmedel kan man räkna in användarmanualer, listor 
över ämnesord, klassifikationsscheman, listor över indexerade tidskrifter och tesaurus som 
tillhandahålls av databasproducenter (Harter 1986, s. 120).  
 
I en studie som Leckie och Pettigrew (1996) har gjort angående 
informationssökningsprocessen inom tre yrkesgrupper: ingenjörer, vårdpersonal och 
advokater framkommer ytterligare faktorer som anses vara viktiga vid valet av 
informationskälla. Resultaten i studien visar bl.a. att faktorer såsom tidigare kännedom om 
informationskällan, s.k. ”familiarity”, och framgång vid tidigare konsultation av 
informationskällan ansågs vara betydelsefulla när respondenterna valde informationskälla    
(s. 185). Dessa uppgifter bekräftas även av Armstrong et als undersökning som visar att 
informanterna tenderade att främst använda sig av Internet, e-post och bibliotekets 
datoriserade katalog (OPAC) när de söker information i elektroniska informationskällor. 
Samtidigt så försummades andra elektroniska informationskällor såsom elektroniska 
tidskrifter, webbaserade databaser och informationsportaler som har framtagits av Joint 
Information Systems Committee (JISC), ofta av studenterna.  
 
Orsaken till att de senare informationstjänsterna försummades av studenterna var, enligt 
Armstrong et al., att de först nyligen (år 2000/2001) hade gjorts tillgängliga för studenterna 
från att tidigare endast ha varit i utbyggnads – och utvecklingsskedet (2001, s. 260). Med 
andra ord hade studenterna inte haft någon chans att bekanta sig med dessa informationskällor 
vid tiden för Armstrong et als undersökning. Följaktligen hade de inte heller hunnit lära sig 
hur de skulle använda sig av dessa informationstjänster på ett ändamålsenligt sätt och därför 
valde studenterna bort dessa informationskällor till förmån för mer välbekanta 
informationskällor som t.ex. Internet, e-post och OPAC. Armstrong et al. skriver exempelvis 
att undersökningen visade att skolans bibliotekskatalog (OPAC) var den mest använda 
informationskällan bland förstaårseleverna (2001, s. 251). En av de underliggande orsakerna 
till att förstaårseleverna i så stor utsträckning använde OPAC:en var att de hade blivit 
introducerade till den informationskällan via bibliotekets introduktionskurser vid början av 
läsåret. Alltså kan man dra slutsatsen att studenterna i första årskullen var tämligen välbekanta 
med detta informationssystem och att de med utgångspunkt i detta faktum valde att använda 
OPAC:en i så hög grad. 
 
Leckie och Pettigrews undersökning bekräftar det faktum att tillgänglighet (accessibility) 
eventuellt är den mest dominerande faktorn vid valet av informationskälla. Den fysiska 
närheten till det aktuella dokumentet och andra överväganden t.ex. språket på vilket det är 
skrivet påstås här vara betydelsefulla argument när informationskällor skall konsulteras (1996, 
s. 186). I en senare studie från 2004, där Sandra Hirsh och Jamie Dinkelacker har undersökt 
bruket av informationskällor bland 60 forskare inom dataföretaget Hewlett Packards 
laboratorium i USA respektive England, framkommer uppgifter som styrker det faktum att 
tillgängligheten är en av de mest framträdande orsakerna till att en viss informationskälla 
väljs. Författarna skriver att: ”Research studies have repeatedly found that accessibility, based 
on the ’principle of least effort’ is the most common criterion applied by engineers in their 
selection of information sources” (s. 816). Hirsh och Dinkelackers undersökning visar att 
tillgängligheten, i det här fallet i form av ”…the amount of time it takes to track down 
information…” var den mest angivna orsaken till varför en viss informationskälla användes 
bland de 60 respondenterna (Ibid. s. 816). De menar att faktorn ”tiden det tar att lokalisera 
information” i deras studie kan anses vara en ”…dimension of accessibility.” (Ibid. s. 816).  
När det gäller tillgängligheten till källor så skriver Armstrong et al. att informanterna i deras 
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undersökning föredrog att söka efter information via Interne t på grund av att det går snabbt, 
dess lättillgänglighet och att det är enkelt att skriva ut eller ladda ned information från Internet 
(2001, s. 252). Dessa uppgifter pekar alltså på att tillgängligheten till en viss 
informationskälla var av stor vikt även bland Armstrong et als informanter då de skulle välja 
en informationskälla. Således bekräftar dessa tre studier att tillgängligheten måste betraktas 
som en tungt vägande faktor när det gäller att söka information i elektroniska 
informationskällor.  
 
Leckie och Pettigrew framhåller att pålitlighet (trustworthiness) är en viktig påverkan när det 
gäller att välja informationskälla och att informationssökarna i deras studie ställde stora krav 
på att informationskällans innehåll skulle vara både korrekt och uppdaterat samt att källan 
skulle vara säker och konfidentiell (1996, s. 185). På liknande sätt menar Hirsh och 
Dinkelacker att pålitlighet, eller vederhäftighet (authoritativeness) som de kallar det i 
undersökningen, var den näst mest angivna orsaken till att respondenterna i deras 
undersökning valde en viss informationskälla (2004, s. 812). De skriver vidare att med faktorn 
”authoritativeness” menar de informationskällor som innehåller den mest pålitliga och 
utförliga informationen (Ibid. s. 812).  
 
Ytterligare en faktor som tas upp av Leckie och Pettigrew när informationskällor skall väljas i 
samband med en viss sökuppgift är en faktor de kallar ”timeliness”. De menar att 
informationen måste finnas tillgänglig inom en viss tidsperiod efter det att 
informationsbehovet har uppstått och att informationen måste sammanfalla med 
informationsbehovet för att den skall vara värdefull då sökuppgiften skall lösas (1996, s. 185). 
Slutligen poängterar Leckie och Pettigrew att de omnämnda faktorerna inte är statiska utan 
ändras under informationssökningens gång. Under sökprocessen utnyttjar 
informationssökarna sina kunskaper om olika informationskällor och deras innehåll och 
jämför sedan deras förtjänster respektive nackdelar t.ex. tidsenlighet gentemot kostnad (Ibid. 
s. 186).  
 
Bonnie Cheuk Wai-yi (1998) har gjort en liknande undersökning som Leckie och Pettigrew. I 
Cheuks fall studerades informationssökningsprocessen hos 8 revisorer vid en revisionsbyrå i 
Singapore. Cheuk kommer fram till att informanterna i intervjuerna använde personer, 
exempelvis kollegor, chefer eller klienter som informationskällor mer frekvent än de använde 
sekundära dokument under det tidiga stadiet i sökprocessen. Emellertid varierade revisorernas 
val av informationskällor i de olika steg Cheuk beskriver i sin modell över sökprocessen. 
Användandet av allmänna informationskällor som bibliotek, tidskrifter och Internet uppstod i 
steg 2, som Cheuk kallar ”focus formulating situation” (s. 385). I steg 3 ”ideas forming 
situation” tenderade revisorerna att använda källor som var lättillgängliga, enkla att använda 
och bekväma (Ibid. s. 386).  
 
Här kan man således dra paralleller till de rön som framkommer i Leckie och Pettigrew, Hirsh 
och Dinkelacker och Armstrong et als studier som påvisar att tillgängligheten till källor är en 
viktig faktor vid valet av informationskälla. En annan likhet som framkommer då Cheuks och 
Leckie och Pettigrews undersökningar jämförs är att faktorerna som påverkar 
informationssökarnas val av informationskälla varierade under sökprocessens gång. Cheuk 
hävdar bl. a. att informationssökarnas val av tillförlitliga dokument från vedertagna 
informationskällor blev mer framträdande ju längre de kom i sökprocessen eftersom dessa 
ansågs ”väga tyngre som bevis vid stödjandet av revisorernas idéer” (1998, s. 386). Om vissa 
dokument uppfattades som särskilt användbara vid konfirmerandet eller förkastandet av en idé 
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så höll informanterna ofta fast vid den specifika informationskällan för att anskaffa den 
information de sökte (Ibid. s. 386).  
 
Sålunda är det uppenbart att det finns en rad faktorer som påverkar informationssökarens val 
av informationssystem och att dessa faktorer varierar under olika faser av 
informationssökningen. Likväl kan man iakttaga, med hänvisning till de uppgifter som har 
framkommit i det här avsnittet, att vissa faktorer kan anses vara av särskilt stor vikt vid valet 
av informationskälla. Bl. a. framkommer det att informationssökarens tidigare kunskap inom 
ett visst ämne är en väsentlig aspekt när en informationskälla skall väljas, detta poängteras av 
både Marchionini och Hartley. Vidare måste lättillgänglighet till och tidigare kunskap om ett 
söksystem framhävas som viktiga faktorer i den här frågan, något som Marchionini och 
Soergel, såväl som Leckie och Pettigrew, Hirsh och Dinkelacker och Armstrong et al. 
konstaterar.  
 
3.2 FORMULERING AV SÖKFRÅGA  
 
Då informationssökaren har kommit så långt i sökprocessen att det är dags att kommunicera 
med olika informationskällor, eller söksystem är det viktigt att kommunikationen sker på ett 
sätt som informationssystemet förstår. Kommunikationen sker främst genom att 
informationssökaren ställer en så kallad sökfråga på ett sökspråk som är speciellt anpassat till 
det föreliggande söksystemet. Marchionini är av den åsikten att den första sökformuleringen 
många gånger fungerar som en ingång till informationssystemet och att den därefter följs av 
browsing och/eller modifiering av sökfrågan (1995, s. 53). 
När en sökfråga skall formuleras krävs det, enligt Marchionini, att informationssökaren gör 
två kartläggningar; dels en semantisk kartläggning, d.v.s. fundera över de termer med vilka 
sökuppgiften kan omvandlas till en sökfråga som söksystemet förstår, och dels hur 
sökstrategierna och söktaktikerna skall användas på användbara sätt för att innehållet i 
söksystemet bäst kan göras tillgängligt vid en sökning, något Marchionini kallar ”action 
mapping ” (1995, s. 53). 
 
I följande avsnitt beskriver jag först den semantiska kartläggningen som Marchionini ser den 
och sedan utvecklar jag de söktaktiker och sökstrategier som utgör den s. k. ”action mapping”. 
Jag kommer också ge exempel på hur Harter och Hartley ställer sig när det gäller att 
formulera sökfrågor och jämföra deras synpunkter med Marchioninis. Vidare kommer jag att 
ta upp hur Harter och Hartley beskriver sökstrategier och söktaktiker och vilka åtskillnader 
författarna gör mellan respektiver termer. 
 
3.2.1 DEN SEMANTISKA KARTLÄGGNINGEN 
 
Då man skall formulera sökfrågan med ett språk som matchar söksystemets vokabulär med 
hjälp av en så kallad semantisk kartläggning, jämförs i första hand de ord som 
informationssökaren associerar med sökuppgiften med de termer som fungerar som ingångar 
till söksystemets innehåll, t.ex. indexeringstermer (Marchionini 1995, s. 54). Den semantiska 
kartläggningen skiljer sig dock något mellan sökningar i statiska söksystem, exempelvis 
böcker eller tryckta dokument, där informationssökaren på egen hand har kontroll över och 
ansvar för vilka ord eller fraser som skall jämföras med söksystemets vokabulär, och 
sökningar i dynamiska söksystem, t.ex. människor, vilka kan bidra med ytterligare exempel 
på söktermer som passar söksystemets vokabulär. På så sätt kan de aktivt hjälpa 
informationssökaren att modifiera och förbättra formuleringen av sökfrågan (Ibid. s. 54). 
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Då det gäller sökningar i elektroniska informationssystem menar Marchionini att den 
semantiska kartläggningen delvis är dynamisk och att systemdesigners har utnyttjat en mängd 
tekniska metoder för att underlätta informationssökarnas söksessioner bl.a. genom att erbjuda 
informationsförmedlare via online, förslag på sökfrågor och hypertext. Enligt Soergel passar 
sökningar i dokument som inte har kontrollerad vokabulär, s.k. ”free-text searching”, bäst vid 
snabba och ytliga sökningar då det enda kravet är att hitta ett fåtal relevanta referenser. 
Samtidigt måste man tänka på att graden av ”recall” troligtvis blir låg (1986, s. 363).  Om 
”recall” är viktigt måste informationssökaren beakta de olika sätt på vilka ett koncept kan 
tänkas uttryckas (Ibid. s. 366). 
 
I jämförelse med Marchionini ger Harter (1986) en mer ingående förklaring av hur 
informationssökaren bör gå till väga då en sökfråga skall formuleras. Han anser att detta steg i 
sökprocessen består av 6 delmoment där informationssökaren bl.a. måste: identifiera 
sökfrågans centrala koncept eller facetter samt att konstatera deras logiska samband, välja en 
övergripande strategi genom vilken informationsproblemet kan angripas (s. 125). I detta steg 
skiljer sig Harter sig något från Marchionini då han menar att sökstrategin bör utarbetas innan 
urskiljandet av utslagsgivande ämnesord görs. Vidare framhåller Harter att det är 
grundläggande för informationssökaren att identifiera alternativa sätt att uttrycka koncept i 
ord, fraser, symboler etc. såsom de kan formuleras i naturligt språk och ämnesord etc. (Ibid. s. 
125). Detta delmoment är viktigt för att försäkra sig om att sökformuleringen är tillräckligt 
utarbetad ifall utgången av den första sökningen inte blir tillräckligt resultatrik. Då är det 
oumbärligt att ha flera alternativa sökformuleringar utformade för vidare sökningar. Slutligen 
menar Harter att informationssökaren skall översätta alla beslut som har fattats i samtliga 6 
delmoment till ett formellt sökspråk som passar det sökvokabulär som är giltigt för det valda 
söksystemet (Ibid. s.125). Först därefter är det möjligt att kommunicera med det utvalda 
söksystemet på ett givande och förhoppningsfullt effektivt sätt.   
 
3.2.2 SÖKSTRATEGIER OCH SÖKTAKTIKER 
 
Den andra kartläggningen som måste hållas i åtanke vid formuleringen av sökfrågan, den s. k. 
”action mapping” innefattar hur sökstrategier och söktaktiker skall användas för att få tillgång 
till söksystemets innehåll. Vissa distinktioner görs ofta mellan begreppen strategi och taktik 
av olika författare. Harter anser att en sökstrategi är en övergripande plan eller ett allmänt 
angreppssätt som utarbetas i samband med att ett sökproblem uppstår, medan en söktaktik är 
en åtgärd som skall skapa gynnsammare förutsättningar för en bestämd sökstrategi. Vidare 
skriver Harter att en onlinesökning kan innehålla en sökstrategi men flera söktaktiker vilka 
används då det anses vara nödvändigt allteftersom sökningen utvecklas (1986, s. 170). 
Således är en sökstrategi, enligt Harter, mer generell än en söktaktik och påverkar 
informationssökningen under hela eller stora delar av sökprocessen. Marchionini är av den 
uppfattningen att en sökstrategi utgörs av den uppsättning förutbestämda söktaktiker som har 
valts ut och tillämpats för att lösa ett informationsproblem. Söktaktiker är i sin tur mer 
specificerade än sökstrategier, exempelvis när de används för att avgränsa en sökning till ett 
särskilt sökfält eller en typ av dokument. På så vis utnyttjas söktaktiken för att begränsa 
antalet dokument som söks igenom vid en sökning (1995, s. 74). Hartley är inne på samma 
linje som Harter när han redogör för sin syn på sökstrategier och söktaktiker. Han anser att en 
sökstrategi vid en onlinesökning består av alla de beslut som fattas genom hela sökningen och 
som påverkar sökresultatet ifråga om vilka dokument som väljs ut eller inte (1990, s. 153). 
Hartley nämner också att den ursprungliga sökstrategin som utarbetas vid sökningens början 
troligtvis behöver modifieras under sökningens gång och att de fyra grundläggande 
målsättningarna med en sökstrategi bör vara: 
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1. Att antalet träffar i resultatlistan överensstämmer med det önskade antalet relevanta 

dokument 
2. Att undvika anskaffningen av irrelevanta dokument 
3. Att undvika resultatlistor med för många träffar 
4. Att undvika resultatlistor med för få eller inga träffar (Ibid. s. 153). 

 
För att sökningen skall överensstämma med dessa fyra målsättningar är det dock i många fall 
nödvändigt att precisera eller generalisera sökningen. Detta görs med fördel genom 
utnyttjandet av diverse söktaktiker. Söktaktikerna kan ofta användas med hjälp av de 
sökmöjligheter, eller sökfunktioner som de olika söksystemen erbjuder. Vissa söksystem 
godtar att sökningen görs bredare eller smalare genom vissa kombinationer av söktermer, t.ex. 
booleska operatorer (AND, OR och NOT), eller med hjälp av vissa tecken, vid exempelvis 
trunkering och maskering (wild cards) samt att sökningen preciseras med närhetsoperatorer, 
vilka sammanbinder två eller flera termer med krav på att de skall stå inom en viss närhet till 
varandra Exempel på närhetsoperatorer är (W) = with (termerna skall stå intill varandra, i 
given ordning, (N) = near (termerna skall stå intill varandra men ordningen är inte fastställd).  
 
Sammantaget kan man säga att en sökstrategi är en övergripande handlingsplan som utformas 
från det att en sökuppgift uppstår och som sedan påtagligt påverkar hela, eller stora delar av 
sökprocessen till dess att sökuppgiften är löst. En söktaktik är i sin tur en specifik handling 
eller åtgärd som genomförs för att gynna utgången av en sökstrategi t.ex. att inskränka en 
sökning till att enbart inrikta sig på ett särskilt språk eller ett angivet publiceringsår. 
Eftersom det steg i sökprocessen som kallas formulering av sökfråga lyfts fram i den här 
uppsatsen begränsas innebörden av termen strategi till att i detta fall främst omfatta just detta 
steg och inte sökprocessen i sin helhet.    
I det här avsnittet beskrivs sålunda begreppen sökstrategi och söktaktik i första hand utifrån 
de steg i sökprocessen då informationssökaren försöker kommunicera med en viss 
informationskälla genom formuleringar av sökfrågor. 
 
3.3 ANALYTISKA – OCH BROWSINGSTRATEGIER 
 
Enligt Marchionini har utvecklandet av elektroniska informationskällor resulterat i att olika 
systematiska och specialiserade sökstrategier har utarbetats (1995, s. 73). Dessa formella 
sökstrategier brukar delas upp i två kategorier: analytiska sökstrategier respektive 
browsingstrategier. De analytiska sökstrategierna beskrivs av Marchionini som mer 
målinriktade än browsingstrategierna samt att de kräver planering, vilket gör att de är 
lämpliga vid söktillfällen som är begränsade av tidsfaktorn. Browsingstrategier är däremot 
opportunistiska, slumpmässiga, mer informella och ostrukturerade. I och med att analytiska 
sökstrategier är planerade och målinriktade tenderar de att vara mer precisa och metodiska än 
browsingstrategierna (Ibid. s. 74). Vidare menar Marchionini att trots att människor har en 
benägenhet att använda browsingstrategin så är de analytiska sökstrategierna mer effektiva 
vid stora dokumentsamlingar (Ibid. s. 8).  
 
Rowley och Farrow väljer att dela upp sökstrategierna i två olika kategorier vilka de kallar 
”known-item searching” respektive browsing (2000, s. 24). De poängterar att known-item 
searching används när användaren, eller informationssökaren har ett uttalat mål med sin 
sökning och vet vad han/hon söker efter. Informationssökaren besitter vanligtvis också någon 
form av detaljkännedom om informationen ifråga, exempelvis författarnamn eller titel, vilket 
gör att han/hon kan känna igen och identifiera de eftersökta dokumenten. När 
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informationssökaren inte har något specifikt dokument i åtanke vid en sökning kallar Rowley 
och Farrow sökningen ”subject search” d.v.s. ämnessökning (Ibid. s. 24). Denna metod 
används sålunda främst då informationssökaren söker information inom ett eller flera utvalda 
ämnesområden snarare än när specifika dokument söks.  
 
Browsing används å andra sidan när informationssökaren inte är säker på vilken sorts 
information som finns tillgänglig eller när han/hon är osäker på ifall hans/hennes behov kan 
fyllas och på vilka sätt. Informationssökaren använder ofta browsing för att söka igenom ett 
antal dokument för att på så sätt klarlägga eller modifiera informationsbehoven (Ibid. s. 25). 
Rowley och Farrow nämner också att termen ”surfa” är browsingens motsvarighet vid 
sökningar på Internet. Emellertid innebär surfandet att informationssökaren använder sig av 
browsingstrategin utan att ha något uttalat mål eller syfte annat än att söka igenom stora 
mängder av tillgängliga informationskällor (Ibid. s. 25).  
I följande avsnitt beskrivs olika former av analytiska sökstrategier mer detaljerat och sedan 
följer ett avsnitt som fokuserar på browsingstrategier. 
 
3.3.1 ANALYTISKA SÖKSTRATEGIER  
 
Brief search 
En av de mest elementära analytiska sökstrategierna är brief search vilken går ut på att man 
använder en enda sökformulering vid en sökning där söktermerna kombineras med booleska 
operatorer. Kärnan i brief search är användandet av den booleska operatorn AND för att på så 
sätt anskaffa ett fåtal dokument snabbt och enkelt utan att spendera tid på att fundera över och 
använda synonymer eller alternativa söktermer (Hartley 1990, s. 170). Brief search är gångbar 
när informationssökaren vill skaffa en grundläggande uppfattning om vilken sorts information 
en viss informationskälla innehåller. Den är också lämplig då informationssökaren vill få fram 
ett fåtal dokument som handlar om ett särskilt ämne för att sedan använda nyckelord från det 
utvalda dokumentet som söktermer vid ytterligare sökningar (Harter 1986, s. 171). Däremot 
bör den inte ses som en fullödig sökstrategi när man är ute efter att få fram ett utförligt 
resultat vid en sammansatt informationsuppgift då sökformuleringen vid brief search endast 
utgörs av ett fåtal söktermer som inte kan anses representera alla de koncept som i många fall 
utgör en mer komplicerad sökuppgift.  
 
Building blocks 
För att få ett mer uttömmande resultat vid sökningen kan man istället använda sig av building 
blocks – strategin. Building blocks är, enligt Harter, en av de mest använda och användbara 
analytiska sökstrategierna vid sökningar i onlinedatabaser (1986, s. 172). Vid användandet av 
denna sökstrategi identifieras först de centrala koncept och facetter, d.v.s. en grupp av koncept 
som informationssökaren anser vara jämbördiga vid en sökning, som utgör sökuppgiften. 
Dessa koncept och facetter kommer sedan att utgöra grunden för sökfrågan. Därefter väljs de 
söktermer ut som skall representera koncepten och facetterna i frågeformuleringen. De termer 
som representerar varje koncept eller facett förenas sedan inbördes med operatorn OR. De 
enskilda ”block” som nu har skapats kombineras slutligen med de booleska operatorerna 
AND, OR och NOT för att fungera som den slutgiltiga sökformuleringen. Användandet av 
operatorerna OR och NOT är dock inte så vanligt förekommande i just det här fallet (Ibid.). 
En orsak till varför denna sökstrategi är så utbredd är, enligt Marchionini, att den underlättar 
informationssökningen eftersom den bl. a. bryter ned den konceptuella analysen av 
informationsproblemet i hanterbara delar (1995, s. 77). 
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Successive facet 
Ifall det finns skäl att misstänka att förenandet av de grundläggande koncepten eller facetterna 
i en sökfråga kommer att resultera i ett fåtal eller inga träffar eller om någon av de 
huvudsakliga facetterna anses vara något tvetydig, vilket kan rendera i för många träffar, kan 
det vara klokt att modifiera building blocks – strategien. Då finns det en successive facet – 
strategi att tillgå. Ett exempel på denna strategi som Harter tar upp är att skriva in de mest 
specifika koncepten eller facetterna först och om det resulterar i för få träffar så byter man ut 
ett av de använda koncepten eller facetterna mot det näst mest specifika konceptet eller 
facetten. På så sätt breddar man sökningen till dess att man uppnår ett tillfredsställande 
resultat gällande precision och recall (1986, s. 177). Skillnaden mellan denna strategi och 
building blocks är att man i det här fallet utarbetar facetterna undan för undan alltmedan 
sökningen pågår och inte, som i fallet med building blocks, på en och samma gång vid 
sökningens början.  
 
Successive fractions  
Denna strategi används för att precisera en sökning som har resulterat i för många träffar. 
Målet är att reducera sökresultatet så att antalet funna dokument blir överskådligt och 
hanterbart då de skall granskas och relevansbedömas. Vid successive fractions – strategin 
utgår informationssökaren från det mest generella begreppet och kombinerar detta med andra, 
mer specifika koncept för att på så sett reducera antalet träffar i resultatlistan (Harter 1986, s. 
179). Hartley poängterar att termer som bl. a. specificerar språk och publiceringsdatum ofta 
används i samband med successive fraction – strategin och att denna strategi med fördel 
används då huvudstrategin, t. ex. building blocks, resulterar i för många anskaffade dokument 
(1990, s. 171). Fördelen med denna sökstrategi är att den, i likhet med building blocks – 
strategin, simplifierar sökprocessen genom att dela upp den i en sekvens av systematiska och 
skilda delmoment (Marchionini 1995, s. 78).  
 
Pearl growing 
Då man använder sökstrategin pearl growing utgår man ifrån ett eller ett fåtal relevanta 
dokument som är kända sedan tidigare. Utifrån dessa dokument, som kallas pärlor, används 
deskriptorer, citationer eller andra nyckelord för att söka efter liknande dokument. Målet är att 
skapa tillräckligt utförliga facetter i sökfrågan så att de redan kända dokumenten anskaffas 
och att de samtidigt kompletteras av nya relevanta dokument. Sedan undersöks de 
indexeringstermer som beskriver dessa dokument och därifrån kan fler söktermer läggas till 
varje facett. De termer som man har fått fram under denna process knyts samman med 
gällande facett med hjälp av den booleska operatorn OR. Genom att hela tiden bredda 
facetterna kommer sökningen rendera i nya, förhoppningsvis relevanta dokument. Denna 
procedur upprepas sedan och antalet relevanta söktermer växer för varje gång till dess att man 
inte finner några nya söktermer som kan anses vara relevanta. (Harter 1986, s. 183). Pearl 
growing anses vara särskilt tillämpbar vid sökningar inom ämnesområden som 
informationssökaren har liten kunskap om eller då inga tesaurus eller synonymordböcker 
finns att tillgå (Hartley 1990, s. 172). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 

3.3.2 BROWSINGSTRATEGIER 
 
Browsingstrategier är, till skillnad från analytiska sökstrategier, informella och mer 
slumpmässiga till sin natur. Den här typen av strategier är särskilt lämpliga då 
informationsproblemet är vagt eller svårdefinierat eller då det täcker många ämnen eller 
discipliner. Dessutom kan de vara användbara när målet med sökningen är att skapa en 
överblicksbild angående ett ämne eller bakgrundsinformation till ett bestämt kunskapsområde. 
Browsing kan också vara fördelaktigt då informationssökaren önskar att hålla sig uppdaterad 
beträffande utvecklingen inom ett visst verksamhetsfält (Marchionini 1995, s. 100). En annan 
sak som skiljer browsingstrategin från den analytiska är att den är mer beroende av samspelet 
mellan informationssökaren och det aktuella informationssystemet för att kunna fungera på ett 
verkningsfullt sätt. Skälet till det är att informationssökaren inte har någon på förhand 
utarbetad sökstrategi att gå efter då han/hon söker efter information. Istället måste 
informationssökaren navigera genom informationskällan på ett mer slumpmässigt och 
kortsiktigt sätt i jakt på relevant information, vilket i sig leder till att informationssökaren 
måste spendera mer tid på själva sökningen än på förberedelserna inför den samma.  
 
Bates (1989) menar att browsing som sökstrategi inte bör ställas i motsats till de mer 
strukturerade och målmedvetna sökstrategierna utan att den istället bör betraktas som ett 
komplement till de analytiska sökstrategierna (s. 414-415). Hon menar bl. a. att det är viktigt 
att förena de redan befintliga sökstrategierna med möjligheten att nyttja browsing som ett sätt 
att söka information. Bates poängterar också att söksystem, särskilt onlinedatabaser bör 
utvecklas så att det finns goda browsingmöjligheter att tillgå i kombination med de mer 
traditionella sökstrategierna, detta för att underlätta sökningar i onlinedatabaser och 
datoriserade typer av informationskällor (Ibid. s. 415)    
 
Trots att browsingstrategier kan ses som mer informella och mindre strukturerade än 
analytiska sökstrategier ställs det vissa krav på informationssökaren då han/hon skall använda 
sig av browsingstrategier vid informationssökning. Ett krav som ställs på informationssökaren 
är att hitta möjliga sökingångar. Sökingångar kan bestämmas genom slumpmässiga urval, 
genom att konsultera index av olika slag eller genom upprepade prövningar. Svårigheten för 
informationssökaren består i att sammankoppla den kunskap han/hon besitter angående ett 
ämne med den information söksystemet innehåller och hur söksystemets innehåll är 
organiserat (Marchionini 1995, s. 101). Ytterligare en svårighet som informationssökaren 
ställs inför vid browsing är att han/hon måste göra kontinuerliga och ögonblickliga 
bedömningar angående informationens relevans (Ibid. s. 101). Således är 
informationssökarens förmåga att kunna fatta snabba och tillämpliga beslut huruvida en viss 
information kan tolkas som relevant eller inte mycket betydelsefull. Med tanke på det ökade 
utbudet av elektroniska informationskällor under de senaste åren är denna aspekt kanske 
viktigare idag än för 5 – 10 år sedan, då det nu blivit allt svårare att relevansbedöma all den 
information som finns tillgänglig. 
 
Med utgångspunkt i de varierande målsättningar informationssökaren har då han/hon 
använder sig av browsingstrategier kan man urskilja olika typer av browsing. Marchionini 
sammanfattar dem i tre olika kategorier:  
 

1) Inriktad eller specifik browsing, vilket innebär att informationssökaren har ett uttalat        
mål med sin sökning. Sökningen kan ses som systematisk och fokuserad och ett exempel 
är när man söker efter en specifik eller, en sedan tidigare känd uppgift i en lista, eller när 
man vill få en uppgift verifierad.  
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2) Semi- inriktad eller uttalad browsing. Här har informationssökaren en svagare 
definition angående målet med sökningen och sökningen är också mindre systematisk 
till sin natur, exempelvis då informationssökaren använder en generell term i 
sökfrågan och sedan browsar igenom de träffar sökningen resulterar i. 

3) Planlös browsing, vilken är väldigt generell och saknar i stort sett mål och fokus. 
                                                                                                         (1995, s. 106)   
 
 
Rowley och Farrow gör också en viss åtskillnad mellan olika typer av browsing. De sträcker 
sig dock till att dela upp begreppet browsing i två kategorier: ”general browsing” och 
”purposive browsing”. Purposive browsing brukas då informationssökaren har ett tämligen 
specifikt uttalat behov medan ”general browsing” kan användas för att förtydliga 
informationssökarens uppfattning av hans/hennes informationsbehov (2000, s. 104). 
 
Utöver dessa typer av browsing urskiljer Marchionini även fyra strategier som vanligtvis 
tillämpas i samband med de tre typerna av browsing. De fyra strategierna som Marchionini tar 
upp är: scanning, observational strategies, monitoring och navigation. 
 
Scanning 
Scanning är den mest elementära browsingstrategin och karakteriseras av att 
informationssökaren jämför ett antal preciserade informationsobjekt (t.ex. en bok, en artikel 
etcetera) med det informationsbehovet som informationssökaren anser sig ha. 
Informationssökaren går sedan igenom de träffar som sökningen har resulterat i för att se om 
något av de anskaffade dokumenten passar hans/hennes behov. Denna strategi kan bestå av 
två taktiker, antingen linjär eller selektiv taktik. Den linjära taktiken innebär att alla dokument 
undersöks i en följd t.ex. kan informationssökaren söka igenom en lista med titlar över 
tidskrifter för att försöka identifiera dokument som eventuellt kan vara relevanta. I den 
selektiva taktiken väljer informationssökaren ut vissa delar av ett dokument som sedan 
granskas mer ingående i jakt på relevant information. Det kan vara ett stycke i en uppsats eller 
en referenslista i en utvald tidningsartikel. Scanning är mest gångbar i organiserade 
informationskällor som inte är alltför omfattande och som innehåller tydliga och koncisa 
representationer av dokument (Marchionini 1995, s. 111-112). 
 
Observational strategies – Observationsstrategi 
Detta är den mest generella av alla browsingstrategier eftersom den varken kräver en speciellt 
uttalad målsättning eller en väldefinierad sökuppgift. Den kräver dock att informationssökaren 
reflekterar över vad som granskas och att innehållet tolkas för att innebörden skall kunna 
relateras till informationsproblemet. Observationsstrategin kan leda till intressanta upptäckter 
angående det område man söker men dess främsta uppgift är att ge informationssökaren en 
inblick i informationskällan och hur den är uppbyggd och organiserad (Marchionini 1995, s. 
113). 
 
Navigation 
Navigation är en orienterande strategi där samspelet mellan informationssökare och 
informationskällan står i centrum eftersom söksystemet begränsar browsingmöjligheterna 
genom att erbjuda informationssökaren särskilda sökvägar. Informationssökaren har i sin tur 
en viss kontroll genom att välja vilka vägar som skall följas. Vid navigationstrategin följer 
informationssökaren olika länkar i hypertexten och navigerar sig på så vis genom innehållet i 
informationsskällan. Det väsentliga vid navigation är således hur man söker sig fram från en 
länk till en annan samt den information man hittar på vägen. För att denna strategi skall vara 
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tillfredsställande gäller det att informationssökaren har en specificerad målsättning med 
sökningen, att han/hon har en väldefinierad uppfattning om vad han/hon är ute efter och att 
informationssökaren stannar upp med jämna mellanrum för att reflektera över de framsteg 
som görs i sökningen och vilka beslut som bör fattas härnäst (Marchionini 1995, s. 114-116). 
 
Monitoring 
Browsingstrategin monitoring är i många avseenden lik scanning förutom att den även är 
tillämpbar i dåligt strukturerade söksystem. Marchionini ger ett exempel där han beskriver hur 
monitoring ” känner av ” vissa koncept i en text när den läses eller söks igenom. De koncept 
som monitoringstrategin känner av kan sedan relateras till andra intresseområden 
(Marchionini 1995, s. 166). Han menar också att experter inom ett visst ämnesområde ofta 
tillämpar monitoringstrategin genom att spontant relatera vad de söker eller läser till sitt eget 
expertområde (Ibid. S.166). Monitoring fokuserar kring utmärkande egenskaper som är 
intressanta för informationssökaren och är inte lika känslig för inverkan från sökmiljön som 
exempelvis observeringsstrategin och navigationstrategin.   
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4. SÖKSTRATEGIER OCH SÖKTAKTIKER –
TIDIGARE FORSKNING 
 
Det har publicerats en mängd uppsatser och artiklar från 1970-talet och framåt, i vilka 
forskare och författare tar upp hur användare söker och anskaffar information i elektroniska 
informationskällor i samband med skiftande sökuppgifter. Gralewska-Vickery (1976) har t.ex. 
undersökt hur ingenjörer söker och använder information i samband med sökuppgifter som är 
relaterade till deras arbetsområde. Ellis (1989) har utvecklat en modell där han beskriver 
sökbeteendet hos akademiska forskare inom samhällsvetenskapen. I sin modell kartlägger 
Ellis sex generella steg som är framträdande i undersökningsobjektens mönster då de söker 
och anskaffar information. Vidare har Ellis (1993) utvecklat sin modell till att även inkludera 
fysiker och kemister och han fann att modellen var gångbar även hos forskare inom dessa 
naturvetenskapliga områden. Ett mer aktuellt exempel på hur informationssökare använder 
elektroniska informationskällor då de vill söka svar på sina informationsproblem är 
Drabenstott (2003), som har studerat och gjort en jämförelse där hon undersöker huruvida 
noviser använder samma sökstrategier som ämnesexperter då de söker information i 
elektroniska informationskällor.  
 
I det här kapitlet tar jag upp ett antal empiriska undersökningar som ger prov på hur olika 
sökstrategier och söktaktiker tillämpas vid informationssökningar i skilda typer av 
elektroniska informationskällor. De empiriska undersökningar jag har valt att inkludera är 
Jansen och Poochs (2001) användarstudier över olika informationssökares söktekniker vid 
sökningar i tre olika typer av informationskällor, Vakkari, Pennanen och Serolas (2003) 
analys av bruket av söktermer och söktaktiker i onlinedatabasen PsychINFO,  Wildemuth 
(2004) undersökning av hur medicinstudenter utnyttjar olika söktaktiker vid sökningar i en 
medicinsk onlinedatabas, Armstrong et als (2001) tidigare nämnda uppsats samt Ellis och 
Haugen (1997) studier av hur ingenjörer och forskare vid Statoil söker information vid olika 
informationsuppgifter. Jag väljer att göra detta för att på så sätt kunna koppla samman de 
beskrivningar av analytiska sökstrategier och browsingstrategier som jag presenterar i 
föregående avsnitt med exempel på konkreta sökuppgifter. De undersökningar som tas upp i 
föreliggande avsnitt är också genomförda och publicerade under senare år och således mer 
tidsenliga än de uppgifter som framkom i föregående avsnitt. Därmed tar de upp och belyser 
aspekter som berör sökningar i modernare informationskällor som World Wide Web. 
Ytterligare ett skäl till att jag har valt att skriva detta avsnitt är att demonstrera tänkbara 
situationer i vilka de olika sökstrategierna och söktaktikerna kan användas vid sökningar i 
dagens elektroniska informationskällor som i högre grad präglas av större tillgänglighet än för 
5 – 10 år sedan. På så sätt får detta kapitel, tillsammans med avsnitt 3.1 och 3.2, verka som en 
grundläggande teoretisk ram som sedan jämförs med de uppgifter som framkommer i 
uppsatsens empiriska del.   
 
När det gäller empiriska studier av informationssökningar i elektronisk miljö är det svårt att 
finna undersökningar som jämför användarnas bruk av sökstrategier och söktaktiker vid 
sökningar i så vitt skilda typer av elektroniska informationskällor som traditionella IR – 
system (t.ex. kommersiella onlinedatabaser), datoriserade bibliotekskataloger (OPAC) och 
World Wide Web. En av orsakerna till att det kan vara svårt att få fram uppgifter som ger en 
helhetsbild angående användandet av sökstrategier vid sökningar i skilda typer av elektroniska 
informationssystem är att sökstrategier ofta är specifika för en särskild typ av söksystem som 
t.ex. sökmotorer på Internet eller kataloger i onlinedatabaser (Bhavnani, Drabenstott & Radev 
2001, s. 344).  
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Jansen och Pooch (2001) har emellertid gjort en sammanställning av 9 användarstudier där de 
jämför olika karaktärsdrag i användarnas sökteknik vid informationsökningar i 3 traditionella 
IR –system, 3 OPAC samt 3 Internetbaserade sökmotorer. Jansen och Pooch har valt ut 
undersökningar som tar upp web-sökningar i sökmotorerna Fireball, Excite och Alta Vista. De 
traditionella IR – system som Jansen och Pooch har inkluderat i sammanställningen är 
onlinedatabasen TREC, onlinedatabasen ERIC och slutligen 6 onlinedatabaser som är 
inriktade på humanistiska ämnen (2001, s. 242). OPAC - undersökningarna är genomförda av 
Millsap och Ferl (1993), Peters (1989) och Wallace (1993) (Jansen & Pooch 2001, s. 240). 
Jansen och Poochs sammanställning är således en metastudie av 9 användarstudier som 
publicerades 1989 och 1993. Orsaken till att jag har tagit med Jansen och Poochs 
sammanställning är att den exemplifierar hur man kan göra en jämförelse mellan 
informationssökningar i tre skilda typer av elektroniska informationskällor. Genom att 
inkludera Jansen och Poochs studie i detta avsnitt kan jag alltså sätta in en sådan jämförelse i 
ett historiskt sammanhang och på så vis dra vissa paralleller till min empiriska undersökning. 
De uppgifter i Jansen och Poochs jämförelse som är intressanta för den här uppsatsen är: 
längd på sökfrågan (antal söktermer per sökfråga), användande av avancerade sökfunktioner 
(antal sökfrågor som innehåller avancerade sökfunktioner) och slutligen användande av 
booleska operatorer (antal sökfrågor som innehåller booleska operatorer).  
 
Resultatet visar att det fanns några likheter mellan de olika informationssystemen. Bl.a. kan 
man märka att användandet av avancerade sökfunktioner låg kring 8-9 % hos alla tre (2001, s. 
240). Angående längden på sökfrågan var OPAC – och websökningarna lika med 2 söktermer 
per fråga medan sökningarna i de traditionella IR – systemen låg på 6-9 termer per fråga (Ibid. 
s. 241). Övriga skillnader mellan de olika typerna av informationskällor var mer påfallande 
där exempelvis söksessionens längd varierade. Websökningarna var kortast med 1-2 sökfrågor 
per session följt av sökningarna i OPAC med 2-5 sökfrågor och längst var söksessionerna i de 
traditionella IR –systemen med 7-16 sökfrågor per söksession. Angående booleska operatorer 
så var användandet lägst vid OPAC sökningarna med 1 %. Websökningarna hade högre 
procentantal med 8 % och användandet av booleska operatorer vid sökningar i IR – systemen 
låg på hela 37 % (Ibid. s. 241).  
 
Jansen och Pooch poängterar att denna jämförelse belyser ett antal punkter som skiljer mellan 
”typiska sökningar” på World Wide Web, i traditionella IR – system och OPAC – system och 
att den på så vis kan vara till nytta för systemutvecklare då frågan om framtida utveckling av 
informationssystem kommer på tal (Ibid. s. 242). Det bör dock nämnas att de uppgifter som 
har framkommit i Jansen och Poochs jämförelse främst bör betraktas som en generell skiss 
över de skillnader som kan förekomma vid sökningar i de tre olika informationssystemen. 
Orsaken till att jag tar med denna jämförelse är att ge en överblicksbild av de skillnader, i 
fråga om sökteknik, som kan förekomma vid informationssökningar i de 3 olika kategorierna 
av informationssystem. Bl.a. kan man se en tendens att sökningarna i de traditionella IR – 
systemen i större utsträckning gjordes med hjälp av fler söktermer per sökfråga och att dessa 
söktermer oftare kombinerades med hjälp av booleska operatorer än vid sökningar i OPAC 
och WWW. Utifrån dessa uppgifter kan man ana ett mönster att användarna av 
onlinedatabaser utnyttjade det som kan anses vara analytiska sökstrategier i högre grad än 
användarna av de två andra söksystemen där sökfrågorna i snitt endast utgjordes av 2 
söktermer och där användandet av booleska operatorer följaktligen var tämligen lågt. 
Emellertid kan man inte utläsa vilken sorts analytiska sökstrategier som användarna utnyttjade 
utifrån de uppgifter som presenterades i Jansen och Poochs sammanställning. Denna 
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jämförande sammanställning bör därför ses som en generell översikt över hur en typisk 
sökformulering kan se ut i de respektive informationssystemen. 
 
Vakkari et al. (2003) har gjort en mer djuplodad analys av informationssökningar i en 
bibliografisk onlinedatabas. Undersökningen fokuserar på hur bruket av söktermer och 
söktaktiker förändras under det att 22 psykologistudenter söker information i samband med en 
speciellt uttalad informationsuppgift. Undersökningens syfte är bl.a. att pröva Vakkaris (2001) 
teori som går ut på att informationssökaren använder fler och mer specificerade söktermer vid 
sökningar i samband med att hans/hennes kunskap angående informationsuppgiftens natur 
ökar, att antalet booleska operatorer (AND och, framförallt OR) ökar ju mer 
informationssökaren lär sig om sökuppgiften och att söktaktiker i form av ändringar av 
sökformuleringar ökar (2003, s. 448). Den informationskälla som användes i den aktuella 
undersökningen var den bibliografiska onlinedatabasen PsychINFO som jag i den här 
uppsatsen kategoriserar som ett traditionellt IR –system. Vakkari et al.s undersökning 
utgjordes av två söksessioner där respondenterna fick utföra ett antal informationssökningar 
vid respektive tillfälle. Den första söksessionen var förlagd till inledningsskedet av 
informationssökarnas sökprocess och den andra till slutfasen av densamma. De söktaktiker 
som Vakkari et al utgår ifrån i studien består av Bates (1990) definitioner av söktaktiker.  
 
Undersökningen visar att användandet av söktermer ändrades under sökprocessens gång i 
form av att antalet söktermer per sökfråga var fler vid den andra söksessionen. Dessutom 
användes mer specificerade termer, eller smalare termer som de benämns i studien, i takt med 
att informationssökarna skaffade sig mer kunskap om informationsuppgiften (Vakkari et al. 
2003, s. 459). Däremot var det liten skillnad på användandet av booleska operatorer och 
söktaktiker mellan de två söksessionerna. Det framgår att AND – operatorn användes i något 
större utsträckning vid den andra sökomgången medan OR – och NOT sällan utnyttjades 
(Ibid. s. 455). Beträffande söktaktikerna så användes mest tre former av taktiker: ”intersect” – 
taktiken, där sökformuleringen ändras genom att en sökterm läggs till med hjälp av AND – 
operatorn; fältsökning och slutligen variationstaktiken, där minst en sökterm i 
sökformuleringen byts ut mot en annan sökterm men antalet söktermer förblir det samma 
(Ibid. s. 455).  
 
De uppgifter som kommer fram i Vakkari et als analys angående val av söktermer vid 
konstruerandet av sökfrågan får i det här fallet exemplifiera min presentation av den 
semantiska kartläggningen i avsnitt 3.2.1. Här kan man göra kopplingar mellan de beslut som 
användarna vid Vakkari et al.s söksessioner fattar när de identifierar och väljer ut de 
söktermer som skall utgöra sökfrågan och Marchioninis förklaring av den semantiska 
kartläggning såsom den presenteras i min uppsats. Marchionini menar ju att den semantiska 
kartläggningen utgörs av att informationssökaren funderar över de termer som kan användas 
för att översätta sökuppgiften till en sökfråga som informationskällan förstår.  
Vidare kan man i Vakkari et al.s undersökning se exempel på hur de olika söktermerna 
kombineras till sökformuleringar, exempelvis genom användandet av de booleska 
operatorerna. De kombinationer av söktermer som beskrivs i Vakkari et als artikel kan anses 
representera den andra kartläggningen som jag beskriver i samband med att en sökfråga 
formuleras, den som Marchionini kallar ”action mapping”. Den består ju som bekant av de 
sätt som sökstrategier och söktaktiker kan användas för att användaren skall få tillgång till 
informationskällans innehåll.  I det här fallet kan man dra paralleller mellan de fall där 
respondenterna i Vakkari et al.s undersökning använde sig av den booleska operatorn AND 
för att kombinera söktermer och Marchioninis definition av den analytiska sökstrategin brief 
search. Kärnan i brief search är just användandet av AND för att kombinera söktermer och 
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därmed kan man se kopplingar mellan denna analytiska sökstrategi och de tillfällena i Vakkari 
et als studie där användarna genomförde informationssökningar genom att utnyttja AND – 
operatorn.  
 
Om man går vidare bland de analytiska sökstrategierna såsom de framställs i min uppsats kan 
man se att användarna i Vakkari et als undersökning däremot knappt använde OR – operatorn 
vid något av söktillfällena. Vakkari et al. skriver också att studenterna inte var bekanta med 
bruket av OR – operatorn och som en konsekvens därav hade de heller inte förmågan att 
kombinera facetter i en sökformulering (2003, s. 459). Emellertid kan respondenternas 
strategi att upprepa en sökfråga och lägga till en eller flera, mer specificerade söktermer med 
AND –operatorn ses som en variant av building blocks – strategin, en s.k. successive fractions 
strategi.  
 
Wildemuth (2004) har i sin undersökning fått fram liknande resultat som Vakkari et al. när det 
gäller informationssökares användning av söktaktiker vid en uttalad sökuppgift. Hon menar 
att användarnas, i detta fall 77 medicinstudenter, utnyttjande av söktaktiker förändrades i och 
med att deras kunskap angående det ämnesområde som var kopplat till sökuppgiften ökade. I 
sin studie utgår Wildemuth utifrån konstaterandet att informationssökarnas ämneskunskap kan 
påverka den process som de går igenom då de formulerar och omformulerar sina sökstrategier 
(s. 246). Wildemuth har med sin studie bl.a. för avsikt att undersöka de söktaktiker som 
informationssökarna använder för att på så sätt skaffa sig en bild över hur de formulerar och 
omformulerar sina sökstrategier. Liksom i Vakkari et als fall genomförde informationssökarna 
i Wildemuths studie sina sökningar i en traditionell informationskälla, i form av en 
onlinedatabas med inriktning på mikrobiologi.  
 
De slutsatser som Wildemuth kommer fram till angående respondenternas vanligaste 
söktaktik var att de preciserade sina sökningar genom att lägga till mer specificerade 
söktermer till den ursprungliga sökformuleringen (Ibid. s. 257). Wildemuth menar också att 
användarnas söktaktiker ändrades i takt med att de skaffade sig mer kunskap om det 
ämnesområde, i detta fall mikrobiologi, som var kopplat till sökuppgiften. Förändringen 
bestod bl.a. av att de använde mer specificerade söktermer i den ursprungliga 
sökformuleringen under det att deras kunskap om mikrobiologi ökade samt att de mer sällan 
formulerade om sökfrågan, t.ex. genom att lägga till, byta ut eller ta bort en sökterm vid varje 
söktillfälle (Ibid. s. 254).  
 
Informationssökarna utgick alltså från sökstrategin brief search och med hjälp av AND – 
operatorn så smalnade de av sökningarna genom att lägga till alltmer specificerade söktermer. 
Således kan man konstatera att respondenterna i Wildemuths undersökning använde sig av 
succesive fractions  – strategin för att göra sina sökningar mer specifika. I min beskrivning av 
succesive fractions i avsnitt 3.3.1 gjorde jag gällande att man med denna sökstrategi kan 
precisera en sökning genom att kombinera mer specifika söktermer med den ursprungliga 
söktermen med hjälp av den booleska operatorn AND. För att göra en sökning bredare tog 
användarna i Wildemuths studie i de flesta fall bort en av söktermerna (Ibid. s. 251). Vidare 
konstaterar Wildemuth att respondenterna ytterst sällan använde synonymer eller relaterade 
termer för att uttrycka ett koncept som representerade sökuppgiften. Istället bytte de helt 
enkelt ut de koncept som representerades av söktermen mot nya koncept (Ibid. s. 251).  
 
Wildemuths undersökning klargör således att informationssökarna, liksom i Vakkari et als 
fall, ändrar sina söktaktiker i och med att deras ämneskunskap ökar. Det som också är 
intressant ur den här uppsatsens perspektiv är att både Vakkari et als och Wildmuths studier 
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visar att informationssökarna använder sig av i stort sätt samma sökstrategi, brief search och 
succesive fractions, i det att de söker information i onlinedatabaser. Detta kan ha sin 
förklaring i att dessa analytiska sökstrategier är särskilt gångbara då informationssökarna har 
ett uttalat och speciellt mål med sin sökning och att de gör sökningarna i relativt specifika 
databaser som båda innehåller information om ett begränsat ämnesområde, i de här fallen 
psykologi respektive mikrobiologi. Vid sökningar i mer allmänna och omfattande 
informationskällor t.ex. WWW, eller då informationsuppgiften är vag och svårdefinierad kan 
det finnas andra sökstrategier som passar bättre för ändamålet. 
 
Armstrong et al. (2001) har i sin undersökning berört denna fråga då de har studerat vilka 
sökstrategier studenter använder sig av när de söker information i olika elektroniska 
informationskällor. Deras studie visar bl.a. att studenterna ofta använder sig av 
browsingstrategier när de söker information på WWW. Armstrong et al. skriver exempelvis 
att studenterna i många fall söker information genom att följa länkar i hypertexen när de söker 
information på Internet (2001, s. 255). Detta exempel kan kopplas samman med den 
browsingstrategi som Marchionini kallar navigation, där användaren följer olika länkar i 
hypertexten för att på sätt söka igenom innehållet i en informationskälla. Vidare kan man se 
ytterligare likheter mellan Armstrong et al.s beskrivning av studenternas utnyttjande av 
browsingstrategier och de exempel på browsingstrategier som jag presenterar i avsnitt 3.3.2. 
Exempelvis så konstaterar Armstrong et al. att somliga studenter använde sig av det som jag 
beskriver som monitoring – strategin i de fall de ville göra regelbundna sökningar inom 
särskilda ämnesområden (Ibid. s. 256). Monitoring – strategin går ut på att 
informationssökaren söker igenom ett dokument och utifrån dokumentets innehåll relaterar 
vissa koncept till det ämne eller intresseområde som de söker information om. Armstrong et al 
skriver bl.a. att en student använde denna strategi när han gick in på NASA:s hemsida för att: 
”…they quite often got updates of things that you hear on the news and if you try and keep in 
mind what they are working on it gives you an idea of how it fits in with what you are 
learning.” (Ibid. s. 256). Utifrån detta exempel kan man utläsa att studenten använde sig av 
monitoring – strategin för att först skaffa sig en överblick över den information som fanns på 
NASA:s hemsida. Utifrån den överblicken skapade han sedan nya idéer som eventuellt kunde 
vara till hjälp i samband med hans egentliga informationsuppgift.   
 
Ellis och Haugen (1997) nämner även monitoring som en viktig sökstrategi när 
informationssökaren skall hålla sig uppdaterad angående ett visst ämne eller en viss disciplin. 
Författarna har i sin undersökning studerat hur ingenjörer och forskare på Statoils 
forskningscentrum i Trondheim söker information. De skriver i sin studie att respondenterna 
främst använde monitoring för att upprätthålla sin kännedom om utvecklingen och 
ingenjörskonsten inom ett speciellt fackområde genom att regelbundet följa bestämda källor 
(s. 396). Ellis och Haugen konstaterar att forskarna i undersökningen vanligtvis ville skumma 
eller ”browsa” informationskällorna personligen men när det handlade om att utföra 
litteratursökningar så anlitades ofta intermediärer, i detta fall i form av bibliotekarier (Ibid. s. 
398). Orsaken till att respondenterna sällan utförde litteratursökningar personligen var, enligt 
Ellis och Haugen, att det ökande antalet informationskällor i företagets nätverk verkade 
avskräckande på dem och att informationstjänsterna ställde nya krav i form av bl.a. träning för 
att lyckade informationssökningar skulle uppnås. Således kan man konstatera att kännedom 
om de olika informationskällorna och hur man skall gå till väga för att använda dem är viktiga 
frågor i samband med att man skall söka information. 
 
Utifrån de empiriska undersökningarna som beskrivs i detta avsnitt ser man att sökuppgifter 
med uttalade mål, som genomfördes i traditionella IR – system,  t.ex. PsychINFO i Vakkari et 
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als fall och den mikrobiologiska onlinedatabasen i Wildemuth undersökning, med fördel kan 
genomföras med hjälp av analytiska sökstrategier i form av brief search och succesive 
fractions. Vidare ger Armstrong et als och Ellis och Haugens studier exempel på att 
browsingstrategier ofta utnyttjas i de fall då informationskällan är omfattande och mindre 
välstrukturerad, exempelvis vid sökningar i World Wide Web, eller då informationsuppgiften 
är generell och svårdefinierad till sin natur. Slutligen visar Jansen och Poochs jämförande 
undersökning att tillvägagångssätten varierar då användarna formulerar sina sökfrågor vid 
sökningar i onlinedatabaser, WWW respektive OPAC. 
 
De uppgifter som framkommer vid studiet av dessa empiriska undersökningar poängterar 
således vikten av att informationssökaren måste besitta förmågan att kunna fatta riktiga beslut 
angående vilka informationskällor som skall konsulteras vid olika typer av sökuppgifter. 
Vidare måste informationssökaren ha en grundläggande kännedom angående de söktekniker, i 
form av sökstrategier och söktaktiker, som de olika söksystemen kräver för att en 
informationsökning skall bli tillfredställande.  
 
Dessa frågor utgör en viktig del av denna magisteruppsats. Därför känns det relevant att 
koppla samman frågor angående de faktorer som påverkar informationssökarnas val av 
informationskälla och huruvida valet av informationskälla sedan kommer att påverka deras 
bruk av sökstrategier och söktaktiker. Sammanfattningsvis kan man fastslå att olika 
informationskällor och varierande typer av sökuppgifter kräver olika typer av sökstrategier 
och söktaktiker. Detta kapitel, i vilket ett antal empiriska undersökningar presenteras, skall 
dock inte ses som en representativ mall på de sätt som sökstrategier och söktaktiker används 
vid sökningar i olika elektroniska informationskällor. Tanken är främst att det skall ge en 
grundläggande överblicksbild över hur olika söktekniker kan se ut vid sökuppgifter av 
varierande natur då de genomförs i elektroniska informationskällor av skilda slag.  
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5. METOD 
 
Det här kapitlet syftar till att redogöra för den metod jag har använt vid mitt uppsatsarbete, 
samt hur jag har gått tillväga när jag har genomfört uppsatsens undersökningsmoment. Jag har 
valt att dela upp detta kapitel i två avsnitt där jag i det första avsnittet går igenom de böcker, 
artiklar, uppsatser och tidigare empiriska undersökningar som jag har grundat mitt teoretiska 
ramverk på. Därpå beskriver jag de vetenskapliga metodologier, t.ex. kvalitativa metoder, 
hermeneutik samt objektivitet kontra subjektivitet, som ligger till grund för undersökningens 
utformning. I det andra avsnittet redogör jag för min datainsamlingsmetod och 
datainsamlingens tillvägagångssätt.  
 
5.1 LITTERATURGENOMGÅNG  
 
Utöver mitt empiriska avsnitt utgörs även uppsatsen av ett teoretiskt avsnitt där jag har tagit 
del av böcker, artiklar och uppsatser av olika slag för att på så sett fördjupa mig i det ämne jag 
har valt i samband med min magisteruppsats. Den teoretiska delen har funktionen av ett 
teoretiskt ramverk mot vilket det empiriska materialet ställs och jämförs. De uppgifter som 
framkommer vid jämförelsen mellan teori och empiri får sedan vara underlag till analysen, 
diskussionen och slutsatserna i uppsatsen. 
 
Stommen i det teoretiska ramverket är Marchioninis (1995) Information Seeking in Electronic 
Enviroments, som spelar en central roll eftersom jag har valt att basera mitt avsnitt om 
informationssökningsprocessen på hans modell av informationssökningsprocessen. 
Marchionini beskriver informationssökningsprocessen med utgångspunkt i sökningar i 
elektroniska informationskällor och han väljer att dela in sin modell i 8 steg. I det här fallet 
har jag valt att fokusera kring steg 3 och 4 i hans modell: de steg han kallar: Val av 
informationskälla och Formulering av sökfråga. Skälet till att jag har valt att fokusera kring 
dessa två steg är att de särskilt väl belyser de aspekter som jag har valt att undersöka då 
informationssökare söker information i elektroniska informationskällor. Vid sidan av 
Marchionini spelar även Soergels (1985) Organizing Information: Principles of Data Base 
and Retrieval Systems en viktig roll då delar av hans modell över sökprocessen har 
kompletterat de uppgifter jag har fått fram från Marchioninis modell. Även han tar upp 
liknande steg i sin modell av informationssökningsprocessen. Han menar att valet av 
informationskälla och sättet på vilket informationssökaren kommunicerar med 
informationskällan är avgörande för att en sökning skall bli lyckosam. För att kunna göra en 
mer nyanserad och grundläggande beskrivning av informationssökningsprocessen vid 
sökningar i elektroniska informationskällor har jag valt att komplettera Marchioninis och 
Soergels uppgifter med Harter (1986), Hartley (1990) och Large (1999). Dessa författare 
fördjupar sig, i likhet med Marchionini och Soergel, i hur sökprocessen kan se ut då 
informationssökaren ställs inför sökuppgifter av olika slag.  
 
Skälet till att jag använder mig av Marchionini och Soergel är att deras modeller på ett 
uttömmande och insiktsfullt sätt illustrerar och förklarar de steg i 
informationssökningsprocessen som jag har valt att fokusera mig på i min magisteruppsats. 
Harter, Hartley och Large bistår med uppgifter som kommer väl till pass i mitt magisterarbete. 
Hartley berör exempelvis skillnader mellan att söka information i olika elektroniska 
informationskällor. Large ger användbara exempel på hur ett informationsproblem bör 
identifieras och begränsas för att informationssökningar skall underlättas. Ytterligare ett skäl 
varför jag har valt Marchionini och Soergels modeller som utgångspunkt för mitt teoretiska 
ramverk är att de passar mitt syfte eftersom tyngdpunkten ligger på informationssökningar i 
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elektronisk miljö, vilket även är fallet i min uppsats. Jag är medveten om att de publicerade 
verken som härstammar från dessa författare är från 1980 – och 90 – talen, men de uppgifter 
som framkommer gör det möjligt att sätta in informationssökningsprocessen, såsom den ser ut 
vid sökningar i elektronisk miljö, i ett historiskt sammanhang.  
 
Eftersom Soergels och Marchioninis modeller över informationssökningsprocessen 
publicerades 1985 respektive 1995 och således är relativt gamla har jag dessutom valt att 
komplettera dessa två modeller med tidsenligare fakta som har framkommit vid mer nyligen 
publicerade empiriska studier och rapporter. Här kommer jag att inkludera material från 
Leckie, Pettigrew och Sylvain (1996), Armstrong et al. (2001), Hirsh och Dinkelacker (2004) 
och Cheuk (1998). Resultat som framkommer i samband med dessa studier knyter an till steg 
3 och 4 i Marchioninis modell ur ett mer aktuellt perspektiv. Ett viktigt skäl till att jag har 
tagit med dessa empiriska studier är att de belyser de problem och fördelar Internetbaserade 
informationssystem såsom World Wide Web har fört med sig vid sökningar i elektriska 
informationskällor. Dessa studier och rapporter får tillsammans med Jansen & Pooch (2001), 
Vakkari, Pennanen och Serola (2003) och Wildemuth (2004) exemplifiera de empiriska 
undersökningar som jag har tagit del av för att få en något modernare bild av hur 
informationssökare går tillväga när de söker och anskaffar information i elektroniska 
informationskällor. 
 
 
5.1.1 METODVAL 
 
Då man skall analysera empiriska data talar man ofta om skillnaden mellan två 
analysmetoder: kvalitativa analyser och kvantitativa analyser. Dessa två typer av dataanalyser 
är relaterade till två olika målsättningar och de kan inte ersätta varandra. Det är målet med en 
studie som avgör vilken ansats man bör välja (Starrin & Svensson 1994, s. 22). Den faktor 
som bör avgöra huruvida kvalitativ eller kvantitativ forskning skall bedrivas är 
forskningsproblemet så som det har valts och preciserats av forskaren (Patel & Tebelius 
1987).  
 
Eftersom målet med denna magisteruppsats är att undersöka vilka faktorer som påverkar 
informationssökarnas val av informationskällor och hur informationssökarnas användande av 
sökstrategier och söktaktiker förändras i samband med att de söker information i olika typer 
av elektroniska informationskällor, anser jag att den kvalitativa metoden är bäst lämpad av de 
två analysmetoderna. Jag grundar mitt resonemang på det faktum att jag kommer basera mina 
slutsatser på data och uppgifter som inte är kvantifierbara, såsom informanternas attityder och 
värderingar (Lundahl & Skärvad 1999). Detta skiljer sig från kvantitativa metoder där man 
främst använder sig av siffror i olika faser i forskningsprocessen och där man kan säga att 
siffror och tal är det primära arbetsmaterialet (Repstad 1999). Då mina frågeställningar bäst 
kan besvaras med uppgifter som är påverkade av värderingar och attityder och således relativt 
svåra att kvantifiera, exempelvis varför en informationssökare föredrar en viss 
informationskälla framför en annan, ter det sig i det här fallet som att en kvalitativ metod 
passar syftet med min uppsats.   
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) innebär en kvalitativ ansats att göra en företeelse-, 
egenskaps- och innebördssökande analys och att den kvalitativa metodteorin handlar om hur 
undersökarna tolkar sig fram till en teori. Min undersökning bygger på uppgifter som 
framkommer vid intervjuer med ett begränsat antal informanter, och utifrån deras svar 
kommer jag att tolka mig fram till slutsatser angående informanternas bruk av sökstrategier, 
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söktaktiker och val av informationskällor. Således ämnar jag att komma fram till en slutsats 
genom att analysera deras respektive företeelser och egenskaper i samband med att de söker 
information i elektroniska informationskällor. På så vis överensstämmer mitt val av den 
kvalitativa metoden med Lundahls & Skärvads syn på densamma. Utmärkande för kvalitativa 
metoder är också att de utgår från studieobjektets perspektiv (Alvesson & Sköldberg 1994). 
Eftersom de uppgifter jag samlar in genom mina intervjuer förmodas vara präglade av 
informanternas personliga värderingar och att de följaktligen blir subjektiva till sin natur anser 
jag att en kvantitativ analysmetod inte är lämplig i denna typ av undersökning, utan att en 
kvalitativ metod är mer användbar. 
 
Den typen av kvalitativ ansats jag har valt i samband med min undersökning är av 
hermeneutisk karaktär. Kvalitetskraven för en hermeneutisk teori är bl.a. att den skall leda till 
förståelse och insikt samt att möjliggöra en meningsfull uttolkning av individer, grupper och 
händelseförlopp. Den hermeneutiska teorin kan därigenom bidra till att skapa en mening och 
sammanhang för aktörer som i en viss situation försöker hantera och lösa vissa problem 
(Lundahl & Skärvad 1999). Jag är av den åsikten att den hermeneutiska inriktningen är 
lämplig i samband med min undersökning eftersom jag har målsättningen att göra en 
uttolkning av hur individer, som informationssökare, går tillväga när de väljer olika typer av 
elektroniska informationskällor i samband med att de ställs inför sökuppgifter av skiftande 
slag. Genom att försöka förstå vilka kriterier de grundar sina beslut på när de skall välja en 
informationskälla och sedan undersöka huruvida deras val av informationskälla påverkar 
deras användande av söktekniker har jag för avsikt att skapa en sammanhängande och 
meningsfull bild av hur informationssökarna hanterar och eventuellt löser en sökuppgift i 
elektronisk miljö.  
 
Hermeneutikerna hävdar också att det är omöjligt och inte alltid önskvärt att bedriva helt 
opartisk forskning (Lundahl & Skärvad 1999). Jag är medveten om att den undersökning jag 
genomför inte är helt opartisk emedan min uttolkning av intervjuerna sannolikt kommer att 
påverkas av den förförståelse och de förväntningar jag har byggt upp genom mina 
litteraturstudier inom ämnet i form av Marchioninis och Soergels modeller över sökprocessen 
samt deras redogörelser över faktorer som förmodas påverka informationssökarnas val av 
informationskällor. Eftersom vi inte helt kan påverka vår förförståelse och de förväntningar vi 
har inför något som vi skall undersöka och tolka, kan vi heller inte påstå att vi ställer oss helt 
opartiska inför den teori som vi försöker framställa i samband med den undersökning och 
tolkning vi ämnar utföra.  
 
Jag är ytterst medveten om att mitt litteraturval och de företeelser jag har valt att studera i den 
empiriska delen av min uppsats har påverkats av mina egna åsikter och värderingar. Sättet på 
vilket denna påverkan har skett är dock inte sällan omedvetet och min föresats har hela tiden 
varit att inte medvetet anpassa någon information efter mina egna åsikter. Jag har strävat efter 
att så ärligt som möjligt försöka redovisa hur utredningsprocessen har genomförts och att 
tydligt visa vad som är mina egna åsikter och vad som är hämtat från andra personer när det 
gäller såväl teori som empiri. 
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5.1.2 URVAL 
 
I min undersökning har jag valt att intervjua 8 bibliotekarier, varav 4 stycken jobbar på ett 
högskolebibliotek och 4 stycken jobbar på ett stadsbibliotek, angående deras kriterier då det 
gäller att välja elektroniska informationskällor samt hur de använder olika sökstrategier och 
söktaktiker i samband med sökningar i de olika informationskällorna. Skälet till att jag har 
valt just bibliotekarier som informanter till min undersökning är de förmodas vara relativt 
erfarna informationssökare samtidigt som de har kunskap om vilka sökstrategier och 
söktaktiker som är gångbara då de skall utföra sökningar i olika informationskällor.  
 
Orsaken till varför jag har valt att inkludera bibliotekarier från både högskole- och 
stadsbibliotek är att jag vill att intervjumaterialet skall bli tillräckligt brett och samtidigt 
uttömmande nog för att det skall kunna utgöra en empirisk grund för min undersökning. 
Vidare är jag av den uppfattningen att typen av låntagare och sökuppgifter i ett stadsbibliotek 
skiljer sig åt jämfört med ett högskolebibliotek och det är ytterligare ett skäl till varför jag har 
valt att inkludera bibliotekarier från både stadsbibliotek och högskolebibliotek i 
undersökningen. Då typiska sökuppgifter är av mer allmän karaktär i ett stadsbibliotek jämfört 
med i ett högskolebibliotek, anser jag att detta urval är befogat. Angående den eventuella 
skillnaden mellan sökuppgifterna i respektive typ av bibliotek resonerar jag som så att 
besökare i stadsbibliotek vanligtvis har frågor i anknytning till skönlitteratur eller böcker och 
tidskrifter av allmänvetenskapligt slag, medan besökare i högskolebibliotek oftast består av 
studenter som i större utsträckning får förmodas ha förfrågningar angående ett specifikt 
ämnesområde eller en särskild vetenskapsgren.  
 
För att komma i kontakt med tänkbara informanter ringde jag till ett högskole – respektive ett 
stadsbibliotek och frågade om några av de anställda var intresserade av att ställa upp i min 
undersökning. För att försäkra mig om att de potentiella informanterna skulle ha tillräcklig 
kunskap om och erfarenhet av informationssökning i elektronisk miljö, betonade jag från 
början att informanterna helst skulle ha en viss vana av att söka information i elektroniska 
informationskällor. Båda bibliotek som jag kontaktade var ytterst tillmötesgående och efter en 
tid så stod det klart att fyra anställda från respektive bibliotek var villiga att ställa upp. 
 
Det visade sig att det endast fanns en manlig representant bland de åtta bibliotekarier som 
hade anmält sitt intresse. Eftersom den här uppsatsen inte utgår från något slags 
genusperspektiv så har jag emellertid godtagit det faktum att kvinnor är kraftigt 
överrepresenterade i föreliggande undersökning. Tidpunkten och platsen för intervjutillfällena 
bestämdes via telefon och e-post och varje intervjutillfälle pågick ungefär i en och en halv 
timma. Innan jag träffade informanterna hade jag skickat en kopia av intervjubilagan till 
respektive bibliotek, så att informanterna skulle få en chans att sätta sig in i intervjufrågorna 
eftersom det var många frågor som skulle besvaras.  
 
För att dokumentera informanternas svar har jag tagit anteckningar under samtalens gång, 
samtidigt som jag har spelat in våra samtal på diktafon. Beslutet att spela in samtalen på band 
gav mig möjligheten att gå tillbaka och lyssna av svaren vid en mer ingående renskrivning av 
intervjuerna. Jag är av den uppfattningen att jag fick tillräckligt uttömmande information vid 
mina intervjutillfällen och därför har jag inte varit i behov av att kontakta informanterna för 
att komplettera deras svar på mina intervjufrågor.   
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5.1.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Den datainsamlingsmetod jag har valt för att inhämta empiriska uppgifter till min 
undersökning är intervjuer. Intervjun är en metod för datainsamling där informationen samlas 
in genom att en intervjuare ställer frågor till eller går in i en dialog med informanter. 
Informanternas svar och uttalanden blir rådata för intervjuundersökningen (Lundahl & 
Skärvad 1999). Valet av intervjuform och innehållet i intervjun är sammanhängande med hur 
mycket förkunskap som finns om det ämne som skall undersökas. Beroende på 
kunskapsgraden kan frågorna formuleras kvalitativt eller kvantitativt (Lantz 1993). Enligt 
Steinar Kvale är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att erhålla kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening (1997, s. 117). Jag 
har i min undersökning valt att genomföra intervjuer med kvalitativ analys i 
överensstämmelse med ett hermeneutiskt synsätt så som det beskrivs i metodkapitlets första 
avsnitt. Eftersom min förkunskap gällande ämnet för undersökningen var begränsad, anser jag 
att kvalitativa intervjuer är passande för att få fram den information som jag söker. Ytterligare 
ett skäl till varför jag har valt kvalitativa intervjuer är att jag, i enlighet med Steinar Kvale, är 
av den åsikten att intervjumetodens styrka är möjligheten att fånga en mängd olika personers 
uppfattningar angående ett särskilt uttalat ämne (1997, s. 14). Genom intervjusamtal kan man 
således ställa samman en mångfacetterad bild av den värld i vilken intervjupersonerna verkar. 
I det här fallet består den bilden av hur bibliotekarier går tillväga när de söker information i 
elektroniska informationskällor. 
 
Det finns emellertid nackdelar med att samla in material till undersökningen genom att 
använda intervjuer som insamlingsmetod. Ett exempel är att det kan finnas risk för att 
informanterna känner sig styrda vid det gällande intervjutillfället genom exempelvis alltför 
ledande frågor. Om läget är det omvända, att intervjun inte är tillräckligt standardiserad, kan 
det hända att informanterna styr intervjun och då frångås intervjuns ursprungliga syfte. Ett 
annat problem är att informanterna inte helt kan uttrycka sina svar på ett uttömmande eller 
tillfredsställande sätt. Då kan ett dilemma uppstå där informanterna känner sig pressade och 
därmed oförmögna att tillföra intervjun någon relevant information. För att försöka undvika 
dessa problem, i den utsträckning som är möjlig, har jag därför valt att genomföra mina 
intervjuer enligt en viss grad av standardisering och strukturering.  
 
Graden av standardisering beror på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det 
gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Grad av strukturering har att göra med 
informantens möjlighet till fri tolkning av frågorna (Patel & Tebelius 1987). Jag har valt att 
genomföra standardiserade men ostrukturerade muntliga intervjuer. Intervjuerna är 
standardiserade på så sätt att jag ställer samma frågor i samma ordning till samtliga 
informanter men ostrukturerade eftersom jag inte använder några fastlagda svarsalternativ (se 
intervjubilaga). Jag har emellertid valt inkludera olika exempel på svarsalternativ som 
informanterna har haft möjlighet att ta del av. Orsaken till att jag har va lt denna typ av 
intervjuform är jag vill få fram uppgifter om informanternas personliga uppfattningar 
angående deras kriterier för att välja vissa elektroniska informationskällor och deras sätt att 
använda sökstrategier och söktaktiker vid informationssökningar i de samma. Samtidigt är jag 
mån om att upplysningarna som framkommer vid intervjutillfällena blir tillräckligt 
uttömmande för att de skall kunna möjliggöra en jämförelse med de uppgifter jag har fått fram 
vid min litteraturgenomgång och att de även täcker mina centrala frågeställningar. Jag har 
således formulerat mina intervjufrågor utifrån de fakta och modeller som framkommer i 
avsnitt 3.1, 3.2, 3.3 och kapitel 4 i uppsatsens teoretiska del. Genom att sedan jämföra 
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informanternas svar med de fakta som presenteras i ovan nämnda kapitel kan jag få fram ett 
underlag till uppsatsens analys – och diskussionsavsnitt. 
 
Mitt tillvägagångssätt i samband med intervjuerna är dock relativt öppet i den betydelsen att 
informanterna ges utrymme att göra personliga beskrivningar, med utgångspunkt i mina 
intervjufrågor, över hur de söker information i elektroniska informationskällor. På så sätt 
känner jag att intervjufrågorna täcker de centrala frågeställningarna samtidigt som 
informanterna har tilltäckligt stor frihe t att kunna ge självständiga svar på de frågor de blir 
ombedda att besvara. 
 
Balansen mellan kravet att skaffa ett empiriskt material som är omfattande nog för att täcka 
mina huvudsakliga frågeställningar och friheten att låta informanterna ge personliga 
förklaringar på mina frågor är också ett avgörande skäl till varför jag väljer muntliga 
intervjuer i stället för skriftliga enkäter eller rena observationer. Vid skriftliga enkäter finns 
inte möjligheten att föra en dialog med respondenterna, och på så vis undvika missförstånd, 
som är så gångbar vid muntliga intervjuer. Gällande observationer är risken överhängande att 
respondenterna känner sig stressade i de situationer de skall utföra en informationssökning för 
undersökningens räkning. Den risken är inte lika uppenbar då det empiriska materialet samlas 
in genom muntliga intervjuer. 
 
Mina intervjuer inleds med frågor av allmän karaktär för att få fram bakgrundsfakta angående 
informanterna, vilken roll de har på respektive arbetsplats och deras förhållande till 
informationssökning i elektroniska informationskällor. Därefter ställer jag frågor i samband 
med mina två centrala frågeställningar. För att kunna täcka båda frågeställningarna delar jag 
upp frågorna i delområden där varje delområde utgörs av delfrågor med kopplingar till 
respektive frågeställning d.v.s. vilka faktorer som påverkar deras val av elektroniska 
informationskällor och huruvida valet av informationskälla påverkar deras val av sökstrategier 
och söktaktiker när de genomför olika typer av sökningar i olika informationskällor.  
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6. PRESENTATION AV UNDERSÖKNINGEN 
 
Undersökningen i föreliggande magisteruppsats bygger på muntliga intervjuer som har 
genomförts under våren 2005. För att lättare kunna särskilja informanternas enskilda uppgifter 
har jag valt att ge dem fiktiva namn, ett grepp som även får anses verka som en underlättande 
faktor i samband med genomläsningen av resultatredovisningen. De informanter som 
medverkar i undersökningen i egenskap av högskolebibliotekarier har tilldela ts påhittade 
namn som börjar på H: Helena, Harriet, Helga och Harald. Motsvarande representanter 
bland stadsbibliotekarierna har döpts till namn med begynnelsebokstaven S: Sara, Sanna, 
Sussie och Sonja.  
 
För att presentationen av undersökningen skall uppfattas som mer följsam och lättfattlig har 
jag valt att dela in den i tre avsnitt och redovisa alla informanternas svar parallellt i samband 
med respektive avsnitt. Det första avsnittet består av bakgrundsfakta om informanterna där jag 
tar upp frågor som rör deras utbildning, arbetsuppgifter och erfarenhet av 
informationssökningar i elektronisk miljö. Avsnitt två handlar om frågor som är förbundna 
med min första frågeställning: vilka faktorer som påverkar informationssökarnas val av 
elektroniska informationskällor. Det tredje och avslutande avsnittet hör samman med min 
andra frågeställning: hur informationssökarnas sökstrategier och söktaktiker påverkas i 
samband med att de söker information i olika typer av elektroniska informationskällor.  
 
6.1 BAKGRUNDSFAKTA OM BIBLIOTEKARIERNA 
 
Anledningen till att jag tar med ett avsnitt som beskriver bibliotekariernas bakgrund är att jag 
vill ge en översiktlig bild av deras respektive utbildning, hur stor del av deras arbetsuppgifter 
som ägnas åt informationssökningar i elektronisk miljö och hur stor erfarenhet de har av 
elektroniska informationskällor. Genom att göra en jämförande beskrivning av 
bibliotekariernas bakgrund och arbetsuppgifter kan man få fram fakta som eventuellt kan leda 
till en förklaring av likheter eller skillnader i deras sökbeteenden.  
 
6.1.1 UTBILDNING 
 
Alla informanter har genomgått bibliotekarieutbildning och alla kallar sig för bibliotekarier 
utom en som föredrar benämningen informationsspecialist. Årtalen för när informanterna blev 
klara med sina utbildningar spänner från 1969 till 2002, och denna spännvidd i tid gäller även 
hur länge de har haft sin nuvarande anställning. Utöver bibliotekarieutbildningen så har de 
flesta genomgått någon form av kompletterande utbildning för att förbättra sina kunskaper i 
informationssökning i elektronisk miljö. Helena uppger att hon har gått flertalet kurser hur 
man söker information i kommersiella onlinedatabaser som ingår i Dialog och även Libris 
Affärsdata. Harriet har gått en 10-poängskurs i informationssökning på högskolenivå. Sara 
berättar att hon senast har varit på en 3-dagars konferens i informationssökning som 
anordnades av länsbiblioteket i det län hon jobbar. Sussie nämner att hon har medverkat vid 
en It-20 utbildning som anordnades av en högskola.  
 
Förutom kurser och konferenser så menar majoriteten av informanterna att de kontinuerligt 
förkovrar sina kunskaper i informationssökning genom att hålla interna möten på sina 
arbetsplatser. Harald berättar att de brukar diskuterar vad olika informationskällor innehåller 
för information, vilka sökmöjligheter de olika systemen erbjuder, ifall någon 
informationskälla har uppdaterats och vad förändringarna består av. Sara är inne på samma 
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linje då hon menar att de anställda brukar ha arbetsmöten under årets gång då de går igenom 
alla nyheter gällande olika informationssystem och ifall de skall abonnera på några nya 
databaser eller byta databasleverantör. I intervjuerna framkommer det att en stor del av 
bibliotekariernas, såväl högskole- som stadsbibliotekariernas, växande kunskap om 
informationssökning i elektroniska informationskällor erhålls genom att de rådfrågar sina 
kollegor angående informationskällornas struktur, uppbyggnad, innehåll och vilka 
sökmöjligheter som finns att tillgå i respektive informationssystem. 
 
6.1.2 ARBETSUPPGIFTER OCH VANA AV INFORMATIONSSÖKNING 
 
När man ser till de arbetsuppgifter informanterna har består de till stor del av 
informationssökning i olika former. Helena undervisar i informationssökning och jobbar i 
utlåningsdisken där hon sysslar med referensarbete. I båda situationerna handlar arbetet 
nästan uteslutande om informationssökningsuppgifter. I Helenas fall har hon stor erfarenhet 
av informationsökning eftersom hon har jobbat med informationssökning i elektroniska 
informationskällor sedan Libris startade sin första databas i slutet av 1970-talet. Hon menar 
också att hennes arbetsuppgifter verkar som en drivkraft när det gäller att skaffa sig större 
kunskap om elektroniska informationskällor.  
 
Harriet är också undervisande bibliotekarie och fungerar som handledare i söksupport på 
högskolebiblioteket. Hon säger att hennes arbete till 20 % uteslutande handlar om 
informationssökning i elektronisk miljö. Harriet anser sig ha stor vana att söka information i 
elektronisk miljö eftersom hon jobbar med sådana saker varje dag och har så gjort sedan 
början av 1990-talet, när hon först kom i kontakt med datoriserade bokkataloger, LIBRIS och 
artikelsökdatabaser.  
 
Helga sysslar, i likhet med Helena och Harriet, med undervisning i informationssökning och 
hon jobbar i högskolebibliotekets informationsdisk när hon inte undervisar. Angående hennes 
vana av informationssökningar säger hon att hon har börjat skaffa sig stor vana eftersom hon 
spenderar så mycket tid med att genomföra informationssökningar i sitt arbete. När det gäller 
erfarenhet så berättar hon att hon kom i kontakt med informationssökningar i elektroniska 
informationskällor på allvar 1998, när hon gick bibliotekarieutbildningen. Hon tror att hennes 
relativt sena möte med elektroniska informationskällor har påverkat hennes syn på Internet 
och World Wide Web på ett annat sätt jämfört med en del äldre kollegor. Helga menar att hon 
inte väljer en traditionell informationskälla, som t.ex. en kommersiell onlinedatabas, bara för 
att det anses vara ett mer passande val för en bibliotekarie än att söka via Internet.  
 
Harald är av samma åsikt då han menar att han inte heller drar sig för att börja en sökning i 
Internet för att skaffa sig nya uppslag till sökuppgiften han står inför. Han tror att hans 
inställning till Internet är en generationsfråga eftersom han märker att hans syn på Internet 
och hur man använder det skiljer sig något från somliga av hans kollegor. Harald berättar att 
han började med informationssökning i elektroniska informationskällor 2001 och att han anser 
sig ha relativt liten erfarenhet jämfört med sina kollegor. Han tror därför att hans sätt att söka 
information inte är lika styrt av att använda vedertagna sökstrategier som hos vissa andra 
bibliotekarier. Harald jobbar mycket med katalogisering vilket innebär att han gör många 
sökningar i högskolans katalog, OPAC. Utöver katalogiseringen står han också i 
informationsdisken där han huvudsakligen sysslar med referensarbete.  
 
Sara har liknande arbetsuppgifter som Harald fast i ett stadsbibliotek där hon jobbar mycket 
med katalogiseringen. Således spenderar hon mycket tid åt att genomföra sökningar i 
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stadsbibliotekets katalog. Hon säger sig ha stor vana av att söka information i elektronisk 
miljö och började arbeta med elektroniska informationskällor runt 1995-1996 då det, enligt 
henne, blev ett vardagsredskap i hennes arbete på biblioteket.  
 
Sanna är ansvarig för informationsdisken på stadsbiblioteket och har även hand om en stor 
del av referensverksamheten. Hon säger att hon sysslar med informationssökningar större 
delen av tiden i informationsdisken, där hon hjälper låntagare med att söka information, dels i 
stadsbibliotekets OPAC, men också i de kommersiella onlinedatabaserna som finns 
tillgängliga på biblioteket. Sanna drar sig till minnes att hon började med 
informationssökning på tidigt 1980- tal, bland annat i Burksök och i Libris tidiga versioner. 
Således har hon stor erfarenhet av informationssökning i olika former av elektroniska 
informationssystem.  
 
Sussie jobbar nästan uteslutande med uppgifter som involverar sökningar i elektroniska 
informationskällor då hennes huvudsakliga arbetsuppgifter består av att utforma bibliotekets 
hemsida och vägleda låntagare i informationsdisken. Hon har haft kontakt med elektroniska 
informationskällor sedan 1991 och sedan dess har det varit en ständig upptrappning av 
informationssökningar i bokkataloger, onlinedatabaser och, sedan 1996 och framåt i Internet.  
 
Sonja är den som är ansvarig för de elektroniska resurserna på stadsbiblioteket. Hennes 
arbetsuppgifter handlar mycket om att bygga upp bibliotekets elektroniska informationskällor, 
utbilda bibliotekets personal i handhavandet av elektroniska informationskällor och även att 
marknadsföra de elektroniska resurserna, bibliotekets webbtjänst och onlinedatabaser, utanför 
biblioteket. Utöver dessa åtaganden jobbar hon en del med referensfrågor. Sonja säger att hon 
har jobbat med liknande uppgifter sedan bibliotekets första hemsida utformades 1995.  
 
Således har samtliga informanter stor vana och relativt lång erfarenhet av 
informationssökningar i elektroniska informationskällor, vilket innebär att de borde vara 
kapabla att förstå och förklara hur de resonerar och går till väga när de söker information i 
elektronisk miljö. Utifrån detta konstaterande får man anta att de utvalda informanterna är 
både sakkunniga och kompetenta inom det ämne som jag bygger min uppsats kring, nämligen 
informationssökningar i elektroniska informationskällor. Därför anser jag att deras 
resonemang är lämpliga som underlag för min undersökning.  
 
6.2 VAL AV INFORMATIONSKÄLLA 
 
Eftersom ett av uppsatsens huvudsyften är att studera vilka kriterier informationssökare 
grundar sina beslut på när de skall välja ut informationskällor vid informationssökningar i 
elektronisk miljö har jag valt att avsätta ett avsnitt i resultatredovisningen där informanterna 
får komma till tals och diskutera hur de resonerar och går till väga när de väljer en elektronisk 
informationskälla då de skall genomföra en informationssökning. 
För att presentationen av svaren på dessa intervjufrågor skall framstå på ett så tydligt sätt som 
möjligt är detta avsnitt uppdelat under fyra rubriker:  
 

1) Typer av informationssökningsuppgifter  
Informanterna får beskriva vilka typer av informationsuppgifter som de vanligtvis 
ställs inför.  
 

2) Vilka typer av informationskällor som informanterna använder  
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Informanterna får beskriva vilka informationskällor de använder mest respektive 
minst, vilka informationskällor de använder vid olika typer av sökuppgifter och vilka 
typer av informationskällor de anser att de behärskar bäst respektive sämst. De typer 
av informationskällor som inkluderas i undersökningen är bibliotekets bokkatalog 
(OPAC), kommersiella onlinedatabaser, Internet och CD-ROM. 

 
3) Faktorer som påverkar informanternas val av informationskällor.  

Under rubrik 3 kommer jag att ge informanterna ett antal alternativ på faktorer som 
kan tänkas påverka deras val av informationskälla (Se fråga 19 a - g i intervjubilagan). 
De faktorer jag har valt ut är hämtade från avsnitt 3.1 i uppsatsens teoretiska del.  

 
4) Vilka faktorer påverkar informanternas val av informationskällor mest vid en 

given typ av sökuppgift? 
Därefter kommer jag att göra en koppling mellan vilka faktorer som påverkar 
informanternas val av informationskälla och de typer av sökuppgifter som de 
vanligtvis ställs inför. De typer av sökuppgifter som är aktuella i det här fallet är de 
exempel på sökuppgifter som presenteras i anknytning till fråga 15 i intervjubilagan. 
Skälet till att jag gör denna koppling är att se om man kan observera några samband 
mellan de faktorer som påverkar informanternas val av sökkälla och de sökuppgifter 
de ställs inför.  

 
 
6.2.1 TYPER AV INFORMATIONSSÖKNINGSUPPGIFTER 
 
I det här avsnittet av intervjun fick informanterna först fritt beskriva en vanligt förekommande 
typ av informationssökningsuppgift som de ställs inför. I de fall informanterna hade problem 
att komma på en vanlig typ av sökuppgift hade de tillgång till en rad exempel som är 
inkluderade i min intervjubilaga (Intervjufrågor: 15 a - e i interjvubilagan). Det skall påpekas 
att alla informanterna tog del av de exempel som stod nedskrivna i intervjubilagan.  
 
Helena berättar att en vanlig sökuppgift som hon ställs inför är hur man hittar vetenskapliga 
samt icke-vetenskapliga artiklar. I det här fallet menar Helena att det är viktigt att man som 
informationssökare har kunskap om vad olika informationskällor innehåller och vad det är för 
typ av material som finns tillgängliga i dem, om det rör sig om vetenskapligt material eller 
inte. Helena fortsätter att berätta att det är många som kommer och söker efter dokument som 
är av auktoritativ eller tillförlitlig natur. Hon tror att det har att göra med att det är många som 
skriver uppsatser, rapporter och redovisningar som kommer med sådana typer av 
förfrågningar. Dessa låntagare har som krav att informationen skall vara verifierad och att den 
kan klassas som tillförlitlig då den skall fungera som underlag i akademiska arbeten. Enligt 
Helena förekommer det också relativt ofta att låntagare kommer med sökuppgifter som är 
vaga eller ostrukturerade, eller att de är av generell natur. I det fallet är det vanligt att 
låntagarna vagt vet vad de vill ha men att de har försökt formulera frågan i en fast sats, vilket 
innebär att de fastnar vid enstaka ord när de söker efter information. Det i sin tur gör att det 
blir svårt för dem att lyckas med sin sökning. En annan sökuppgift som är vanligt 
förekommande, helst bland forskare och doktorander, är när man vill hålla sig uppdaterad 
inom ett eller flera ämnesområden som är kända sedan tidigare. Denna typ av sökuppgift 
kopplar hon ihop med situationer då forskare är i slutet av en avhandling och vill försäkra sig 
om att inga nya rön har framkommit inom ett visst ämnesområde som de är intresserade av. 
Helena tror att de sökuppgifter hon stöter på i stor utsträckning har att göra med att hon 
besitter omfattande kunskap om informationskällor som innehåller information av ekonomisk 
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och juridisk natur. Dessa informationskällor utgörs mest av material såsom offentliga 
dokument, domstolsbeslut och lagstiftningar. 
 
Harriet nämner att många låntagare kommer med förfrågningar som handlar om att söka efter 
specifika och kortfattade uppgifter, exempelvis om ett särskilt dokument finns tillgängligt på 
biblioteket. Ett liknande exempel är när det gäller få fram uppgifter om vilket år en bok 
publicerades. Dessa sökuppgifter kallar hon för referensfrågor, vilka ofta kan bindas till 
uppsatsarbeten. Hon säger också att det brukar komma låntagare med sökuppgifter som 
innebär att sammanställa en översikt av ett ämne eller få fram bakgrundsinformation om ett 
ämnesområde. Dessa sökuppgifter hänger ofta samman med att låntagaren behöver 
information till examensarbeten eller rapporter och redovisningar. Harriet menar att de flesta 
av låntagarna har en ganska bra uppfattning om vad de är ute efter och att de i de flesta fall är 
ute efter sökningar som ger kompletterande fakta till den information de redan har sökt.  
 
Helga tycker att de sökuppgifter hon ställs inför ofta kretsar kring specifika 
informationssökningar, där det gäller att få fram namn på författare, givna årtal eller vissa 
upplagor av böcker. Hon betonar också att hon är särskilt inriktad på vårdfrågor och söker 
mycket i vård- och medicindatabaser som högskolan abonnerar på, t.ex. Cinahl och Medline. 
Därför ställs hon också inför sökuppgifter där det gäller att få fram vårdvetenskapliga 
dokument av tillförlitlig art som skall fungera som underlag i akademiska uppsatser. Utöver 
dessa två typer av sökuppgifter är det vanligt att låntagare kommer med sökuppgifter som 
involverar uppdatering inom ett visst ämne eller ämnesområde. Det är mest vanligt att den här 
typen av sökuppgift hänger samman med att låntagaren jobbar med sin magisteruppsats eller 
att en lärare behöver få reda på vad som är nytt inom hans/hennes intresseområde. 
 
Harald berättar att han dagligen gör specificerade sökningar för att få fram kortfattade och 
specifika uppgifter när han jobbar med katalogiseringen på högskolebiblioteket. I dessa fall 
brukar han göra många sökningar i bibliotekets OPAC och LIBRIS. När han står i 
referensdisken märker han att sökuppgifterna relativt ofta gäller att hitta information av 
auktoritativ natur. Som exempel nämner han olika lagtexter och att leta fram förberedande 
material till lagar när låntagaren vill ha underlag till rapporter och uppsatser. Harald tar också 
upp exemplet när sökuppgiften består av en sökning som är målinriktad eller systematisk. Då 
kan det handla om att få fram bakgrundsinformation om ett ämnesområde eller att 
sammanställa en översikt av ett ämne, men det händer inte lika ofta. Detsamma gäller den 
ostrukturerade och vaga typen av sökuppgiften och de fall då låntagaren har som mål att få 
fram information för att hålla sig uppdaterad inom ett eller flera ämnesområden som är kända 
sedan tidigare.  
 
Sara säger att de sökuppgifter som är mest förekommande är när en låntagare vill få fram 
specifika och kortfattade uppgifter rörande en bestämd bok eller ett författarnamn samt 
huruvida en bok av en viss författare finns tillgänglig i bibliotekets bokbestånd. Vidare 
beskriver hon att många låntagare, främst elever från grundskolan eller gymnasieskolan 
kommer med vagt formulerade och ostrukturerade sökuppgifter. I det fallet menar hon att det 
är viktigt att genomföra ett referenssamtal med låntagaren för att försöka ringa in vad de är 
ute efter för slags information och vad materialet de söker skall handla om. De typer av 
sökuppgifter som förekommer mer sällan är när låntagaren vill ha hjälp med att göra en 
målinriktad och systematisk sökning då målet är att hitta information i samband med översikt 
av ett ämne eller att hitta bakgrundsinformation om ett ämnesområde. De exempel på 
sökuppgifter som hon ytterst sällan eller aldrig råkar på är då sökningen kräver att 
informationen skall klassas som auktoritativ eller tillförlitlig. Sara påpekar att hon aldrig har 
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haft en förfrågan då det gäller att söka efter information som handlar om lagstiftning eller 
patentfrågor av något slag. Vidare tror hon att förfrågningar som gäller att hålla sig 
uppdaterad inom ett visst ämnesområde troligen främst förekommer på universitetsbibliotek. 
 
Informant Sanna är också av den uppfattningen att sökuppgifter som handlar om att hålla sig 
uppdaterad inom ett ämnesområde inte förekommer i någon stor utsträckning på 
stadsbiblioteket. Hon tror att låntagare som har sådana önskemål ofta klarar av att göra sådana 
sökningar själva och att det är mer vanligt förekommande bland högskole- och 
universitetsstudenter. Däremot tar hon upp flera exempel då låntagare har önskemål om att 
hitta dokument som berör rättsliga frågor och då brukar hon vända sig till Boverkets 
författningssamling för att se om hon kan hitta information där. Annars säger Sanna att vaga 
och ostrukturerade sökuppgifter är tämligen vanliga, helst då elever kommer med 
skoluppgifter och de inte har någon klar uppfattning om vad frågeställningen innebär eller då 
de har fått knapphändig information av sina lärare. Liknande fall brukar förekomma när 
skolungdomar skall hitta information i samband med att de skall hålla föredrag eller skriva en 
kortare uppsats om ett särskilt ämne eller en händelse. Här illustrerar hon den typen av 
sökuppgift med att berätta om en grundskoleelev som skulle hålla föredrag om Rwanda och 
ville ha information om landets historia och styrelseskick. Bland äldre låntagare är det vanligt 
med sökuppgifter som är av specifik natur, bland annat att de frågor om biblioteket har en viss 
bok och vilken hylla boken står på. 
 
Sussies erfarenheter angående vilka typer av sökuppgifter som är mest vanliga liknar Sannas 
i flera avseenden.  Bland annat säger hon att specificerade sökningar händer hela tiden och att 
många låntagare kommer med förfrågningar där de inte har någon klar och strukturerad bild 
av vad de ämnar söka efter. Sussie tycker att låntagare i sådana fall inte riktigt har tänkt 
igenom vad de är ute efter och då blir det svårt att veta var man skall börja när man söker 
information. Beträffande exemplet när en sökuppgift är målinriktad och systematisk anser hon 
att det är ganska vanligt förekommande, helst i samband med skolarbeten. När det gäller 
sökningar som går ut på att hitta information av auktoritativt eller tillförlitligt slag säger hon 
att det förekommer ibland, men att låntagare ofta vet hur de skall gå till väga när de söker 
information på den nivån. En typ av sökuppgift som hon däremot aldrig ens har hört är när en 
låntagare behöver söka efter information för att hålla sig uppdaterad inom ett uttalat 
intresseområde eller ämne. 
 
När Sonja ställs inför frågan om hon kan beskriva några typer av sökuppgifter som hon ofta 
ställs inför talar hon om att låntagare många gånger kommer med diffusa och något oklara 
förfrågningar eller med frågor som är väldigt generella. Samtidigt, berättar hon, är det många 
gånger så att låntagare behöver hjälp med sökningar som är målinriktade och systematiska. I 
de fallen är det ofta så att de behöver hjälp att hitta rätt informationskälla eller att de har svårt 
att formulera en sökfråga som beskriver deras sökuppgift på ett tydligt sätt. Gällande 
specificerade frågor som oftast bara kräver ett kortfattat, konkret svar, menar Sonja att det 
vanligt, men inte lika vanligt som det var för några år sedan. Hon kallar den sortens frågor för 
”typiska korsordsfrågor” och ger som exempel när någon vill vet hur högt Mount Everest är. 
Sonja tror att den sortens frågor har minskat därför att låntagare har mer datorvana nu än för 
ett par år sedan och söker själva i olika elektroniska informationskällor. Dessutom kräver 
sådana frågor i regel inga komplexa sökformuleringar, så då kan låntagare själva lista ut hur 
man får tag i svaret via Internet.  Sökuppgifter som handlar om information av auktoritativ 
och tillförlitlig natur tycker hon dyker upp då och då men inte alls lika ofta som de tre nämnda 
exemplen. Detsamma gäller när sökningen går ut på att finna information för att låntagaren 
skall hålla sig uppdaterad inom ett ämne som är känt sedan tidigare.  
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6.2.2 VILKA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR INFORMANTERNA 
ANVÄNDER 
 
Nästa steg i att undersöka informanternas val av informationskälla var att fråga dem om de 
har en enskild elektronisk informationskälla som de alltid eller helst utgår ifrån då de skall 
söka information av olika slag, om de använder vissa informationskällor mer än andra och om 
de har någon typ av informationskälla som de behärskar bättre eller sämre än andra.  
 
Samtliga informanter är eniga om att det är sökuppgiften som styr vilken informationskälla de 
väljer när de skall genomföra en sökning. I de flesta fall har bibliotekarierna från både 
högskole- och stadsbiblioteket också samma grundtanke då de väljer informationskälla vid 
informationssökningar. Det första steget är att förhöra sig med låntagaren vilket ämne han/hon 
vill ha information om. Steg två är att fråga vilken sorts material låntagaren vill få tillgång till 
eller upplysningar om, i fall det skall vara en viss typ av medium: böcker, tidskrifter, ljudfiler 
etcetera och huruvida det skall vara fulltextmaterial eller bibliografiska uppgifter, 
vetenskapligt material eller inte.  
 
Det vanliga tillvägagångssättet är därefter att gå till bibliotekets OPAC om låntagaren vill ha 
information som rör böcker: om en bok finns tillgänglig i biblioteket, på vilken hylla en viss 
bok finns, vad en boks författare heter, publiceringsår och dylikt. Finner man inga 
tillfredsställande svar i bibliotekets egen bokkatalog, så är tendensen att vända sig till LIBRIS. 
Helga berättar att hon hellre gör sökningar i LIBRIS än i högskolans OPAC, eftersom hon 
ogillar att söka på ämnesord i OPAC:en och så passar den grafiska utformningen i LIBRIS 
henne bättre. Hon litar inte på att söka i OPAC:en på ämnesord och hon får känslan av att inte 
få fram allt material som går att få fram. Helga tycker till och med att hon behärskar 
högskolans OPAC sämst av de elektroniska informationskällor som hon använder sig av. Hon 
känner sig mycket mer trygg och bekväm i LIBRIS och i någon av de vårddatabaser som hon 
ofta söker information i.  
 
Helena, Harriet och Harald brukar emellertid oftast utgå från högskolebibliotekets egen 
bokkatalog när de söker efter information som rör böcker eller tidskrifter som kan tänkas 
finnas i bibliotekets bokbestånd. Helena nämner även att utöver bibliotekets OPAC och 
LIBRIS så finns det en brittisk motsvarighet till LIBRIS, COPAC, som brukar vara användbar 
vid sökningar av böcker. Helena säger att hon behärskar både OPAC:en och de flesta av de 
kommersiella onlinedatabaserna som hon frekvent använder ganska bra. Hon påpekar dock att 
onlinedatabaser ofta ändras i form av nya gränssnitt och att sökmöjligheterna modifieras 
något. I och med att det finns så många onlinedatabaser att tillgå är det nästintill omöjligt att 
behärska allihop och då är den bästa lösningen att fråga kollegor om hjälp och råd, menar 
Helena. Harriet och Harald säger att de använder högskolebibliotekets OPAC i stor 
utsträckning och att de känner att de behärskar den bäst av de informationskällor de använder 
vid informationssökningar. Av de elektroniska informationskällor som Harriet använder 
tycker hon att Internet är den informationskälla som hon behärskar minst. Hon säger att det 
beror på att det är svårt att veta vilka sökmöjligheter som är bäst att använda och att det finns 
så mycket information som inte är strukturerat eller granskat. Harald anser att det är svårt att 
behärska alla kommersiella onlinedatabaser eftersom utbudet är så brett och att 
onlinedatabaserna har skiftande struktur gällande innehåll och sökmöjligheter. Dessutom, 
påpekar Harald, har studenterna så vitt skilda krav när det gäller förfrågningar. Det kan 
handla om allt från att skaffa information om textilier åt studenter från Textilhögskolan till att 
hitta information som rör ekonomiska frågor.  
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När det gäller Internet som informationskälla säger Harald och Helga att de ofta går direkt till 
Internet för att söka information istället för att först utnyttja någon av bibliotekets 
betaldatabaser. Då är det främst Google som de vänder sig till och både Harald och Helga 
tycker att det fungerar som en bra källa för att skaffa sig infallsvinklar och uppslag till 
sökuppgifter. De använder mest Google vid allmänna, enklare frågor och då informationen 
inte skall fungera som underlag i någon sorts akademiskt arbete. Om det däremot rör sig om 
information som skall vara av auktoritativ eller vetenskaplig sort händer det att de gör en 
första sökning i Google och sedan använder delar av den hittade informationen då de gör en 
mer grundlig och genomtänkt sökning i en onlinedatabas. Helena och Harriet är inte lika 
benägna att gå direkt till Internet, utan de tycker det är mer bekvämt att först konsultera 
OPAC:en eller någon av de kommersiella onlinedatabaserna. Internet används mest för att få 
uppslag och idéer eller om de har kört fast helt i sökningarna i onlinedatabaserna. Helena 
använder också Internet om sökningen innebär att leta efter specifik och kortfattad 
information eller då hon vill ha bekräftelse på en enkel fråga, exempelvis en films engelska 
originaltitel. I de flesta fall använder hon emellertid OPAC eller kommersiella 
onlinedatabaser då hon gör informationsökningar. 
 
Bland informanterna från stadsbiblioteket uppger alla att de nästan alltid utgår från 
bibliotekets OPAC när de på börjar med en sökning. Sussie säger att hon börjar med att gå via 
bibliotekets bokkatalog och om det inte ger några träffar är onlinedatabasen Artikelsök eller 
Nationalencyklopedins onlinedatabas hennes nästa val. Sanna berättar att hon ofta går direkt 
till Nationalencyklopedins onlinedatabas för att hon och låntagaren tillsammans kan skapa en 
gemensam förståelse av sökuppgiften och förhoppningsvis ge den en klar och tydlig definition 
som kan verka som underlag vid fortsatta sökningar. Sonja, som är ansvarig för de 
elektroniska resurserna på stadsbiblioteket, säger att hon i stort känner till hur 
stadsbibliotekets onlinedatabaser fungerar eftersom hon har använt dem så mycket och hon 
känner sig ungefär lika bekväm i de flesta av dem. Det bör påpekas att det är en stor skillnad 
mellan tillgången till antalet kommersiella onlinedatabaser på de två biblioteken. 
Stadsbiblioteket abonnerar på 15 betaldatabaser medan högskolebiblioteket har tillgång till ett 
mycket större antal onlinedatabaser. Helga säger sig ha tillgång till cirka 80 kommersiella 
databaser. Detta gör att informanterna från stadsbiblioteket i stort sett kan lära sig behärska 
samtliga sina kommersiella onlinedatabaser medan informanterna från högskolebiblioteket 
omöjligen kan behärska hur man söker information i varje enskild onlinedatabas som deras 
bibliotek abonnerar på.  
 
Inställningen till Internet bland stadsbibliotekets informanter är överlag att det ses som en 
utväg när man har kört fast helt i sin sökning eller då det gäller väldigt generella och 
ostrukturerade sökningar. Sara menar att Google kan vara ett bra ställe att söka på när man 
famlar totalt eller när det är svårt att ringa in vad låntagaren är ute efter. Sonja tycker att det 
finns många bra hemsidor på Internet som är uppbyggda och strukturerade som 
betaldatabaser, enda skillnaden är att de är gratis. Hon tar som exempel olika statistikbärande 
myndigheters hemsidor; Statistiska Centralbyrån och RIXLEX. En sak som alla 
informanterna tar upp i samband med informationsökningar på Internet är vikten av att vara 
källkritisk när man tar del av det material som finns utlagt på nätet. De betonar också att de 
råder låntagare att försöka kontrollera den information som de hittar på Internet. 
 
En annan sak som är gemensam hos informanterna från båda bibliotekstyper är att CD-ROM i 
stort sett aldrig någonsin används vid informationssökning. Samtliga informanter säger att 
CD-ROM är den av de fyra typerna av informationskällor som de använder sig minst av. Alla 
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har också angivit att de känner att de behärskar CD-ROM sämst av alla elektroniska 
informationskällor som de har tillgång till på sina arbetsplatser. Helena och Harald nämner 
att högskolebiblioteket har en databas på CD-ROM som heter Market Manager vilken 
innehåller information om företag. Annars brukar CD-ROM mest fungera som komplement 
till vissa av bibliotekets böcker, t.ex. databöcker. Helena betonar också att högskolans 
dataavdelning inte vill att CD-ROM skivor används i högskolans datanätverk eftersom det 
ofta medför tekniska problem med datanätet. Sara från stadsbiblioteket delar Helenas åsikt 
ifråga om nackdelarna med CD-ROM. Hon uttrycker frustration när hon beskriver dess 
avigsidor och menar att det känns som ett mellanläge eftersom det är svårt att uppdatera 
informationen, det är ett väldigt statiskt medium och det brukar haka sig när man kör CD-
ROM skivorna i bibliotekets datorer. Stadsbiblioteket har ett fåtal databaser på CD-ROM, bl. 
a. Sveriges Radios grammofonarkivs katalog samt Sveriges dödbok och Emigranten som 
fortfarande används vid släktforskning. 
 
6.2.3 FAKTORER SOM PÅVERKAR INFORMANTERNAS VAL AV 
INFORMATIONSKÄLLA 
 
De sju faktorer som är inkluderade i intervjubilagans fråga 19 bygger på de faktorer som 
presenteras i avsnitt 3.1. Orsaken till att just de sju faktorerna har valts ut i anknytning till 
fråga 19 är att det valet möjliggör en jämförelse mellan de fakta som framkommer i 
uppsatsens teoretiska del med de svar som informanterna ger. Denna jämförelse får sedan 
fungera som underlag till de slutsatser som läggs fram i uppsatsens diskussionsavsnitt.  
 
Den faktor som alla informanter anger som högst påverkande i deras val av elektroniska 
informationskällor är exemplet som tar upp de förväntningar man har i samband med 
informationssökningen. Harriet menar att det är mycket viktigt att ta reda på de krav eller 
förväntningar studenterna har på sökningen när man som informationssökare överväger vilken 
informationskälla man skall vända sig till. Ett exempel som Harriet tar upp är huruvida 
studenterna skall använda informationen till akademiska arbeten, i stil med rapporter eller 
uppsatser, eller inte. Hon säger att det är viktigt att veta vilken nivå innehållet på 
informationen skall ligga på. Sonja påpekar att de förväntningar man har i samband med 
informationssökningen är den viktigaste faktorn när hon skall välja informationssystem. Hon 
menar att hon försöker få reda på låntagarens förväntningar genom referenssamtal och genom 
de uppgifter som framkommer där kan hon bilda sig en uppfattning om var hon kan söka efter 
informationen.  
 
En annan faktor som de flesta av informanterna anger som viktig när de skall välja 
informationskälla är det exempel som handlar om tidigare kännedom om informationskällan. 
Alla informanter utom Helena tycker att den faktorn påverkar deras val av informationskälla i 
hög grad. Sara berättar att hon väljer den informationskällan som hon känner till bäst när hon 
står inför två jämförbara informationskällor. Hon säger också att hon drar sig för att använda 
en viss onlinedatabas om hon har försökt genomföra en rad sökningar som har misslyckats i 
den vid tidigare tillfällen. Sanna tycker också att den här faktorn är avgörande när hon väljer 
informationskälla eftersom hon ofta drar paralleller mellan en sökuppgift och den sorts 
information som finns i en informationskälla som hon har använt sig av tidigare.  
 
Bland informanterna från högskolebiblioteket tycker samtliga att exemplet som handlar om 
lätt tillgång till informationskällan påverkar deras val av informationskälla. Helga säger att 
det är viktigt att det är lätt att komma åt och använda en informationskälla när man skall söka 
efter information. Hon påpekar att ett skäl till varför hon inte använder CD-ROM är att det är 
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krångligt att använda sig av den typen av informationskälla eftersom det ofta blir tekniska 
problem. Av stadsbibliotekets informanter är det tre av fyra som säger att den här faktorn är 
viktig när de väljer informationskälla. Sara betonar att användarvänligheten i vissa 
kommersiella onlinedatabaser inte är så stor enligt hennes tycke, vilket medför att hon hellre 
väljer än annan sökkälla.  
 
En faktor som alla utom Harriet anser påverkar deras val av informationskälla i hög grad är 
det exempel som beskriver informationskällans tillförlitlighet och pålitlighet. Harriet påstår 
att hon inte brukar ställas inför sådana sökuppgifter som kräver att informationskällan måste 
klassas som auktoritativ eller tillförlitlig. Helena däremot, menar att hon inte söker efter 
information på Internet i så stor utsträckning när sökuppgiften har med juridiska eller 
ekonomiska frågor att göra. Vid sådana fall går hon hellre till de onlinedatabaser som finns på 
högskolan eftersom hon vet att de innehåller tillförlitlig information. Hon tycker att en stor 
fara med Internet är svårigheten att se ifall informationen kan betraktas som auktoritativ och 
pålitlig. Helga jobbar också mycket med sökuppgifter där det gäller att få fram information av 
tillförlitlig natur i samband med sökningar i högskolebibliotekets vårddatabaser. Hon berättar 
att det är viktigt att innehållet i informationskällan då är grundligt granskat och att det kan 
bedömas vara sanningsenligt. Harald konstaterar att han hellre gör en besvärligare sökning i 
en pålitlig onlinedatabas än en slarvig och snabbare sökning på Internet vid sökuppgifter som 
kräver att han måste försäkra sig om att materialet är auktoritativt eller tillförlitligt. 
 
Ser man till exemplet som handlar om tidigare kunskaper angående det ämnesområde man 
skall söka information om, nämns också den ofta av informanterna som väsentlig. Av de åtta 
informanterna är det sex, alla utom Sonja och Helena, som anser att den faktorn har en 
påtaglig inverkan när de skall välja informationskälla. Harriet tycker att det är en av de mest 
avgörande faktorerna eftersom hon söker mycket information om textilier och då är det en 
fördel att ha stor kunskap om det ämnesområdet för att veta vilka facktermer som man kan 
använda som söktermer vid sökningar. Helga, som arbetar mycket med sökuppgifter kring 
vårdfrågor, anser också att det hjälper att veta lite om det ämnesområde man skall söka 
information om. Hon menar att sviktande kunskaper inom ett ämnesområde medför att det 
inte är så lätt att veta vilken informationskälla som är bäst lämpad om man har flera att välja 
emellan. I likhet med Harriet så är Helga av den åsikten att det kan vara bra att känna igen 
terminologin som är typiskt för ett ämnesområde då man söker information eftersom man vet 
vilka termer som man kan använda som söktermer. 
 
Man kan urskilja en stor skillnad mellan svaren från högskolebibliotekarierna och 
stadsbibliotekarierna när man tittar på exemplet som berör den personliga 
informationsstrukturen. Ingen av högskolebibliotekets informanter nämnde den som en 
avgörande faktor när de skall välja informationskälla, medan alla fyra stadsbibliotekarierna 
tog upp den faktorn. Sonja säger att erfarenheten av informationssökningar spelar en stor roll 
i den här frågan, då man går i en snitslad bana när man söker information. Hon menar att hon 
ofta tänker att hon har sökt på det här sättet tidigare, vid en liknande sökuppgift, och då gick 
hon tillväga på det eller det sättet och då sökte hon i den eller den informationskällan och fick 
fram den sortens information. Sara har ett liknande tankesätt när hon väljer sökkälla och säger 
att alla har sina personliga sökbeteenden och man tenderar att gå tillbaka till gamla sökningar 
och se hur man gjorde vid en liknande sökuppgift.  
 
Det sjunde och sista exemplet på faktorer är det exempel som beskriver ifall det är viktigt om 
informationskällans innehåll finns tillgängligt inom en viss tidsperiod efter det att 
informationsbehovet har uppstått. Ingen av informanterna tycker att det var en avgörande 
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faktor när de skulle välja informationskälla. Några tycker att det är en faktor de är medvetna 
om men inte att den är avgörande för valet av informationskälla. Harald säger att det ibland är 
viktigt att få tillgång till materialet vid en viss tidpunkt och då får man se vilka utvägar som 
finns. Han menar att man kanske väljer att söka i en fulltextdatabas för att få tillgång till en 
artikel eller uppsats i sin helhet på en gång. Sara konstaterar att man gärna vill att 
informationen skall finnas tillgänglig ganska omgående och att man kanske söker efter 
informationen i en viss informationskälla istället för att göra ett fjärrlån och behöva vänta på 
materialet. Det är ingen avgörande faktor, menar hon, men det är alltid önskvärt att få tillgång 
till informationen så snabbt som möjligt efter det att informationsbehovet har uppstått.   
 
6.2.4 VILKA FAKTORER PÅVERKAR INFORMANTERNAS VAL AV 
INFORMATIONSKÄLLOR MEST VID EN GIVEN TYP AV SÖKUPPGIFT? 
 
För att kunna observera huruvida det finns några samband mellan de faktorer som påverkar 
informanternas val av informationskälla och de typer av sökuppgifter informanterna ställs 
inför har jag bett informanterna att kommentera vilka faktorer som de tror påverkar deras val 
av källa mest vid en given typ av sökuppgift. De faktorer som är aktuella är de som beskrivs i 
fråga 19 i intervjubilagan och typerna av sökuppgifter står att läsa i fråga 20 i bilagan.  
 
Vid en sökuppgift som handlar om att få fram information som är specifik och kortfattad, 
exempelvis ett årtal eller ett författarnamn, är det övervägande den faktor som handlar om 
tidigare kännedom angående en informationskälla som nämns. Av de åtta informanterna är det 
alla utom Sara som tar upp den faktorn. Hon har istället tagit upp faktorn som handlar om 
informationssökarens personliga informa tionsstruktur, något som hon menar spelar en större 
roll vid den här sortens sökuppgift. Sanna är däremot av den åsikten att det alltid är bra att 
kunna hänvisa till en källa när man gör den här typen av sökningar. Hon menar att det ofta är i 
samband med referensfrågor om en enskild bok eller författare som den här typen av 
sökuppgifter dyker upp och då är det bra att kunna vägleda låntagaren till en källa, ofta 
bibliotekets OPAC eller LIBRIS, som innehåller liknande uppgifter.  
 
Vid sökuppgifter som är vaga, ostrukturerade eller generella och täcker flera ämnesområden 
råder det lite mer delade meningar bland informanterna. Bland stadsbibliotekarierna är det den 
faktor som beskriver den personliga informationsstrukturen som hamnar i topp. Sara säger att 
hennes erfarenhet och kunskaper angående informationssökning är till stor hjälp, dels när hon 
skall försöka ringa in låntagarens informationsbehov, men också då det gäller att veta vilka 
källor hon skall konsultera för att kunna tillfredsställa låntagarens informationsbehov. Därpå 
nämner stadsbibliotekarierna att den faktor som tar upp förväntningarna som man har i 
samband med informationssökningen är gällande vid den här typen av sökuppgifter. Bland 
högskolebibliotekarierna är det förvisso förväntningarna som betonas vara viktig men de 
flesta informanter har ändå valt faktorn som handlar om tidigare kännedom angående en 
informationskälla. Harald berättar att han i sådana situationer tenderar att instinktivt gå till de 
informationskällor som han tror passar en viss sökuppgift. Han betonar dock att vid vaga eller 
generella sökuppgifter är det inte ett moment man utför vid en sökning, man utför kanske tre-
fyra olika moment för att få fram ett enhetligt svar. Därför är den erfarenhet och kunskap som 
man har samlat på sig i samband med sina yrkesuppgifter viktiga i sådana situationer. Harald 
är således också inne på den faktor som beskriver den personliga informationsstrukturen.  
När sökuppgiften innebär att göra en målinriktad och systematisk sökning då det gäller att 
sammanställa en översikt eller få fram bakgrundsmaterial om ett ämne nämner samtliga åtta 
informanter en och samma faktor. Det handlar om exemplet som beskriver de förväntningar 
man har inför en sökning. Sussie säger att flera faktorer spelar in men svaren som hon får vid 
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en referensintervju ger henne en bild av vad låntagaren vill veta mer om och vilken sorts 
information han eller hon vill ha. Dessa svar gör det möjligt för Sussie att lättare fatta ett 
beslut angående vilka informationskällor hon skall vända sig till. Ytterligare en faktor som 
nämns vid den här typen av sökuppgift är den som tar upp informationssökarens tidigare 
kunskap om det ämnesområde man skall söka information om. Harriet, som ofta söker 
information inom ämnesområden som handlar om textilier, säger att hon tycker att det 
underlättar att veta mycket om det ämnesområdet man skall söka information om. Det 
underlättar att känna till terminologin och att veta vilka informationskällor som är lämpliga 
för sökningar inom ett visst ämnesområde. 
 
Den typen av sökuppgift som handlar om att få fram information som är av auktoritativ och 
tillförlitlig natur är inte lika vanligt förekommande på stadsbiblioteket som på 
högskolebiblioteket, men alla informanter försökte ändå resonera vilken faktor som de skulle 
påverkas mest av. Av informanternas resonemang framgår det att det är faktorn som berör 
vikten av att informationskällans innehåll skall kunna betraktas som pålitligt och 
sanningsenlig, som påverkar dem i högst utsträckning. Helga menar att hon går till de 
informationskällor som hon vet är tillförlitliga och vars innehåll är granskat och godkänt vid 
sökuppgifter av den här sorten. En annan åtgärd hon brukar vidta när hon är osäker på 
sanningshalten eller tillförlitligheten hos en viss information är att gå till olika källor och 
dubbelkolla de uppgifter som hon ifrågasätter. Sonja berättar att hon alltid tycker att det är 
väsentligt att vara källkritisk när man söker information, men att det känns tryggare att söka 
efter information i de informationskällor som hon vet är granskade av en pålitlig instans i 
likhet med myndigheter eller Statistiska Centralbyrån.   
 
I den sista frågan får informanterna svara på vilken faktor som påverkar dem mest när 
låntagaren vill få fram information för att hålla sig uppdaterad inom ett eller flera, sedan 
tidigare kända ämnesområden. Tre av informanterna, Sara, Sanna och Sussie menar att de 
ytterst sällan eller aldrig ställs inför den typen av förfrågningar. De säger sig inte kunna 
komma på vilka faktorer som påverkar deras val av informationskälla vid sådana 
sökuppgifter. Av de resterande informanterna tycker Helena, Harriet, Helga och Harald att 
den faktorn som handlar om tidigare kunskaper om det aktuella ämnesområdet är en av de 
mest inflytelserika. Stadsbibliotekets enda kvarvarande representant i den här frågan, Sonja 
väljer bort denna faktor till förmån för faktorn som tar upp förväntningar i samband med 
sökningen. Som alternativ till förväntningarna man skapar inför sökningen nämner Sonja sin 
tidigare kännedom om en viss informationskälla. I det här fallet resonerar hon att det inte är 
nödvändigt att behärska ett visst ämnesområde vid sådana förfrågningar, det är viktigare att 
veta vad de olika informationskällorna innehåller. Informanterna från högskolebiblioteket har 
även de rört vid dessa faktorer och samtliga fyra har stått i valet och kvalet angående vilken 
faktor de skulle välja som påverkar dem mest i valet av informationskälla. 
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6.3 FORMULERING AV SÖKFRÅGA  
 
I det här avsnittet, vilket är uppdela t i tre delavsnitt, presenteras informanternas svar på 
frågorna som inriktar sig på hur de går till väga när de använder sig av olika sökstrategier och 
söktaktiker vid informationsökningar i olika informationskällor. Först presenteras 
informanternas svar huruvida de söker information på olika sätt i olika informationskällor 
eller inte, samt hur eventuella skillnader kan tänkas se ut. Detta delavsnitt har rubriken 6.3.1 
Olika sökbeteenden i olika informationskällor. Därpå kommer informanterna få förklara 
hur de väljer ut söktermer till sina sökformuleringar och om deras bruk av söktermer: hur de 
kombinerar söktermer; hur många söktermer de använder varierar beroende på vilken 
informationskälla de genomför sökningen i. Detta delavsnitt får rubriken 6.3.2 Den 
semantiska kartläggningen och motsvarar avsnitt 3.2.1, som presenteras i uppsatsens 
teoretiska del. 
Vidare får informanterna chansen att berätta om de känner till några sökstrategier som man 
kan använda sig av vid sökningar i elektroniska informationskällor och ifall de har någon 
allmän sökstrategi som de helst använder då de söker information i de olika typerna av 
sökkällor. Därefter ställs de inför frågor vars syfte är att undersöka hur deras sökstrategier 
ändras beroende på vilken sökuppgift de ställs inför. I samband med dessa frågor ombeds de 
att titta på ett par exempel på sökuppgifter (se fråga 30 a - d i intervjubilagan), vilka i stort 
överensstämmer med de typer av sökuppgifter som jag presenterar i fråga 15 i intervjubilagan. 
Orsaken till att jag har gjort det här urvalet av sökuppgifter är att kunna studera sambandet 
mellan deras bruk av sökstrategier och de typer av sökuppgifter de ställs inför. Slutligen får 
informanterna tillfället att beskriva sitt bruk av söktaktiker som de använder för att specificera 
eller göra en sökning mera generell. Hela avsnittet går under rubriken 6.3.3 Sökstrategier 
och söktaktiker. Genom att inkludera avsnittet 6.3 Formulering av sökfråga i 
presentationen av undersökningen kan man koppla samman och jämföra de uppgifter som 
kommer fram vid informanternas svar och de fakta som presenteras i avsnitt 3.2, 3.3 och 
kapitel 4 i den teoretiska delen. Vid en jämförelse mellan dessa avsnitt kan jag sedan få fram 
ett underlag till de analyser som läggs fram i uppsatsens diskussionsavsnitt. 
 
6.3.1 OLIKA SÖKBETEENDEN I OLIKA INFORMATIONSKÄLLOR 
 
När informanterna ombeds berätta huruvida de söker information på olika sätt beroende på 
vilken typ av informationskälla de använder, är samtliga rörande eniga om att deras 
sökbeteende varierar när de söker information i olika informationskällor. Helena menar att 
hennes sökbeteende beror mycket på informationskällans uppbyggnad och struktur samt 
vilken typ av material som finns där. Hon förklarar att den skillnaden kan bestå i huruvida det 
är en fulltextdatabas eller en referensdatabas. Vid sökningar i fulltextdatabaser söker hon på 
vanliga ord som hon trunkerar för att bredda sökningen, eller så söker hon på olika begrepp 
för att se hur ofta de förekommer i texten och om det sammanfaller med hennes sökuppgift. 
Hon säger också att hon brukar söka på hela fraser när hon söker i fulltextdatabaser. Då 
informationssökningen sker i en referensdatabas använder Helena ofta index eller tesaurus för 
att hitta ämnesord som hon sedan använder i sökningen. I referensdatabaser, säger hon, 
handlar det mycket om att gå in i källans struktur för att se vad som finns.  
 
Både Harriet och Helga berättar att de söker på ganska skilda sätt när de söker i 
kommersiella onlinedatabaser jämfört med Internet. När de söker i onlinedatabaser använder 
de ofta mer uttänkta sökstrategier som att kombinera olika koncept i sökfrågan med booleska 
operatorer eller att använda sökhistoriken för att kombinera två separata sökningar. På 
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Internet brukar de använda enstaka termer som är ganska allmänna, de använder nästan aldrig 
booleska operatorer eller långa söksträngar. Även Harald medger att sökningar på Internet 
brukar vara lite slarvigare och att han oftast använder sökmotorn Google istället för 
ämneskataloger. I onlinedatabaser och OPAC:en använder han sig mycket mer av 
begränsningar för att avgränsa sökningen. Han nämner att han då brukar avgränsa sökningen 
till att täcka material från vissa år, ett visst språk eller att en sökning bara skall göras i 
dokumentens abstrakt. Harald säger att också han använder booleska operatorer för att 
kombinera termer i onlinedatabaser och bokkatalogen, något som han sällan gör på Internet.  
 
I Sannas fall ändras hennes sökbeteende mycket beroende på informationskällans gränssnitt. 
Hon säger att hon gillar att använda olika sökfunktioner för att smala av sökningen. Bland 
annat brukar hon använda sig av något som hon kallar objektkoder, vilket är en sökfunktion 
som gör det möjligt att ange vilken typ av medium man vill inkludera i sökningen. Om man  
endast vill att sökningen skall omfatta böcker, tidskrifter eller CD-skivor kan man tala om det 
för informationssystemet. Enligt Sanna brukar hon använda den sökfunktionen i bibliotekets 
OPAC. Denna sökfunktion brukar även Sussie använda och hon tycker att den är mycket 
användbar när hon skall göra sökningar i bibliotekets OPAC, eftersom hon kan utesluta 
tidningar, tidskrifter och ljudfiler om hon bara vill söka på böcker. Sonja menar att en sökning 
som sker i OPAC:en bygger på att dokumentet skall finnas i bibliotekets bokbestånd och att 
det skall vara tillgängligt för låntagaren. Detta är inte alltid fallet när man söker i 
onlinedatabaser eller på Internet, då det ofta gäller om att hitta information om ett annat 
dokument. Därför skiljer sig sökningarna åt i olika informationskällor. I OPAC:en använder 
hon olika sökfunktioner i större utsträckning än vad hon gör i kommersiella onlinedatabaser. 
Vid sökningar i OPAC:en brukar hon oftast söka på författarnamn eller en titel på en bok eller 
tidskrift och begränsa sökningarna med att ange objektkod, begränsa sökningen till att omfatta 
material från ett visst årtal och framåt. Annars kan hon ange vilken hyllsignum hon vill 
inkludera i sökningen och på så viss avgränsa sökningen, något hon kallar kvalifikatorer. Vid 
Internetsökningar lägger hon större vikt på att försäkra sig om att informationen är tillförlitlig 
i fråga om sanningshalt och upphovsman. Hon säger att det går åt mycket mer energi åt att 
källkritiskt granska materialet på Internet. 
 
6.3.2 DEN SEMANTISKA KARTLÄGGNINGEN 
 
Den semantiska kartläggningen, som den definieras i avsnitt 3.2.1, innebär att 
informationssökaren funderar över de termer med vilka sökuppgiften kan omvandlas till en 
sökfråga som söksystemet förstår. När Helena skall välja ut söktermer till en sökfråga brukar 
hon utgå från de uppgifter som hon får vid referenssamtalet med låntagaren, ett förfarande 
som för övrigt gäller samtliga informanter. Vid referenssamtalet gäller det att ringa in de ord 
som hon tycker är mest fundamentala i sökuppgiften. Sedan beror det på vilken 
informationskälla som hon skall använda. Vid kommersiella onlinedatabaser brukar hon 
använda ämnesordlista om det finns, annars söker hon på termer som hon tror kan vara 
relevanta och lånar sedan ämnesord från de dokument som sökningen genererar och som 
verkar vara något sånär relevanta för sökuppgiften. De ord som hon lånar från dokumenten 
använder hon sedan vid en andra sökningen eller, om det är en hyperlänk, klickar Helena på 
ämnesordet och får på så sätt upp en ny träfflista som innehåller nya dokument som 
förhoppningsvis relaterar till sökuppgiften. Vid sökningar i referensdatabaser använder hon 
ofta index och tesaurus för att se vilka ämnesord som gäller för just den informationskällan. 
 
Harriet brukar, efter referenssamtalet, ofta konsultera index eller tesaurus om det finns 
tillgängligt när hon skall välja söktermer. Hon säger att index visar vilka söktermer som 
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passar bäst vid sökningar i onlinedatabaser men det kan vara svårt att hitta varianter eller 
synonymer på söktermer, så därför är det en fördel att använda tesaurus. Annars brukar hon 
också plocka ämnesord från andra dokument som hon har fått upp vid en sökning. Hon och 
Helena kallar detta för snöbollseffekten och den här metoden kan jämföras med sökstrategin 
pearl growing, som går ut på att utgår från ett eller flera dokument som kallas pärlor. Utifrån 
dessa dokument kan man sedan plocka ämnesord, fraser eller andra nyckelord för att finna 
liknande dokument. På Internet brukar Harriet använda enstaka ord, hon kombinerar dem 
sällan med booleska operatorer, per sökning. Hon menar att hon ofta kastar ut ett antal ord, 
utan att kombinera dem i någon strukturerad ordning, för att se vad det resulterar i.  
 
Helga säger att hon utnyttjar tesaurus i hög grad då hon söker i vårddatabaser och använder 
medicinska termer från termlexikon som hon sedan tar med sig och använder som söktermer 
vid nästföljande sökningar. Hon har liknande mönster som Helena och Harriet när hon väljer 
ut söktermer vid sökningar i kommersiella onlinedatabaser i det att hon använder antingen 
index eller tesaurus och sedan kombinerar hon söktermerna med booleska operatorer. Vid 
Internetsökningar brukar hon, liksom Harriet, använda färre, mer allmänna termer på ett mer 
ostrukturerat sätt. Detsamma gäller när hon använder söktermer i fulltextdatabaser. Helga 
säger att hon inte använder lika djupgående sökformuleringar i fulltextdatabaser som vid 
referensdatabaser.  
 
Harald säger att även han försöker använda tesaurus, dels för egen skull men också för att 
lära låntagarna. Vidare så brukar han låna termer från andra dokument som han tycker verka 
vara relevanta i relation till sökuppgiften. Då Harald skall göra sökningar i samband med 
katalogiseringsarbete hämtar han ofta söktermer från ämnesträdet i LIBRIS eller använder sig 
av Svenska ämnesord. Om det handlar om en avancerad sökning i en onlinedatabas, t.ex. 
ERIC, så brukar Harald titta på tesaurus för att hitta engelska ämnesord som kan fungera som 
söktermer. Även Harald säger sig söka annorlunda på Internet jämfört med kommersiella 
onlinedatabaser och OPAC:en. Han menar att han använder färre termer per sökning och att 
han nästan aldrig kombinerar termerna med booleska operatorer.  
 
Sara, från stadsbiblioteket, säger att hon utgår från sökuppgiften och ana lyserar vilka 
söktermer som kan tänkas vara användbara, men att det skiljer sig om det är en forskare, eller 
en 61-åring, eller en 10-åring som är låntagare. Sara säger att hon måste få reda på vilken 
kunskapsnivå låntagaren ligger på genom referenssamtale t, så att hon inte söker efter 
information som låntagaren anser vara för avancerat eller för trivialt. Det viktiga är, betonar 
Sara, att hitta en sökformulering som gör det möjligt att få fram den sortens information som 
passar låntagarens informationsbehov bäst. Generellt sätt brukar hon dock börja med fria 
sökningar där hon ofta väljer söktermer efter eget huvud eller index om det känns nödvändigt. 
Såvida det inte handlar om väldigt konkreta sökuppgifter, där exempelvis en titel eller ett 
författarnamn finns med, då finns det ju inte så stora möjligheter, säger hon. Sara menar 
vidare att hon inte är så mycket för långa söksträngar med många kombinationer och 
parenteser. Hon strävar efter att formulera så enkla sökfrågor som möjligt. 
 
Sanna brukar också försöka ringa in de ord som hon tycker verkar vara viktigast vid 
referenssamtalet och sedan försöker hon att hitta synonymer eller liknande ord som har 
liknande innebörd som de ursprungliga termerna. När hon söker i bibliotekets OPAC brukar 
hon följa ämnesord i katalogen som är klickbara, något som hon ofta gör också i 
onlinedatabasen Artikelsök. Genom att följa de klickbara länkarna som utgörs av ämnesord 
navigerar hon sig vidare i katalogen eller onlinedatabasen i jakt på dokument som innehåller 
liknande information som den hon från början strävade efter att finna. Internetsökningar ser 
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Sanna som lite mer fria sökningar, där det känns mer som man gör vildare chansningar än i 
OPAC:en eller kommersiella onlinedatabaser. Sanna säger att hon inte genomför lika mycket 
kombinationer eller sammansatta sökformuleringar när hon söker via en sökmotor i likhet 
med Google. Det är oftare så att hon söker på en term i taget, avslutar hon. 
 
Gällande Internetsökningar brukar Sussie däremot använda fler termer vid en sökning än i en 
onlinedatabas. Hon säger att hon ibland slänger iväg en fråga när hon använder en sökmotor 
och sedan ser hon vad sökningen resulterar i. Sussie föredrar att använda flera breda termer 
vid en sökning på Internet för att sedan smala av sökningen, men hon använder sällan 
booleska operatorer för att kombinera söktermerna. När hon väljer ut och använder söktermer 
vid sökningar i bibliotekets bokkatalog eller någon av de kommersiella onlinedatabaserna, går 
hon dock annorlunda till väga. Hon brukar använda ämnesord som finns i OPAC:en, om 
ämnesorden är klickbara så använder hon dem som länkar till andra dokument. Ett grepp som 
även Sanna använder sig av i liknande söksituationer. Sedan brukar Sussie också låna ord 
från dokument vars innehåll berör den sökuppgift hon står inför.  
 
Sonja säger att hon använder de ämnesordslistor och index som finns i de onlinedatabaser 
som är aktuella vid sökningen. Hon har ett liknande sätt att välja söktermer när hon söker i 
OPAC:en, där det finns många inlagda ämnesord i samband med ett dokuments katalogpost. 
Vid fulltextdatabaser brukar hon använda index eller tänka ut egna söktermer som hon sedan 
kombinerar med booleska operatorer för att inte få för många träffar. Ibland när det gäller en 
sökuppgift där många facktermer fungerar som ämnesord brukar hon använda sig av tesaurus 
eller ett lexikon, om det exempelvis handlar om medicin, kemi eller biologi. Hennes val och 
användning av söktermer ser lite annorlunda ut när hon formulerar en sökfråga på Internet. 
Om hon inte känner till sökmotorn eller ämneskatalogen brukar hon, då det finns tid, gå in i 
hjälptexterna för att se hur informationskällan är uppbyggd och vilka sökmöjligheter det finns. 
När hon inte har tid brukar hon gå in i de vanligare sökmotorerna och söka med ett par termer 
i taget för att sedan gå igenom träfflistan och se om det finns något som kan anses vara 
relevant i relation till sökuppgiften.  
 
6.3.3 SÖKSTRATEGIER OCH SÖKTAKTIKER 
 
En sökstrategi som de flesta av informanterna känner till är att utgå från kända dokument och 
sedan använda ämnesord som söktermer i följande sökningar. Denna sökstrategi kallas för 
”snöbollseffekten” eller ”snöbollsstrategin” av Harriet och Helena. En variant av browsing- 
strategi, är när informanterna säger att de följer klickbara ämnesord i OPAC:en eller 
onlinedatabaserna. De klickbara ämnesorden fungerar sedermera som en länk i hypertexten 
och på så vis navigerar informanterna sig fram i hypertexten genom att följa de klickbara 
länkarna. Denna typ av browsinstrategi säger Sanna och Sussie att de ofta använder sig av. 
Ytterligare en sökstrategi som flertalet informanter beskriver är att de först gör två separata 
delsökningar, där varje delsökning endast består av en eller två söktermer. De resultat som 
varje delsökning ger registreras sedan i sökhistoriken. Genom att förena resultaten från de två 
delsökningarna, som står registrerade i sökhistoriken, genomför de därpå en tredje sökning. 
Den här sökstrategin kallar Helena ”bygga klossar”. Sussie tycker att det är ett bra sätt att 
dela upp en mer komplex sökning, därför att hon lättare kan se hur många träffar hon får på 
varje delsökning. Skulle hon ha använt en lång, sammansatt söksträng direkt är det svårt att 
avgöra vilka av söktermerna som inte är så användbara. Annars är en vanligt förekommande 
sökstrategi att använda sökformulering där ett fåtal söktermer kombineras med booleska 
operatorn AND. 
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När informanterna ombeds att berätta ifall de har en allmän sökstrategi som de helst utgår 
ifrån då de söker information är det många informanter som säger att de börjar söka brett för 
att sedan smala av sökningen för att begränsa antalet sökträffar. Helena säger att hon många 
gånger utgår från en sökstrategi som hon kallar ”kolla läget”, vilket innebär att hon skriver in 
en eller ett par ganska generella söktermer i sökfrågan för att se vad informationskällan 
innehåller. Om denna strategi endast ger ett fåtal eller inga träffar brukar det vara en bra 
indikation på att informationskällan inte innehåller den sortens information man är ute efter, 
menar hon. I fall sökformuleringen emellertid leder till många träffar brukar hon fortsätta 
sökningen med att smala av den genom att antingen använda mer specificerade söktermer 
eller att kombinera ett större antal söktermer med booleska operatorer. Sara har ett liknande 
sökbeteende när hon påbörjar en sökning. Hon säger att hon har en allmän sökstrategi som 
lyder ”stort, vitt, brett och grovt”. Sara är av den åsikten att när hon ställs inför en sökuppgift 
så har låntagaren sina tankar och förväntningar samtidigt som hon har sina. Då finns det inget 
som säger att det finns ett bra sätt för deras tankar att mötas och därför anser Sara att den 
bästa vägen att få deras tankar att mötas är att inte specificera sig för mycket från början. Hon 
fortsätter beskriva sin tankegång genom att säga att man resonerar ihop sig vid 
referenssamtalet, så man vet vad man menar med olika termer och valörer på ord. Detta gäller 
kanske oftast vid sökuppgifter som är lite vaga och generella, tillägger hon. Ibland, fortsätter 
hon, är emellertid sökuppgiften självklar och tydlig från början och då tar man inga omvägar 
utan man söker så direkt som möjligt. Utöver en grundläggande inställning att inte specificera 
sig för mycket från början eller låsa fast sig vid enstaka termer har informanterna inte direkt 
några uttalade sökstrategier som de helst utgår ifrån. De menar att deras bruk av sökstrategier 
i stor utsträckning påverkas av informationskällans uppbyggnad och innehåll samt de typer av 
sökuppgifter de ställs inför. 
 
Samtliga informanter påpekar att deras sätt att söka efter information och deras sökstrategier 
ändras beroende på vilken typ av informationsuppgift de ställs inför. För att tydligare få fram 
konkreta exempel på vilka sökstrategier respektive informant tror sig använda vid en enskild 
typ av sökuppgift ber jag dem beskriva hur de skulle gå till väga när de söker information i 
samband med de typer av sökuppgifter som presenteras i fråga 30 a - d i intervjubilagan. 
Genom att granska deras svar ämnar jag undersöka vilka sökstrategier de använder vid 
respektive typ av sökuppgift. 
 
När sökuppgiften går ut på att få fram information som är specifik, konkret och kortfattad är 
den vanligaste sökstrategin bland de flesta informanterna att gå till en känd informationskälla, 
främst OPAC:en, LIBRIS eller en kommersiell onlinedatabas och göra en enkel sökning på 
exempelvis en boktitel, ett författarnamn eller en tidskrift. I sådana söksituationer inleder de 
sökningen med en sökfråga som innehåller en eller ett fåtal söktermer och därefter går de 
igenom träfflistan för att se vilka träffar som verkar vara relevanta. Helga säger att hon i 
sådana fall vanligtvis bara behöver gå till en enda informationskälla och skriva in den eller de 
söktermer som hon tror behövs för att få fram information som relaterar till sökuppgiften, 
exempelvis ett författarnamn eller en titel. Därefter ”skummar” hon igenom träfflistan av 
författarnamn eller de titlar som sökningen genererar och väljer de träffar som hon tror passar 
sökuppgiften bäst. Harald säger att han brukar skriva in författarnamn och kombinera det 
med en titel eller ett ämnesord med hjälp av den booleska operatorn AND när han genomför 
en liknande sökning i OPAC:en. Sedan ”skummar” han, i likhet med Helga igenom de 
resultat han får fram för att se om någon av träffarna motsvarar hans och låntagarens 
sökuppgift. Det är också ganska vanligt att olika avgränsningar görs i samband med en sådan 
sökuppgift. Sussie säger att hon använder av någon av de sökfunktioner som finns i 
Nationalencyklopedins onlinedatabas för att begränsa sökningen till ett visst språk eller en 
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viss typ av dokument. Förfarandet är i stort sett detsamma vid sökningar på Internet d.v.s. 
sökningen inleds med en enkel sökning och sedan browsar informanten igenom träfflistan för 
att se om det finns några relevanta träffar. 
 
Nästa sökuppgift som informanterna ombeds uttala sig om är när sökuppgiften är vag, 
svårdefinierad eller generell. Då är det lite olika sökstrategier som informanterna tror sig 
använda. Helena säger att hon börjar med att dela upp sökningen om sökuppgiften är för bred 
och odefinierad. Efter det gäller det att försöka få fram söktermer som kan representera alla 
aspekter av sökfrågan så att det är möjligt att översätta sökuppgiften till en fungerande 
sökfråga. Nästa steg, som Helena tar upp är att söka på de utvalda söktermerna i någon av 
högskolebibliotekets ämnesövergripande onlinedatabaser t.ex. samlingar över elektroniska 
tidskrifter. Hon nämner också ISI som har tre stora databaser vilka täcker flera 
ämnesområden: science, social - science och humanities and art. Vid sådana sökningar säger 
Helena att det kan det vara bra att först göra ett par lite enklare delsökningar med ett fåtal 
söktermer och sedan kombinera delsökningarna med varandra för att få in fler söktermer i en 
och samma sökning för att täcka in alla koncept som kan tänkas utgöra sökfrågan. När det 
gäller att gå igenom träfflistan överensstämmer hennes beskrivning i stort med browsing- 
strategierna. Helena nämner också att hon använder pearl growing strategin, vilken används 
av samtliga informanterna vid den här typen sökuppgift, för att hitta ämnesord som sedan 
används som söktermer vid fortsatta sökningar. Helgas, Harriets och Haralds sökstrategier 
liknar i stort sett Helenas beskrivning. Helga, tillsammans med Harald är dock mer benägna 
att genomföra sökningar på Internet, främst genom sökmotorn Google, vid en sådan här 
sökuppgift jämfört med Helena och Harriet, men sökstrategierna avviker inte i så stor 
utsträckning. Möjligen kan man iaktta att Helga och Harald inte använder analytiska 
sökstrategier lika mycket när de söker på Internet. Då består sökfrågan mest av enstaka termer 
och sedan avsätts mer tid att skumma igenom sökresultatet i form av browsingstrategier. 
 
Sannas sökstrategi vid liknande sökuppgifter, skiljer sig något från högskolebibliotekariernas, 
då den går ut på att först gå in i OPAC:en och se om det finns några böcker skrivna som 
relaterar till sökuppgiften. Om inte OPAC:en ger några tillfredsställande resultat använder 
hon sig av onlinedatabasen Artikelsök. I båda informationskällorna använder hon ett fåtal 
breda söktermer, vilka hon kommer fram till i samförstånd med låntagaren eller så hämtar hon 
dem från ämnesordlistan. Hon kombinerar söktermerna med booleska operatorer. Sedan går 
hon igenom träfflistan för att se om några resultat överensstämmer med hennes och 
låntagarens förväntningar. I de fall träffarna blir för många försöker hon använda mer 
specificerade söktermer eller också så kombinerar hon fler söktermer med booleska 
operatorer. Sara, Sussie och även Sonja berättar att de också börjar med en bred sökning i det 
här fallet och gör sökningen mer specifik genom att använda mer specificerade termer. Sonja 
säger att hon börjar enkelt och brett. I en sådan söksituation gäller det dessutom att försöka 
hitta bra alternativ till söktermerna vid referensintervjun.  
 
Den tredje typen av sökuppgift som presenteras för informanterna är när de skall söka efter 
bakgrundsinformation om ett ämne som är ganska omfattande. Alla informanter är överens 
om att de måste göra en mer fokuserad och strukturerad sökning i det här fallet eftersom det 
gäller att hitta information om ett enskilt ämne och inte flera generella ämnesområden som det 
handlade om vid föregående sökuppgift. Harald och Sonja påpekar att det vid den här 
sökuppgiften är viktigare att försöka ringa in och använda mer specifika söktermer som täcker 
det ämne som låntagaren vill få fram information om. När det gäller att frambringa lämpliga 
söktermer så anger alla informanter att de använder sig av referenssamtalen för att få fram 
varianter på söktermer och att de också försöker använda ämnesordlistor för att hitta passande 
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söktermer. Helga, Harald, Harriet, Helena, Sussie och Sonja anger också tesaurus som en 
källa för att hitta söktermer. Alla informanter, utom Sara och Sonja, börjar med att söka i 
bibliotekets OPAC eller LIBRIS för att se om det finns några böcker skrivna om ämnet eller 
om de kan hitta några artiklar i tidskrifter som  handlar om det aktuella området. Helena säger 
att övergripande material som handlar om ett enskilt ämne kan man vanligtvis finna i böcker 
och specifika fakta om ett visst ämne brukar ofta förekomma i form av artiklar i tidskrifter. 
Även Harriet menar att det är bra att utgå från monografier för att få fram basfakta och sedan 
komplettera med information från tidskriftsartiklar när det gäller nyare information. Sara och 
Sonja anser att de troligtvis skulle börja med att söka i ämnesspecifika onlinedatabaser om det 
gäller att hitta information som är tämligen nypublicerad.  
 
Då det gäller att formulera en sökfråga så skrivs en eller ett flertal söktermer in i sökfrågan för 
att få fram en första träfflista. Sara säger att hon inte skulle bygga vidare på en sökning som 
resulterade i för många träffar genom att använda fler termer och kombinera dem med 
booleska operatorer eller parenteser, eftersom hon tycker att den sökstrategin brukar genera 
för mycket brus. Istället skulle hon börja om sökningen med andra söktermer som inte var lika 
generella och breda. De andra informanterna väljer dock att bygga vidare på sökningen 
genom att specificera söktermerna och kombinera fler koncept med booleska operatorer om 
de söker i kommersiella onlinedatabaser. När Sanna söker i OPAC:en tycker hon emellertid 
att det är bättre att använda en eller två söktermer i sökfrågan och sedan begränsa sökningen 
genom att använda de möjligheter till fältsökningar som finns att tillgå: vilket språk 
dokumenten skall vara skrivna på, publiceringsår eller vilken typ av medium som skall 
omfattas av sökningen. När det sedan gäller att granska resultatet av sökningen är det åter 
igen browsing som gäller för att gå igenom träfflistan. 
 
Vid det sista exemplet på sökuppgift, där målet med sökningen är att hålla sig uppdaterad 
inom ett, sedan tidigare känt ämne, påminner Sussie om att den sortens förfrågningar inte har 
varit så aktuella för hennes del varför hon inte tror sig kunna ge ett fullgott svar. Även Sara 
säger sig vara ovan vid sådana typer av sökuppgifter men hon försöker sig trots det på ett 
svar. Hon menar att hon skulle gå till en ämnesspecifik kommersiell onlinedatabas där hon 
skulle inleda med en sökfråga som innehåller de söktermer som låntagaren och hon arbetar 
fram med hjälp av referenssamtal och ämnesordslistor. Därefter skulle hon troligen göra som 
hon brukar när hon skriver in sökfrågan, utgå från ett fåtal termer och i viss mån kombinera 
dem med booleska operatorer. Hon går också in på att hjälpa låntagaren att hitta varianter av 
ämnesbevakningar av det eller de ämnen som han/hon är intresserade av. Hon nämner att 
onlinedatabasen EBSCO erbjuder en tjänst som möjliggör ämnesbevakning av ett utvalt 
ämne. När sedan någon ny information tillkommer inom det ämne man är intresserad av så 
kan man få ett meddelande via e-post eller mailinglistor.  
 
Sanna och Helga nämner också de brukar hänvisa till ämnesbevakning. Helga menar att hon 
ibland vägleder studenter och även lärare hur man gör en användarprofil i en eller flera 
onlinedatabaser där man beskriver vad man är intresserad av för slags information. Sedan kan 
man be databasen att meddela när det sker en uppdatering inom det ämne som är av intresse. 
Helga kallar detta för att lägga in en ”alert” i databasen, vilket innebär att man får ett 
meddelande när det sker en uppdatering i databasen som överensstämmer med de uppgifter 
man anger i sin användarprofil. Sanna hänvisar, precis som Sara, också till onlinedatabasen 
EBSCO och även till Artikelsök när hon beskriver ämnesbevakning. Hon nämner att man 
också kan spara den hemsidan som är aktuell som ett bokmärke och sedan hitta tillbaka till 
den gällande databasen genom att klicka sig fram med hjälp av bokmärket. Detta kan ses som 
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en sorts form av navigationsstrategien eftersom man navigerar sig fram i hypertext genom en 
klickbar länk.  
 
Helena försöker ta reda på vilken eller vilka informationskällor som har konsulterats tidigare 
inom samma ämne och att hon sedan försöker använda sig av samma informationskällor för 
att se om det har skett några uppdateringar inom det aktuella ämnet. En metod hon använder 
för att få fram lämpliga söktermer är att fråga låntagaren om han har några andra dokument 
från tidigare sökningar som har gjorts i samma ämne. Ifall så är fallet är det smidigt att 
använda termer och begrepp från den redan anskaffade informationen för att hitta söktermer 
för nya sökningar. Helena nämner att hon också brukar begränsa sökningen till exempelvis 
avhandlingar om det är det man är ute efter. Då blir det lättare att begränsa sökningen och på 
så vis kan behöver man inte gå igenom så mycket material när man skall granska den 
uppdaterade informationen. 
 
De söktaktiker som informanterna mest använder sig av är fältsökningar av olika slag för att 
begränsa en sökning. Helena brukar begränsa sökningen till att innefatta vissa språk, oftast 
svenska och engelska. Helga säger att det är många låntagare som efterfrågar dokument som 
är skrivna på svenska så hon brukar också begränsa sökningen till information som är skriven 
på svenska. Annars är det utbrett att begränsa sökningen med hjälp av att ange publiceringsår. 
Harald menar att det är vanligt att låntagare på högskolebiblioteket vill ha information som är 
publicerat relativt nyligen eftersom många letar efter information i samband med 
uppsatsskrivningar. Då är det bra att kunna göra en sådan typ av begränsad sökning. Sanna, 
Sussie och Sonja säger att hon brukar begränsa sökningen till en viss typ av dokument med 
hjälp av objektkoder. Med hjälp av dessa kan hon söka på exempelvis enbart böcker eller 
tidskrifter eller CD-skivor.  
 
En annan söktaktik som används av flertalet informanter är trunkering. Den söktaktiken 
används ofta av Sara när hon är osäker på stavningen av ett namn. Det är särskild värdefullt 
när författarnamnet innehåller dubbelnamn med bindestreck och man är osäker på hur 
bindesträcket används i namnet.  
 
Ytterligare en söktaktik som nämndes var närhetsoperatorer. Det var inte lika vanligt 
förekommande som fältsökningar och trunkering men Sonja anser att det är värdefullt med 
närhetsoperatorer då man skall söka i fulltext. Hon menar att det är viktigt att göra klart för 
sig att två söktermer står i relativ närhet till varandra, i samma rad eller samma stycke eller  
t.o.m. i titeln.   
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I det här kapitlet jämför jag de modeller och fakta som framställs i teoriavsnittet med det 
empiriska material som framkommer i presentationen av undersökningen. För att hålla 
analysen och diskussionen tydlig och fattbar så har jag valt att även dela upp detta kapitel 
utifrån de frågeställningar som utgör kärnpunkterna i den här uppsatsen. Först kommer jag att 
jämföra och diskutera de fakta angående faktorer som påverkar informationssökarnas val av 
informationskällor, som beskrivs i avsnitt 3.1, med de empiriska resultat som presenteras i 
avsnitt 6.2. Därefter kommer jag att göra en liknande jämförelse mellan de teoretiska fakta 
som tar upp hur informationssökarna använder sökstrategier och söktaktiker i avsnitt 3.2, 3.3 
och kapitel 4 och de resultat som informanternas svar gav i samband med undersökningens 
avsnitt 6.3. Jag har även va lt att göra en översikt av de faktorer som påverkar informanternas 
val av informationskälla och de sökstrategier de använder vid olika typer av sökuppgifter i 
bilaga 2. Orsaken till att jag har valt att göra en sådan översikt är att det på ett tydligare sätt 
illustrerar de samband man kan se angående informanternas val av informationskällor och 
deras bruk av sökstrategier i vissa, utvalda söksituationer. 
 
7.1 VAL AV INFORMATIONSKÄLLA 
 
Jämför man de faktorer som informanterna anser påverkar dem mest vid valet av en 
informationskälla med de fakta som presenteras i avsnitt 3.1, kan man iakttaga en rad likheter. 
Bland annat att samtliga informanter anger att de förväntningar som man har i samband med 
informationssökningen är den viktigaste faktorn, något som även Marchionini tar upp som en 
grundläggande faktor vid valet av informationskälla. Denna faktor hänger också samman med 
vilken typ av sökuppgift man tror att man står inför. Marchionini (1995, s. 53) menar att man 
som informationssökare måste förstå informationssökningsuppgiften för att man skall kunna 
bedöma vilken informationskälla som kan tänkas passa. Det gäller alltså att ta reda på om 
sökuppgiften är omfattande, komplex eller relativt enkel. Harter (1986, s. 107) betonar att det 
även är viktigt att veta vilken typ av information låntagaren vill få fram, om det skall vara 
information om ett visst ämnesområde såsom medicin eller ekonomi, eller om det skall vara i 
fulltext eller om bibliografiska uppgifter är att föredra. Informanterna anser att den här faktorn 
är mest avgörande när de ställs inför sökuppgifter som innebär att göra en målinriktad och 
systematisk sökning där det gäller att sammanställa en översikt över ett ämne, eller då det 
gäller en vag, ostrukturerade eller generell sökuppgift som sträcker sig över flera 
ämnesområden. Informanterna är också överens om att det gäller att veta vilka krav 
låntagaren har på sökningens slutresultat eller vilken nivå innehållet på informationen skall 
ligga på. Med andra ord är det av hög vikt att informationssökaren försöker klargöra vilka 
informationskällor som innehåller den typ av information som bäst passar de krav och 
förväntningar som har byggts upp inför sökuppgiften.  
 
De informationskällor som informanterna oftast utgår ifrån vid de här typerna av sökuppgifter 
är antingen bibliotekens respektive OPAC, eller LIBRIS för att skaffa en överblick av vad 
biblioteket har för material som relaterar till sökuppgiften. Vid en målinriktad och systematisk 
sökning tenderar högskolebibliotekarierna att vända sig till mer specialiserade onlinedatabaser 
än stadsbibliotekets informanter. Ett exempel är Helga som ofta söker i de medicinska 
vårddatabaserna Cinahl och Medline vid frågor som rör sjukvård. Någon sådan specialisering 
finns det inte bland stadsbibliotekarierna. Det har säkerligen att göra med att 
högskolebibliotekets låntagare mest består av studenter som för det mesta söker efter 
information som relaterar till deras akademiska arbete i form av uppsatser och rapporter. Om 
sökuppgiften är vag, ostrukturerad eller generell är det vanligare att informanterna från både 



 

 56 

högskolebiblioteket och stadsbiblioteket vänder sig till Internet för att få uppslag till nya 
sökformuleringar som sedan används vid mer genomtänkta sökningar i onlinedatabaser eller 
OPAC. Man kan tolka det så att Internet i det här fallet fungerar lite som ett komplement till 
de mer etablerade informationskällorna, bibliotekskatalogen och kommersiella 
onlinedatabaser. 
 
En annan likhet man kan se mellan informanternas svar och de exempel på viktiga faktorer 
som beskrivs i avsnitt 3.1 är tidigare kännedom om informationskällan. Leckie och Pettigrews 
undersökning (1996) visar att just den här faktorn tillsammans med framgång vid tidigare 
konsultation av informationskällan var betydelsefulla när respondenterna i deras undersökning 
skulle välja informationskälla. Av informanterna i min undersökning tycker sju av åtta att 
denna faktor påverkar deras val av informationskälla i hög utsträckning. De typer av 
sökuppgifter som informanterna förknippar med denna faktor är när informationen skall vara 
specifik och kortfattad. Helga säger att den här typen av sökuppgift nästan aldrig kräver att 
man genomför flera olika sökningar i olika informationskällor. Istället behöver man endast 
göra en sökning i en enskild källa. Hon tycker därför att det är en fördel om man direkt vet 
vilken informationskälla som kan tänkas innehålla den typen av information som man är ute 
efter. Vid en sådan uppgift gäller det oftast enbart att konsultera en typ av informationskälla 
och då tycker informanterna att de sparar tid och kraft på att veta exakt vilken 
informationskälla de skall vända sig till. Bland högskolebibliotekarierna tycker alla att den 
faktor som beskriver deras tidigare kännedom om informationskällan är betydelsefull även när 
de ställs inför en sökuppgift som är vag, ostrukturerad och generell. De verkar i sådana 
söksituationer göra en instinktiv koppling mellan sökuppgiftens natur och de 
informationskällor som de anser vara mest lämpliga när de ställs inför en sådan söksituation.  
 
En annan iakttagelse som man kan göra i samband med den här faktorns betydelse, är att 
samtliga informanter säger att de aldrig gör informationssökningar på CD-ROM. Orsaken till 
detta är att de säger sig ha dålig kännedom om, eller ha genomlidit påfrestande söksessioner 
vid sökningar med CD-ROM. Alltså utesluter de CD-ROM som informationskälla därför att 
de inte har någon omfattande kännedom om hur man söker i den plus att de inte har upplevt 
tidigare framgångar då de har sökt med hjälp av CD-ROM. Slutsatsen blir därför att faktorn 
som tar upp tidigare kännedom om informationskällan har en större inverkan på 
informanternas val av informationskälla än vad de kanske tror. Resultaten från Armstrong et 
als undersökning (2001), som presenteras i avsnitt 3.1, styrker den slutsatsen eftersom 
studenterna i den undersökningen försummade vissa informationstjänster på grund av 
bristande erfarenhet av just den gällande informationskällan. Istället valde de mer välbekanta 
informationskällor som de kände att de behärskade, precis som är fallet med informanterna i 
föreliggande undersökning. De väljer också bort CD-ROM till förmån för mer välbekanta 
informationskällor i form av OPAC, kommersiella onlinedatabaser och, i någon mindre 
utsträckning, Internet. 
 
När det gäller faktorn som tar upp tillgängligheten till informationskällan anser samtliga 
högskolebibliotekarier och tre av fyra stadsbibliotekarier att det är en högst påtaglig faktor när 
de skall välja informationskälla. Leckie och Pettigrews undersökning (1996) bekräftar, liksom 
många undersökningar innan den, att den här faktorn kanske är den mest dominerande faktorn 
vid valet av informationskälla. De resultat som framkommer i samband med min 
undersökning är således ytterligare en bekräftelse på att tillgängligheten till 
informationskällan är en högst betydande faktor när informationskällor skall väljas. Ingen av 
informanterna har kopplat samman den här faktorn till en enskild typ av sökuppgift, utan de är 
av den åsikten att det är en grundförutsättning att en informationskälla skall vara 



 

 57 

lättillgänglig, användarvänlig och att den skall vara funktionell i fråga om sökfunktioner för 
att den skall användas.  
 
Mina informanters inställning till CD-ROM får i det här fallet fungera som exempel på att det 
måste vara lätt att få tillgång till en informationskällas innehåll och att det skall vara relativt 
enkelt att använda en informationskälla för att den skall vara gångbar. Vidare är det viktigt att 
informationssökaren är medveten om och känner sig bekväm med informationskällans 
uppbyggnad och struktur samt att sökmöjligheter och gränssnitt sammanfaller med 
informationssökarens tycke och smak. Därigenom kan man förklara att informanterna ofta 
återvänder till de informationskällor som de känner sig mest välbekanta med och trygga i. 
Återigen är det bibliotekens OPAC som utnyttjas i första hand, eller LIBRIS vid lite mer 
omfattande sökuppgifter. Om sökuppgiften inte kan lösas med hjälp av den information som 
finns tillgänglig i dessa informationskällor så vänder sig informanterna helst till de 
kommersiella onlinedatabaserna och eventuellt Internet.  
 
Man kan se ytterligare en likhet mellan de faktorer som informanterna tycker är avgörande för 
valet av informationskälla och de faktorer som beskrivs i avsnitt 3.1, nämligen då det gäller en 
informationskällas tillförlitlighet. Sju av åtta informanter betonar att den faktorn spelar en stor 
roll då de skall välja sökkälla. Detta faktum överensstämmer med Leckie och Pettigrews 
slutsatser (1996) som klargör att informationssökarna i deras studie ställde stora krav på att 
informationskällans innehåll skulle vara både korrekt, uppdaterad och säker. Dessa krav delas 
av informanterna i föreliggande undersökning då de lägger stor vikt vid att informationen som 
de söker skall vara tillförlitlig och auktoritativ. Även Hirsh och Dinkelacker (2004) menar att 
respondenterna i deras undersökning angav kravet på en sökkällas tillförlitlighet och 
”authoritativeness” som den näst vanligaste orsaken till att de valde en viss informationskälla. 
Bland informanterna i min undersökning är den här faktorn särskilt viktig när det gäller att 
söka efter information som skall fungera som underlag i akademiska arbeten eller när det 
gäller frågor som handlar om juridik, medicin och ekonomi. Överlag kan man säga att 
samtliga informanter betonar vikten av att vara källkritisk när man söker och granskar 
information. En följd av den här inställningen är att de är ytterst försiktiga med att söka 
information av auktoritativ och pålitlig natur på Internet. En orsak till detta är de tycker att det 
är svårare att försäkra sig om informationens tillförlitlighet vid sökningar via en sökmotor än 
vad det är när de söker i bibliotekets OPAC eller en kommersiell onlinedatabas.  
 
Om man fortsätter att dra paralleller mellan informanternas svar på intervjufrågorna och de 
beskrivningar av faktorer som görs i teoridelen, kan man se att faktorn som gäller tidigare 
kunskaper angående ett visst ämnesområde påstås vara viktig i båda avsnitten. Både 
Marchionini (1995, s. 52) och Hartley (1990, s. 210) menar att experter inom ett visst 
ämnesområde vanligtvis har stor erfarenhet av informationskällor som innehåller information 
som berör deras ämnesområde. Därför kan ämnesområdesexperter i många fall koppla 
samman informationssökningsuppgiften med innehållet i de informationskällor som de brukar 
använda och se vilka informationskällor som kan tänkas vara lämpliga. Av informanterna i 
min undersökning är det sex av åtta som anger den här faktorn som påverkande då de skall 
välja sökkälla. Harriet och Helga från högskolebiblioteket säger att de ofta söker information 
inom särskilda ämnesområden och att det hjälper att känna till terminologin inom det aktuella 
ämnesområden för att det blir lättare att välja ut söktermer som eventuellt kan användas i 
sökfrågan. Ett annat skäl som uppges är att tidigare kunskap om ett ämnesområde medför att 
det är lättare att veta vilken informationskälla som är bäst lämpad för en viss typ av 
sökuppgift i de fall man har flera, likvärdiga informationskällor att välja emellan. Tidigare 



 

 58 

kunskap om ett ämnesområde är särskilt viktigt när det gäller sökuppgifter som är 
målinriktade och systematiska.  
 
Bland högskolebibliotekarierna är det också en viktig faktor då det handlar om att söka efter 
information för att hålla sig uppdaterad inom ett eller flera ämnen. Den här typen av 
sökuppgift är inte så vanligt förekommande bland stadsbibliotekarierna och därför väljer tre 
av dem att avstå från att ge något svar på frågan och den fjärde informanten från 
stadsbiblioteket anser att hennes förväntningar på sökningen spelar en större roll vid liknande 
söksituationer. Det bör således nämnas att den här omständigheten kan bidra till att det 
uppstår en viss snedfördelning mellan högskolebibliotekariernas svar jämfört med 
stadsbibliotekariernas. 
 
Ytterligare en skillnad man kan iakttaga mellan högskolebibliotekariernas svar jämfört med 
stadsbibliotekariernas är när man tittar på faktorn som handlar om den personliga 
informationsstrukturen. Här säger sig alla fyra informanter från stadsbiblioteket vara mycket 
påverkade av nämnda faktor när de skall välja informationskälla medan ingen av 
högskolebibliotekarierna tar upp gällande faktor som någon av de viktigaste. Den allmänna 
inställningen bland stadsbibliotekarierna är att all den erfarenhet och kunskap som man har 
samlat på sig påverkar hur man går tillväga vid en informationssökning och det inkluderar hur 
man resonerar då man skall välja en informationskälla. Det här tankesättet överensstämmer 
med Marchioninis resonemang då han menar att informationssökarens generella kognitiva 
förmåga och tidigare erfarenheter angående allmänna informationsproblem i högsta grad 
påverkar informationssökarens val av informationskälla. Det skall sägas att några av 
högskolebibliotekarierna berör den här faktorn och menar att den är viktig för 
informationssökningsprocessen i sin helhet, men när det gäller att välja informationskällor 
finns det andra faktorer som de anser vara mer viktiga.  
 
Det sista exemplet på faktorer som kan påverka informationssökarens val av 
informationskälla är den faktor som Leckie och Pettigrew beskriver som ”timeliness” (1996, 
s. 185). Det begreppet innebär att informationen måste finnas tillgänglig inom en viss 
tidsperiod efter det att informationsbehovet har uppstått och att informationen skall 
sammanfalla med informationsbehovet för att den skall vara värdefull då sökuppgiften skall 
lösas. Denna faktor är det ingen av informanterna i min undersökning som anser vara 
avgörande för deras val av informationskälla. Deras svar avviker således från Leckie och 
Pettigrews undersökning. En orsak till skillnaden kan bero på att Leckie och Pettigrews studie 
består av representanter från tre yrkesgrupper, ingenjörer, vårdpersonal och advokater vars 
arbetsuppgifter kräver att sökuppgiften måste lösas på kort tid för att vara effektiv, något som 
inte är lika överhängande för bibliotekspersonal.  
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7.2 FORMULERING AV SÖKFRÅGA 
  
För att det här avsnittet lättare skall gå att associera med avsnitt 6.3 så har jag valt att göra 
samma upplägg med tre rubriker vilka har samma namn som avsnitten i presentationen av 
undersökningen: 7.2.1 Olika sökbeteenden i olika informationskällor, 7.2.2 Den 
semantiska kartläggningen och 7.2.3 Sökstrategier och söktaktiker. Avsnittet avslutas 
sedan med några reflektioner över uppsatsens slutresultat. 
 
7.2.1 OLIKA SÖKBETEENDEN I OLIKA INFORMATIONSKÄLLOR 
 
När informanterna svarar på frågan om de söker information på olika sätt beroende på vilken 
typ av informationskälla de använder svarar samtliga enhälligt ja. Trots att informanternas val 
av söktermer, deras användande av sökstrategier och söktaktiker skiljer sig beroende på vilken 
typ av informationskälla de söker information i, kan man många gånger urskilja ett 
grundläggande tillvägagångssätt i deras sökbeteende. Det tillvägagångssättet överensstämmer 
med Marchioninis (1995, s. 53) synpunkt på hur man i allmänhet går till väga för att söka 
information i elektroniska informationskällor. Det tillvägagångssättet innebär att 
informanterna börjar med att kommunicera med söksystemet genom att formulera en 
sökfråga, som fungerar som en ingång till informationskällan. Därefter följs formuleringen av 
sökfrågan av någon form av browsingstrategi för att granska resultatet av sökningen. I de fall 
den ursprungliga sökfrågan inte anskaffade tillräckligt tillfredsställande information följs 
browsingstrategin av en modifiering av sökfrågan. I de flesta fall är det så informanterna 
beskriver hur deras sökningar går till. Vid de tillfällen då informanterna avviker från det här 
tillvägagångssättet skriver de inte in någon sökfråga alls, utan följer oftast klickbara länkar för 
att navigera sig fram i sökkällan.  
 
Den stora skillnaden hur de varierar sina sökningar har att göra med hur de väljer ut och 
använder söktermer samt vilka sökstrategier och söktaktiker de använder. Nästan alla 
informanter säger att de söker mer strukturellt och genomtänkt när de söker i kommersiella 
onlinedatabaser och OPAC än när de söker via Internet. Angående CD-ROM så är det ingen 
av informanterna som använder den typen av informationskälla, så jag väljer att utelämna 
CD-ROM från analys- och diskussionsavsnittet. Den allmänna beskrivningen av 
informanternas sökbeteende i samband med att de söker i bibliotekens respektive OPAC är att 
de söker med relativt få, specificerade termer men att de använder många av de sökfunktioner 
som finns att tillgå. Exempel på sökfunktioner som de nämner är fältsökningar där man 
begränsar en sökning till ett visst språk, publiceringsdatum, en typ av dokument. Andra sätt 
att begränsa sökningarna i OPAC är att söka på författarnamn och kombinera det med ett 
ämnesord. I informationskällor som består av fulltextdokument förekommer även 
närhetsoperatorer för att specificera sökningen. 
 
Vid sökningar i de kommersiella onlinedatabaserna anser informanterna att de använder mer 
uttänkta och strukturerade sökformuleringar som består av fler söktermer som de ofta 
kombinerar med booleska operatorer. Den grundläggande skillnaden mellan sökningar i 
OPAC och kommersiella onlinedatabaser är att sökningarna i OPAC oftast består av en enkel 
sökfråga, där söktermen ofta består av författarnamn, titel på dokumentet eller ett eller två 
ämnesord. Sökningen preciseras eller generaliseras sedan med hjälp av olika sökfunktioner, 
som fältsökningar eller trunkering. Dessa sökfunktioner anser jag vara exempel på 
söktaktiker, vilka består av specifika handlingar som genomförs för att gynna utgången av en 
sökning (se avsnitt 3.2.2). Vid sökningar i kommersiella onlinedatabaser använder 
informanterna sig i större utsträckning av sökstrategier i det att flera sökningar kombineras 
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med varandra, olika koncept i sökformuleringen kombineras med hjälp av booleska operatorer 
etcetera. Jämför man sökningar i OPAC och kommersiella onlinedatabaser med 
Internetsökningar ser man en stor skillnad i informanternas förfaringssätt. När de söker på 
Internet använder de färre termer än vid kommersiella onlinedatabaser och mer generella 
termer än vid sökningar i OPAC. Vidare så tycker informanterna att sökningar på Internet är 
lite mer slarviga och slumpmässiga än sökningar i OPAC och kommersiella onlinedatabaser.  
 
7.2.2 DEN SEMANTISKA KARTLÄGGNINGEN 
 
Då det gäller att välja ut söktermer till en sökfråga säger samtliga informanter att deras första 
åtgärd är att försöka identifiera de mest grundläggande koncepten i sökuppgiften. Detta sker 
främst genom att informanterna för referenssamtal med låntagaren och utifrån de uppgifter de 
får från referenssamtalen sammanställer informanterna ett antal söktermer och begrepp som 
sedan används i sökformuleringen. Harter (1990, s. 125) menar att informationssökaren i det 
här steget av sökprocessen måste identifiera sökfrågans centrala koncept eller facetter samt att 
fastställa deras logiska samband. Så långt överensstämmer hans resonemang med 
informanternas tankesätt i min undersökning. I nästkommande steg i sökprocessen, påpekar 
Harter, bör informationssökaren välja en övergripande sökstrategi genom vilken 
informationsuppgiften kan lösas. I det här steget menar Harter att en sökstrategi skall 
utarbetas innan valet av utslagsgivande ämnesord görs (se kapitel 4). På den punkten kan man 
se en skillnad mellan Harters och informanternas tillvägagångssätt. Bland informanterna är 
det istället vanligt förekommande att de först försöker urskilja vilka söktermer som kan anses 
vara lämpliga i sökfrågan innan de utarbetar en övergripande sökstrategi.  
 
De sätt på vilka informanterna väljer söktermer skiftar något inbördes. En skillnad som man 
märker när man jämför deras tillvägagångssätt är att högskolebibliotekarierna brukar 
konsultera index och tesaurus när de skall välja ut söktermer vid sökningar i kommersiella 
onlinedatabaser i större utsträckning än vad stadsbibliotekarierna gör. Stadsbibliotekariernas 
svar på intervjufrågorna indikerar att de hellre utgår från sökuppgiften på ett mer fritt sätt för 
att undersöka vilka söktermer som kan vara användbara. Den här skillnaden kan förklaras 
med att högskolebibliotekarierna oftare söker information i ämnesinriktade onlinedatabaser 
där det är svårt att hitta söktermer som överensstämmer med onlinedatabasernas ämnesord 
och indexeringstermer utan att konsultera index eller tesaurus. Det skall dock tilläggas att 
stadsbibliotekarierna ofta använder sig av onlinedatabasernas ämnesord i de fall de 
ursprungliga söktermerna inte resulterar i tillräckligt relevanta dokument. En metod som 
samtliga informanter använder sig av för att få fram alternativa söktermer är att låna ämnesord 
från dokument som de har fått fram vid en sökning. Den här metoden kan man jämföra med 
sökstrategin pearl growing som beskrivs i avsnitt 3.3.1. 
 
Jämför man informanternas bruk av söktermer med Jansen och Poochs (2001) studie (se 
kapitel 4) kan man se en rad likheter mellan de resultat som framkommer från de två 
undersökningarna. Bland annat kan man konstatera att informanterna i föreliggande 
undersökning berättar att de använder flest antal termer när de söker i kommersiella 
onlinedatabaser och att de inte använder mer en eller ett fåtal termer i OPAC respektive 
Internet. Dessa svar överensstämmer med Jansen och Poochs undersökning som visar att 
informationssökarna i deras undersökning använde sig av 2 termer per sökfråga vid OPAC - 
och Internetsökningar och 6-9 termer vid sökningar i onlinedatabaser. Det enda undantaget 
bland mina informanter är Sussie som säger att hon använder fler söktermer per fråga när hon 
söker på Internet än när hon söker i OPAC eller kommersiella onlinedatabaser. Ser man till 
användandet av booleska operatorer för att koppla ihop termerna i sökfrågan så finns det även 
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här likheter mellan de två undersökningarna. Informanterna i min undersökning menar att de 
brukar använda booleska operatorer när de kombinerar söktermer i onlinedatabaser men att de 
inte lika ofta använder det i OPAC:en eller Internet. I Jansen och Poochs undersökning 
används booleska operatorer mest vid sökningar i onlinedatabaser (37%) följt av 
Internetsökningar (8%) och slutligen minst i OPAC:en (1%). Orsaken till att en jämförelse 
mellan min undersökning och Jansen och Poochs undersökning är intressant är att båda 
undersökningarna innefattar flera olika typer av elektroniska informationskällor där OPAC, 
kommersiella onlinedatabaser och Internet finns representerade.  
 
Jämför man informanternas bruk av söktermer när de söker i onlinedatabaser med Vakkari et 
als (2003) resultat från en liknande undersökning, man kan se ytterligare likheter. Vakkari et 
als undersökning visar att studenterna i hans studie använde sig av mer specificerade termer ju 
mer de lärde sig om sökuppgiften. Detta kan man även utläsa av svaren från mina informanter 
när de beskriver sitt bruk av söktermer i onlinedatabaser. Helga säger att hon använder 
tesaurus och medicinska termlexikon när hon söker i medicinska onlinedatabaser för att hon 
skall kunna få en inblick i vilka medicinska termer som är mest lämpliga som söktermer. 
Harald påpekar att han använder tesaurus vid avancerade informationsökningar i ERIC för att 
hitta engelska ämnesord som kan fungera som söktermer. Genom att konsultera hjälpmedel 
som tesaurus och termlexikon kan de lära sig mer om vilka ämnesord och indexeringstermer 
som används inom enskilda ämnesområden, t. ex. medicin. På så sätt ökar deras kunskaper 
om ämnet och det gör det möjligt att använda mer specificerade söktermer för att få fram den 
typ av information som bäst passar sökuppgiften. 
 
7.2.3 SÖKSTRATEGIER OC H SÖKTAKTIKER 
 
I likhet med avsnitt 3.2 så beskrivs begreppen sökstrategi och söktaktik i det här avsnittet 
utifrån det steg i sökprocessen då informationssökaren försöker kommunicera med en 
informationskälla genom formuleringar av sökfrågor, det vill säga Marchioninis steg 4 i 
sökprocessen. De definitioner som jag använder mig av när jag åsyftar termerna sökstrategier 
och söktaktiker står att läsa i avsnitt3.2.2. Det bör nämnas att informanterna fick prata fritt 
utifrån de frågor som tar upp användandet av sökstrategier vid intervjutillfällena och de fick 
inte någon chans att se de typer av sökstrategier som beskrivs i avsnitt 3.3 och kapitel 4. Jag 
har helt enkelt valt att redovisa deras svar i avsnitt 6.3.3 för att sedan jämföra de svar som 
framkommer i det avsnittet med de typer av sökstrategier som jag tar upp i avsnitt 3.3 och 
kapitel 4. I det här avsnittet tolkar jag med andra ord deras svar så att någon av de typer av 
sökstrategier som presenteras i avsnitt 3.3 och kapitel 4 skall kunna motsvara deras svar på 
hur de söker information vid olika sökuppgifter. 
 
Då informanterna får chansen att beskriva vilka sökstrategier de känner till i samband med 
informationssökning i elektroniska informationskällor, nämner de flesta den analytiska 
sökstrategin som beskrivs som pearl growing i den här uppsatsen (se avsnitt 3.3.1). Den här 
sökstrategin är användbar när man känner till ett eller flera dokument sedan tidigare och man 
kan använda indexeringstermer, ämnesord eller begrepp från de kända dokumenten för att 
söka efter liknande information. En annan sökstrategi som flera informanter tar upp är 
building blocks strategin (se avsnitt 3.3.1), något som Helena refererar till som ”bygga 
klossar”. Den förklaring som Sussie ger till varför hon tycker den sökstrategin är bra i avsnitt 
3.3.3 överensstämmer med Marchioninis förklaring till varför den här sökstrategin är så 
utbredd, nämligen att den bryter ned den konceptuella analysen av informationsproblemet i 
hanterbara delar (1995, s. 77).Vid sidan av de här två analytiska sökstrategierna är det brief 
search (se avsnitt 3.3.1) som informanterna säger sig använda när de kombinerar två relativt 
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allmänna termer i sökfrågan med den booleska operatorn AND. Informanterna beskriver 
också en browsingstrategi, som jag anser vara en variant på navigation strategin (se avsnitt 
3.3.2). Den används främst genom att informanterna först gör en sökning med hjälp av en 
sökfråga och sedan följer någon av de klickbara träffarna som kommer upp på träfflistan. Väl 
inne i det valda dokumentet, är det vanligt att informanterna använder de klickbara 
ämnesorden för att navigera sig vidare till andra dokument som är länkade till det ämnesordet.  
 
När sedan informanterna i avsnitt 6.3.3 får berätta hur de går tillväga när de söker information 
i samband med de typer av sökuppgifter som finns inkluderade i intervjubilagans fråga 30 a – 
d, kan man urskilja vissa likheter med de sökstrategier som jag presenterar i avsnitt 3.3 och 
kapitel 4 i uppsatsens teoridel. Då informanterna ställs inför en sökuppgift som är specifik, 
konkret och kortfattad tolkar jag det som att de inleder med den analytiska sökstrategin brief 
search eftersom de skriver in en enkel sökfråga som innehåller en eller ett fåtal söktermer och 
kombinerar dem med den booleska operatorn AND. När sedan listan på träffar kommer upp 
använder de den typ av inriktade browsingstrategin Marchionini kallar scanning (se avnitt 
3.3.2). Rowley och Farrow väljer att kalla den här browsingstrategin ”purposive browsing” 
och menar att den brukas när informationssökaren har ett tämligen specifikt uttalat behov 
(2000, s. 104). Vid den här typen av sökuppgift framkommer det också att det är relativt 
vanligt att brief search strategin följs av diverse söktaktiker för att avgränsa sökningen. 
Sökstrategierna är i sådana här typer av sökuppgifter relativt likartade i alla 
informationskällor. 
 
Vid nästa typ av sökuppgift, som är vag, svårdefinierad och generell tolkar jag det som att 
brief search strategin först används när informanterna säger att de inledningsvis gör enklare 
delsökningar med några söktermer som de kombinerar med den booleska operatorn AND. 
Sedan kombinerar en del av informanterna delsökningarna, antingen med AND och OR 
operatorn, eller genom att kombinera de träffar som registreras i sökhistoriken. Det anser jag 
vara en building blocks strategi, vilken är användbar när det gäller att täcka in flera koncept 
som skall representera sökuppgiften. På så vis får man fram ett mer uttömmande sökresultat 
än om man bara använder sig av brief search. En modifiering av building blocks strategin som 
också används av informanterna vid den här typen av sökuppgift är successive facets strategin 
(se avsnitt 3.3.1). Den sökstrategin används ofta när man misstänker att de söktermer som 
man har valt ut i building blocks strategin antingen kommer att resultera i för få eller för 
många träffar. Helena säger att hon använder successive facet strategin för att specificera en 
sökning som hon tidigare gjorde med building blocks strategin. Hon säger att det kan vara ett 
bra tillvägagångssätt när en sökning resulterar i många träffar och hon känner att det är 
nödvändigt att kombinera mer specifika koncept för att begränsa antalet träffar.  
 
Vid sidan av brief search, building blocks och successive facets kan man iakttaga att 
informanterna, både från högskole- och stadsbiblioteket, även använder sig av successive 
fractions strategin (se avsnitt 3.3.1) för att lösa den här typen av sökuppgift. När 
informanterna uppger att de först kombinerar ett fåtal generella söktermer med AND- 
operatorn och sedan, ifall sökträffarna blir för många, preciserar sökningen genom att byta ut 
de generella termerna mot mer preciserade söktermer tolkar jag det som att de först använder 
brief search och sedan successive fractions strategin  för att precisera sökningen. I det här 
fallet kan man drar paralleller till Wildemuths (2004) slutsatser angående hur deltagarna i 
hennes undersökning använde sig av brief search kombinerat med successive fractions när de 
genomförde sökningar i onlinedatabaser. Wildemuth konstaterar att respondenterna i hennes 
undersökning, liksom i min undersökning preciserade sökningen genom att lägga till mer 
specificerade söktermer till den ursprungliga sökformuleringen (se kapitel 4).  
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Man kan även se att informanterna använder sig av browsingstrategierna scanning och 
monitoring när de går igenom träfflistan för att hitta de dokument som överrensstämmer bäst 
med deras sökning. I de fall träffarna fungerar som klickbara länkar i en hypertext och 
informanterna säger att de väljer att följa någon av länkarna kan man tyda det som en 
navigationsstrategi. En annan typ av browsingstrategi som Harald säger att han ibland 
använder sig av är observational strategin eller observationsstrategin, som den också kallas (se 
avsnitt 3.3.2). Han menar att han främst går in i kommersiella onlinedatabaser eller Internet 
för att undersöka om en informationskälla innehåller någon information som kan vara lämplig 
för den sökuppgift han står inför. Harald berättar att han går in i olika onlinedatabaser eller 
söker på Internet för att skapa en uppfattning om huruvida en viss informationskällas innehåll 
kan användas för den sökuppgift han står inför eller ej. Det här händer oftast när han är osäker 
på vilka informationskällor han skall använda eller om han inte hittar tillräckligt relevant 
information i de informationskällor som var hans första val. Den här typen av 
browsingstrategi är inte så vanlig bland informanterna och Harald säger att det inte händer så 
många gånger att han går tillväga på så sätt vid en sökuppgift, men det händer då och då. I de 
typer av söksituationer som är vaga, svårdefinierade och generella kan det vara fördelaktigt att 
använda sig av browsingstrategier som observationsstrategin för att utforska ett visst 
ämnesområde eller en informationskälla som man inte är så bekant med. 
 
Den tredje typen av sökuppgift handlade om att söka efter bakgrundsinformation om ett ämne 
som är ganska omfattande. I det här fallet använder fem informanter pearl growing strategin 
för att få uppslag till användbara söktermer. Den analytiska sökstrategin anses vara ett bra 
komplement till att konsultera index och tesaurus. Då det gäller att formulera sökfrågan är det 
brief search som först används i det här fallet. Alla informanter, utom en, väljer att utveckla 
sökningen genom building blocks, successive facet och successive fraction strategierna i de 
fall informanterna använder onlinedatabaser som informationskälla. Om det gäller sökningar i 
OPAC är det mer vanligt bland både stadsbibliotekarierna och högskolebibliotekarierna att 
göra en brief search och sedan begränsa sökningen med hjälp av söktaktiker i form av 
språkbegränsning, val av publiceringsår och typ av dokument. Även vid den här typen av 
sökuppgift förekommer det att informanterna kompletterar sina analytiska sökstrategier med 
browsingstrategier för att skaffa sig en grundläggande uppfattning om det ämne som 
sökuppgiften gäller. En variant av browsing som används är scanning då informanterna går 
igenom träfflistan på dokument som berör det ämne som de skall hitta information om.  
 
Om man försöker tolka vilka sökstrategier som informanterna använder vid den sista typen av 
sökuppgift, den som handlar om att hålla sig uppdaterad inom ett känt ämne, blir det lite 
problematiskt. Problemet ligger i att en av stadsbibliotekarierna inte ansåg att hon kunde ge 
ett utförligt svar på frågan. Av de återstående informanterna väljer två stadsbibliotekarier och 
tre högskolebibliotekarier att använda pearl growing strategin för att få fram lämpliga 
söktermer. Orsaken till att de använder pearl growing i det här fallet är att det finns en ganska 
stor chans att låntagaren har vetskap om något eller några dokument som handlar om det 
aktuella ämnet och då brukar det underlätta att utgå från de dokumenten för att utvinna fler 
söktermer. På så vis kan de på ett smidigt sätt täcka in flera av sökuppgiftens aspekter i 
sökfrågan. Om de hittar några lämpliga söktermer fortsätter de sökningen genom brief search 
strategin där de använder ett fåtal söktermer. Vid behov utvecklar de sedan sökningen med 
hjälp av building blocks och successive fractions strategierna.  
 
En annan sökstrategi som några av informanterna tar upp är lämna en ämnesbevakning i en 
eller flera onlinedatabaser som de vet innehåller information om det aktuella ämnet. När 
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låntagaren sedan får ett meddelande om att den eftersökta informationen har uppdaterats kan 
han eller hon använda browsingstrategin monitoring för att se om det är något av den 
uppdaterade informationen som sammanfaller med deras informationsbehov. Den här typen 
av uppdatering av en viss källa behandlas även av Ellis och Haugen (1997). De har i sin 
undersökning kommit fram till att deras respondenter använder monitoring för att upprätthålla 
sin kännedom om utvecklingen inom ett utvalt fackområde genom att regelbundet följa 
bestämda källor (se kapitel 4). Således kan man dra vissa paralleller mellan Ellis och Haugens 
slutsatser angående hur deras respondenter håller sig uppdaterade inom ett ämne och hur mina 
informanter går tillväga när de skall lösa en liknande sökuppgift.  Då Sara beskriver hur man 
skall gå tillväga för att hitta tillbaka till den aktuella databasen så berör hon exempelvis 
navigationsstrategin eftersom hon säger att man kan navigera sig fram till rätt webbsida 
genom att följa den klickbara webbadressen som skickas med i anknytning till meddelandet. 
Sedan använder hon ytterligare en eller två typer av browsingstrategi, scanning och/eller 
monitoring för att skumma igenom den uppdaterade informationen.  
 
7.2.4 AVSLUTNING 
 
I föreliggande magisteruppsats har jag kommit fram till en rad slutsatser angående de faktorer 
som påverkar bibliotekariers val av elektroniska informationskällor och hur bibliotekarier 
använder sig av sökstrategier och söktaktiker när de söker information i olika typer av 
informationskällor.  
 
Om jag först börjar med de slutsatser man kan dra genom att jämföra de fakta som beskriver 
faktorer som påverkar informationssökarens val av informationskälla i avsnitt 3.1 med det 
empiriska material som framkommer från intervjuerna i avsnitt 6.2, kan man se att resultaten 
överensstämmer på många punkter. De faktorer som informanterna anser vara betydelsefulla 
och som även tas upp i uppsatsens teoretiska del är således de förväntningar som 
informationssökaren bygger upp i samband med en sökuppgift, informationssökarens tidigare 
kännedom om en viss informationskälla, lättillgängligheten till en informationskällas innehåll, 
att informationskällan innehåller tillförlitlig information och informationssökarens tidigare 
kunskaper angående ett visst ämnesområde. 
 
Den skillnad som är mest påtaglig om man jämför beskrivningen av faktorer i avsnitt 3.1 med 
det empiriska materialet är att ingen av informanterna i undersökningen anser att faktorn som 
tar upp att informationskällans innehåll skall finnas tillgänglig inom en viss tidsperiod efter 
det att informationsbehovet har uppstått, s.k. ”timeliness”, är avgörande för deras val av 
informationskälla. Denna faktor beskrivs dock som viktig i uppsatsen teoretiska del genom 
Leckie och Pettigrews (1996) undersökning. De inbördes avvikelser man kan iakttaga mellan 
informanternas åsikter blir främst synliga när man jämför deras svar angående vilka faktorer 
som de anser påverkar deras val av sökkälla vid en enskild typ av sökuppgift. 
Högskolebibliotekarierna tycker till exempel att faktorn som beskriver tidigare kännedom om 
informationskällan påverkar dem i hög grad när de ställs inför en sökuppgift som är vag, 
ostrukturerad och generell, något som stadsbibliotekarierna inte håller med om. Vid en sådan 
typ av sökuppgift är det den personliga informationsstrukturen som stadsbibliotekarierna 
tycker har mest betydelse.  
 
En annan skillnad som man kan se om man jämför informanternas svar är att 
högskolebibliotekarierna anser att deras tidigare kunskaper om ett visst ämnesområde är en 
betydande faktor när de skall söka information i samband med att hålla sig uppdaterad inom 
ett eller flera ämnen. Något som inte framgår av stadsbibliotekariernas svar, mycket beroende 
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på att tre av fyra stadsbib liotekarier har svårt att relatera till den aktuella sökuppgiften. Därför 
blir svaret på den frågan något missvisande eftersom det bara är en representant från 
stadsbiblioteket som väljer att ge ett utförligt svar på frågan. Det skall dock sägas att hon 
väljer att nämna att de förväntningar man bygger upp i samband med en sökning är en 
viktigare faktor.  
 
När man försöker göra en koppling mellan de faktorer som påverkar informanternas val av 
sökkälla och de typer av sökuppgifter de ställs inför är det betydelsefullt att göra klart för sig 
att flera av de exempel på faktorer som informanterna hade att välja mellan var aktuella. Man 
kan inte bortse från att de flesta av informanterna menar att flera faktorer spelar in när man 
skall välja ut en sökkälla inför en sökuppgift. Därför vill jag betona att informanterna inte 
enbart uppgav en särskild faktor som fulltständigt styr deras val av informationskälla vid en 
given typ av sökuppgift. I många fall har det förekommit tre eller fyra faktorer som påverkar 
deras val av sökkälla, men jag begränsar mig i den här uppsatsen till att koncentrera mig på en 
enskild faktor vid en enskild typ av sökuppgift. Den tredje och sista skillnaden informanterna 
emellan är att stadsbibliotekets representanter samstämmigt anger den personliga 
informationsstrukturen som avgörande medan ingen av högskolebibliotekarierna är av den 
uppfattningen.   
 
Jämför man vilka källor informanterna väljer att söka information i vid olika sökuppgifter är 
resultatet övervägande likartat. I de flesta fall utgår samtliga informanter från bibliotekets 
OPAC, eller LIBRIS för att se vad biblioteket har för material i sitt bestånd som kan tänkas 
vara relevant för att lösa sökuppgiften som de ställs inför. När det gäller att konsultera 
kommersiella onlinedatabaser kan man se en viss skillnad mellan högskolebibliotekarierna 
och stadsbibliotekarierna. Skillnaden ligger i att högskolebibliotekarierna har många fler 
ämnesinriktade onlinedatabaser att tillgå än vad stadsbibliotekarierna har, vilket medför att 
högskolebibliotekarierna har en möjlighet att söka i mer specialiserade onlinedatabaser och få 
fram mer utförlig information om ett utvalt ämne. Detta har sin naturliga förklaring i att 
högskolebiblioteket främst har studenter som låntagare och deras krav på att få fram 
information som är akademiskt och vetenskapligt förankrad är mycket större än 
stadsbibliotekets låntagare. Stadsbiblioteket har som ansvar att tillmötesgå förfrågningar från 
låntagare vars ålder och informationsbehov är mer varierande än vid högskolebiblioteket. 
Detta för med sig att de sökuppgifter som stadsbibliotekarierna ställs inför oftare är av allmän 
karaktär och behovet av att inrikta sig på ett eller några ämnesområden är inte lika stort som 
vid ett högskolebibliotek.   
 
En annan slutsats man kan dra när man jämför informanternas sätt att söka information i olika 
typer av elektroniska informationskällor med de fakta som framkommer i avsnitt 3.2, 3.3 och 
kapitel 4 är att man kan identifiera en grundläggande likhet, nämligen att tillvägagångssätten 
varierar beroende på typen av informationskälla och typen av sökuppgift. Ser man till olika 
typer av informationskällor så använder informanterna oftast analytiska sökstrategier som 
pearl growing, brief search, building blocks, successive facets och successive fractions när de 
söker i kommersiella onlinedatabaser. Då sökningarna sker i bibliotekens respektive OPAC 
sker det mest med hjälp av de analytiska sökstrategierna pearl growing, brief search och, i viss 
mån, building blocks kombinerat med söktaktiker i form av fältsökningar och trunkeringar. 
De fältsökningar som är vanliga är att begränsa sökningen till ett visst språk, en bestämd typ 
av medium, publiceringsdatum eller hyllsignum. Vid sökningar på Internet är det vanligaste 
förfarandet att söka med en eller ett fåtal relativt generella termer i en sökmotor en s.k. brief 
search, för att sedan avsätta mer tid åt att granska sökresultatet med hjälp av 
browsingstrategier. De browsingstrategier som används mest flitigt är scanning, navigering 
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och monitoring. I och med att ingen av informanterna brukar använda CD-ROM skivor för 
informationssökningar har den typen av elektronisk informationskälla inte tagits med i analys 
och diskussionsavsnittet. Med andra ord används strukturerade, analytiska sökstrategier i 
större utsträckning i de kommersiella onlinedatabaserna och OPAC:en medan de mer 
slumpmässiga och informella browsingstrategierna används vid Internetsökningar. 
Informanternas bruk av sökstrategier och söktaktiker stämmer i hög grad överens med de 
resultat som Jansen och Pooch (2001), Armstrong et al (2001) och Ellis och Haugen (1997) 
fick fram i sina undersökningar, vilka handlar om hur informationssökare använder 
sökstrategier och söktaktiker i elektroniska informationskällor.  
 
Jämför man sedan de sökstrategier och söktaktiker informanterna använder vid olika typer av 
informationssökningsuppgifter kan man iakttaga flera likheter mellan informanterna. Bland 
annat kan man se att informationssökningsuppgifter som är specifika och kortfattade med 
fördel genomförs med brief search strategin kombinerat med browsingstrategin scanning, i 
många fall i alla tre typer av informationskällor: OPAC:en eller kommersiella onlinedatabaser 
samt Internet. När sökningarna genomförs i OPAC och vissa fulltextdatabaser används flera 
söktaktiker för att avgränsa sökningen. Även i det här fallet är det fältsökningar och 
trunkering som är vanligast. Vid sökningar i fulltextdatabaser förekommer emellertid även 
närhetsoperatorer. Vid sökuppgifter som är lite mer komplicerade och genomgripande brukar 
informanterna i flera fall kombinera brief search strategin med building blocks, successive 
facets och successive fractions strategierna för att kunna täcka alla aspekter av sökuppgiften. 
Vid sådana typer av sökuppgifter kan man göra vissa kopplingar till Wildemuths (2004) och 
Vakkari et als (2001) studier som visar att informationssökarna i deras respektive 
undersökning ofta använde brief search, building blocks och successive fractions strategier 
vid sökuppgifter som var komplexa och omfattande och där informationssökaren hade ett 
uttalat mål i samband med sökuppgiften. 
 
Vid de typer av sökuppgifter där det gäller att anskaffa bakgrundsinformation om ett ämne 
som är omfattande så skiljer sig högskolebibliotekariernas användande av sökstrategier 
emellertid sig från stadsbibliotekariernas. Vid sådana typer av sökuppgifter använder 
högskolebibliotekarierna oftare building blocks och successive facets än stadsbibliotekarierna. 
En liknande skillnad är uppenbar när sökuppgiften består av att hålla sig uppdaterad inom ett, 
sedan tidigare, känt ämne. Då använder sig högskolebibliotekarier sig av building blocks i fler 
fall än stadsbibliotekarierna.  
 
En slutsats som jag har dragit angående informanternas bruk av sökstrategier är att 
stadsbibliotekarierna inte är så benägna att konstruera långa sökformuleringar med många 
söktermer som kombineras med booleska operatorer och parenteser. De börjar hellre med en 
bred, generell sökning för att sedan specificera den med mer specifika termer eller genom att 
kombinera hela sökningen med en ny sökformulering.  
Deras inställning i den här frågan har troligtvis att göra med att stadsbiblioteket har ett relativt 
begränsat utbud av onlinedatabaser och därför finns det inte ett så stort behov av att 
specificera sökningen med hjälp av långa och komplicerade söksträngar. Stadsbibliotekarierna 
har helt enkelt anpassat sitt sätt att formulera sökfrågor till det utbud av information som står 
till deras förfogande. Högskolebibliotekarierna föredrar också kortare och mindre 
komplicerade sökformuleringar, men det är inte lika uppenbart som hos stadsbibliotekarierna. 
Orsaken till att högskolebibliotekarierna inte är lika sparsamma med att skriva in långa och 
sammansatta söksträngar kan vara att de har ett mycket större och bredare utbud av 
onlinedatabaser att söka information i. Dessutom är deras sökuppgifter oftare ämnesinriktade 
där det gäller att få fram utförlig information om ett specifikt ämne. Detta medför att 
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bibliotekarierna har ett större behov av att kunna specificera sina sökfrågor, samtidigt som de 
måste vara noggranna med att inte förbise information som kan vara relevant i relation till 
sökuppgiften.  
 
Man kan även se en skillnad då man jämför hur högskolebibliotekarierna och 
stadsbibliotekarierna går tillväga när de skall välja ut söktermer till sökfrågan. 
Högskolebibliotekarierna tenderar att använda index och tesaurus i högre utsträckning än 
stadsbibliotekarierna vid sökningar i kommersiella onlinedatabaser. Stadsbibliotekarierna 
utgår hellre från referenssamtalet för att därefter gå direkt till sökfrågan. Därmed kan man se 
att de till stor del väljer ut söktermer efter eget huvud, snarare än att konsultera tesaurus. I det 
här fallet kopplar jag åter igen samman skillnaden i bibliotekariernas respektive 
tillvägagångssätt då det gäller att välja ut söktermer till de olika typerna av sökuppgifter de 
ställs inför. Högskolebibliotekarierna har troligtvis ett större behov av att hitta söktermer som 
passar de ämnesinriktade onlinedatabaserna som de ofta söker i då de ställs inför en 
sökuppgift. Detta är i sig ett resultat av att de sökuppgifter som högskolebibliotekarierna ställs 
inför i många fall är både omfattande samtidigt som de inriktar sig på ett speciellt 
ämnesområde eller en viss vetenskapsgren.  
 
I och med att de empiriska resultat som undersökningen leder fram till överensstämmer 
ganska väl med de fakta och modeller som framställs i uppsatsens teoretiska del, bjuder 
slutresultaten inte på några sensationella överraskningar. Emellertid är jag lite överraskad 
över att CD-ROM är så förbisedd som informationskälla, helst på stadsbiblioteket. Man kan ju 
tycka att detta medium skulle vara förhållandevis gångbart som ett komplement till de tryckta 
och något otympliga uppslagsverk som står och samlar damm på bibliotekens hyllor. En orsak 
till att CD-ROM har spelat ut sin roll är att den typ av information som förut endast fanns 
tillgänglig på CD-ROM eller i tryckta dokument nu finns att tillgå via Internet och 
onlinedatabaser. Detta innebär att informationen blir lättare att uppdatera och att man inte 
behöver tänka på att införskaffa och förvara CD – skivorna. En annan sak som är lite 
iögonfallande när det gäller val av informationskälla är att stadsbibliotekarierna i allmänhet 
har en lite mer avvaktande inställning till Internet och WWW jämfört med 
högskolebibliotekarierna. Stadsbibliotekarierna verkar se Internet som en sista utväg då 
OPAC och onlinedatabaserna inte resulterar i tillräckligt tillfredsställande sökresultat. De 
verkar ha en mer traditionell inställning till informationssökning i det att de oftast går direkt 
till tryckta källor efter att de har konsulterat OPAC:en. Högskolebibliotekarierna ställer sig 
däremot inte lika tveksamma till att utnyttja Internet parallellt med OPAC:en och 
onlinedatabaser för att lösa en informationssökningsuppgift. De är inte heller lika benägna att 
vända sig till tryckta dokument när de vill få fram information av något slag utan konsulterar 
ofta en utsedd onlinedatabas för att se vilken information som finns tillgänglig där. 
 
Ytterligare en skillnad som jag lade märke till när jag genomförde mina intervjuer var att 
högskolebibliotekarierna verkar vara mer medvetna om hur de går tillväga när de söker 
information i elektroniska informationskällor. De har lättare att förklara vilka sökstrategier 
som de använder, vilka sökfunktioner som finns att tillgå i de informationskällor som de är 
mest bekanta med. Jag antar att deras förmåga att i ord förklara hur de går tillväga när de 
söker information har att göra med att flera av informanterna också undervisar i 
informationssökning vid högskolan. Vid sådana arbetsuppgifter är det väsentligt att 
bibliotekarierna på ett pedagogiskt och tydligt sätt kan förklara vilka handlingar de utför i 
informationssökningsprocessens olika steg. 
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Då man som uppsatsskrivare studerar litteratur, i form av böcker, artiklar och uppsatser, som 
handlar om informationssökningar och användandet av sökstrategier är det ganska lätt att 
bilda sig den uppfattningen att varje informationssökningsuppgift har en tilldelad sökstrategi 
med vilken den skall lösas. Det förefaller som det endast finns en förutbestämd, utstakad väg 
för att lösa en viss typ av sökuppgift. Väljer man bara den rätta informationskällan och 
använder man den förutbestämda sökstrategin så uppstår inga problem när sökuppgiften skall 
lösas.  
 
När man tvingas överge sin idealiska föreställning om temat informationssökningar för att 
istället ge sig hän åt insamlandet av empiriskt material ter sig bilden dock något annorlunda. 
Man inser att det inte finns någon slutgiltig lösning på en sökuppgift i form av en 
predestinerad informationskälla eller en fulländad sökstrategi. Nästan alla typer av 
sökuppgifter kräver att informationssökaren konsulterar flera olika typer av 
informationskällor, att de använder olika kombinationer av sökstrategier. Ofta är det dessutom 
nödvändigt att modifiera sökningar flertalet gånger för att man skall få fram information som 
kan tänkas vara relevant för sökuppgiften i fråga. Varje sökuppgift kräver sålunda att 
informationssökaren genomför flera olika moment för att man skall kunna få en någorlunda 
tillfredsställande lösning på informationssökningsuppgiften. 
 
I min magisteruppsats har jag emellertid försökt ge en generell överblicksbild av det sätt som 
bibliotekarier går tillväga när de väljer informationskällor och hur de använder olika typer av 
sökstrategier. Detta innebär att jag har tvingats begränsa min undersökning till vissa 
perspektiv av bibliotekariernas tillvägagångssätt då de väljer informationsskälla och använder 
olika sökstrategier. Sålunda har jag inte haft möjligheten att skildra alla de nyanser som 
inryms i bibliotekariernas svar på intervjufrågorna och som likaledes präglar deras praktiska 
tillvägagångssätt när de söker och anskaffar information. Dessutom inser jag att resultaten i 
uppsatsen i viss mån är begränsade eftersom mina tolkningar av informanternas svar är 
präglade av mina subjektiva åsikter i form av min förförståelse av uppsatsens huvudfrågor och 
de förväntningar jag har byggt upp i samband med uppsatsens slutresultat. Detta 
tillkortakommande är dock en av konsekvenserna av den kvalitativa och hermeneutiska metod 
som jag har valt, och därför är jag införstådd med att slutresultaten är påverkade av mina 
personliga värderingar och åsikter.  
 
Under tiden jag har skrivit detta magisterarbete har en del tänkvärda idéer uppenbarat sig som 
det skulle vara intressant att undersöka vidare. En idé som kunde vara värd att följa upp är att 
genomföra en liknande undersökning, där muntliga intervjuer kompletteras med observa tioner 
av informationssökarnas praktiska bruk av sökstrategier och söktaktiker. Genom att observera 
hur informationssökarna går tillväga när de skall lösa sökuppgifter av skiftande slag kan man 
få fram ett mer uttömmande svar på hur deras bruk av sökstrategier och söktaktiker faktiskt 
ser ut i praktiken.  
 
Efter det att jag har jämfört de sätt på vilka högskolebibliotekarier och stadsbibliotekarier 
resonerar och agerar då de väljer elektroniska informationskällor och hur de använder sig av 
olika sökstrategier och söktaktiker har det slagit mig att deras sökbeteende inte är så enhetligt 
som man kanske skulle kunna tro. Trots att man kan urskilja flera likheter mellan deras 
respektive sätt att söka information så kan man inte blunda för det faktum att skillnaderna är 
påtagliga. I min undersökning har jag använt ett ganska begränsat urval av informanter och 
det går därför inte att göra en generalisering och säga att de slutsatser som jag har kommit 
fram till är gällande för alla högskole – och stadsbibliotekarie r. Därför tycker jag det skulle 
vara ytterst intressant om man genomförde en liknande undersökning som jag har gjort med 
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den skillnaden att man använder ett större antal informanter för att på så vis försäkra sig om 
att undersökningen är generaliserbar. 
 
Ett annat uppslag som jag har funderat kring i samband med informationssökningar i 
elektronisk miljö, är att fokusera på några av de andra stegen som utgör Marchioninis modell 
av informationssökningsprocessen. Ett förslag är att man skulle kunna undersöka hur 
bibliotekarier går tillväga när de försöker identifiera och acceptera ett informationsproblem 
tillsammans med låntagaren. Detta steg kunde med fördel kombineras med Marchioninis 
andra steg, som består av att definiera och förstå informationsproblemet. Orsaken till att jag 
finner dessa steg i sökprocessen intressanta är att de utgör själva grunden i 
informationssökningsprocessen och det är avgörande att dessa två steg kan överbryggas för att 
informationsproblemet skall kunna lösas. Dessa funderingar kan måhända fungera som 
förslag till framtida undersökningar inom samma verksamhetsområde.  
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8. SAMMANFATTNING 
 
Huvudsyftet med föreliggande magisteruppsats är försöka ta reda på vilka faktorer som 
påverkar bibliotekariers val av elektroniska informationskällor, samt att undersöka huruvida 
deras bruk av sökstrategier och söktaktiker varierar beroende på vilken typ av 
informationskälla de använder och vilken typ av sökuppgift de står inför. De elektroniska 
informationskällor som är inkluderade i uppsatsen är kommersiella onlinedatabaser, 
datoriserade bokkataloger (OPAC), Internetbaserade informationskällor i form av World 
Wide Web och CD-ROM skivor. 
 
Jag har valt att utgå från Marchioninis (1995) modell av informationssökningsprocessen när 
jag presenterar uppsatsens grundläggande teoretiska ram. De steg av Marchioninis modell 
som jag fokuserar kring är steg 3 Val av informationskälla och steg 4 Formulering av 
sökfråga. Förutom Marchionini har jag valt att inkludera andra forskare inom biblioteks – och 
informationsvetenskapen såsom Soergel (1985), Harter (1986), Hartley (1990) och Large 
(1999). För att komplettera Marchioninis och Soergels modeller över 
informationssökningsprocessen med mer tidsenliga och moderna fakta har jag även inkluderat 
mer nyligen publicerade empiriska studier och undersökningar av Leckie, Pettigrew & 
Sylvain (1996), Armstrong et al. (2001) och Hirsh & Dinkelacker (2004). De sökstrategier 
som tas upp i uppsatsen delas in i analytiska strategier och browsingstrategier. 
Beskrivningarna av dessa strategier bygger främst på Marchioninis, Harters och Hartleys 
definitioner av analytiska respektive browsingstrategier.  
 
I samband med min undersökning har jag valt en kvalitativ metod av hermeneutisk karaktär. 
För att inhämta det empiriska materialet har jag genomfört muntliga intervjuer med 8 
bibliotekarier, varav 4 är högskolebibliotekarier och 4 är stadsbibliotekarier. Informanterna 
fick svara på ett antal standardiserade intervjufrågor som är uppdelade på tre rubriker: 
bakgrundsfakta om bibliotekarierna; vilka faktorer som påverkar bibliotekariernas val av 
informationskälla och slutligen hur bibliotekariernas sökstrategier och söktaktiker påverkas i 
samband med att de söker information i olika typer av elektroniska informationskällor. 
Frågorna som berör bibliotekariernas val av informationskälla och hur deras sökstrategier och 
söktaktiker ser ut har slutligen kopplats ihop med ett antal givna typer av sökuppgifter för att 
se om typen av sökuppgift påverkar hur de väljer informationskälla och hur de använder sig 
av sökstrategier och söktaktiker.  
 
Undersökningen visar att bibliotekarierna anser att de mest avgörande faktorerna när de skall 
välja elektroniska informationskällor är de förväntningar som informationssökaren bygger 
upp i samband med en sökuppgift, informationssökarens tidigare kännedom om en viss 
informationskälla, lättillgängligheten till en informationskällas innehåll, att 
informationskällan innehåller tillförlitlig information och informationssökarens tidigare 
kunskaper angående ett visst ämnesområde. De inbördes skillnader man kan iakttaga mellan 
informanternas svar kan främst kopplas till deras svar angående vilka faktorer som de anser 
påverkar deras val av sökkälla vid en enskild typ av sökuppgift. Högskolebibliotekarierna 
anser att faktorn som beskriver tidigare kännedom om informationskällan påverkar dem mest 
när de ställs inför en sökuppgift som är vag, ostrukturerad och generell. Stadsbibliotekarierna 
tycker att informationssökarens personliga informationsstruktur är viktigast vid en sådan typ 
av sökuppgift. Ytterligare en skillnad mellan högskole – och stadsbibliotekariernas svar är att 
informanterna från högskolebiblioteket anger att deras tidigare kunskaper om ett visst 
ämnesområde är en avgörande faktor när de ställs inför en sökuppgift som går ut på att hålla 
sig uppdaterad inom ett eller flera ämnen. Stadsbibliotekets representant tycker att de 
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förväntningar man bygger upp i samband med sökuppgiften är viktigare vid den typen av 
sökuppgift. 
 
När man ser till hur bibliotekariernas bruk av sökstrategier och söktaktiker ser ut vid 
sökningar i olika informationskällor visar undersökningen att sökstrategierna och 
söktaktikerna ändras beroende på typen av informationskälla och vilken typ av sökuppgift 
bibliotekarierna ställs inför. Bibliotekarierna använder oftast analytiska sökstrategier i likhet 
med pearl growing, building blocks, successive facets och successive fractions när de söker i 
kommersiella onlinedatabaser. Då sökningarna genomförs i bibliotekens respektive OPAC 
sker det främst med hjälp av de analytiska sökstrategierna pearl growing, brief search och, i 
något mindre utsträckning, building blocks. Vid sökningar i OPAC:en används söktaktiker, 
främst i form av fältsökningar och trunkering, för att begränsa sökresultatet. Internetsökningar 
brukar genomföras med brief search och sedan avsätts mer tid åt att granska sökresultatet med 
hjälp av browsingstrategierna scanning, navigering och monitoring. Det framkommer att 
bibliotekarierna inte använder informationskällan CD-ROM i tillräckligt stor utsträckning för 
att den typen av informationskälla skall kunna inbegripas i undersökningens slutgiltiga 
analys- och diskussionskapitel. 
 
Bibliotekariernas bruk av sökstrategier ändras också beroende på vilken typ av 
informationssökningsuppgift de ställs inför. Vid en sökuppgift som är specifik och kortfattad 
till sin natur så används brief search kombinerat med browsingstrategin scanning i samtliga 
typer av informationskällor. I OPAC och fulltextdatabaser brukar bibliotekarierna använda 
söktaktiker i form av fältsökningar, trunkering och närhetsoperatorer i stor utsträckning. När 
sökuppgiften är mer komplicerad, omfattande och bred kombinerar bibliotekarierna flera av 
de analytiska sökstrategierna brief search, building blocks, successive facets och successive 
fractions.   
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1) Vilken huvudsaklig akademisk utbildning har du ? (I samband med ditt nuvarande 
yrkesval) 
 
2) Vilket år blev du klar med din utbildning? 
 
3) Hur länge har du haft din nuvarande anställning? 
 
4) Vad är benämningen på ditt yrke? T. ex. bibliotekarie, informationssökare, 
informationsspecialist etc. 
 
5) Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
6) Hur stor del av dina arbetsuppgifter involverar eller består av informationssökningar i 
elektroniska informationskällor? 
 
7) Har du, utöver din akademiska utbildning, genomgått någon annan slags utbildning för att 
förkovra dina kunskaper inom informationssökning? 
 
8) Om ja, kan du ge exempel på någon form av vidareutbildning som du har tagit del av? 
 
9) Finns det några möjligheter till kontinuerlig utveckling och förkovran i samband med 
informationssökningar i elektroniska informationskällor på din arbetsplats? 
 
10) Om ja, kan du ge exempel på någon form av undervisningsformer? T.ex. kurser, 
regelbundna konferenser etc. 
 
11) Hur stor erfarenhet anser du att du har av informationssökningar i elektronisk miljö?  
 
12) När började du med att arbeta med informationssökningar i elektronisk miljö? 
 
13) Vilken/vilka typer av elektroniska informationskällor har ni tillgång till på din 
arbetsplats? Ex. OPAC, CD-ROM, kommersiella databaser, Internet. 
  
14) Har du någon speciell utbildning eller expertkunskaper i samband med någon typ av 
elektronisk informationskälla? 
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Vilka faktorer påverkar informationssökarnas val av elektroniska 
informationskällor? 
 
15) Kan du beskriva en vanligt förekommande typ av informationssökningsuppgift som du 
ställs inför dagligen, eller ett flertal gånger per vecka? 
 
Exempel på typer av informationsuppgifter: 

a) En specificerad sökning vilken innebär att få fram information om en specifik och 
kortfattad uppgift, exempelvis ett visst dokument, namn, årtal eller en ort etc. 

b) En vag och ostrukturerad sökning som är av generell natur eller täcker flera 
ämnesområden 

c)  En målinriktad och systematisk sökning då det gäller att sammanställa en översikt av 
ett ämne eller få fram bakgrundsinformation om ett ämnesområde. 

d) En sökning som kräver att anskaffade dokument är av auktoritativ eller tillförlitlig 
natur t. ex. då det gäller frågor i samband med patent respektive rättsliga frågor eller 
då anskaffade dokument skall verka som underlag i akademiska uppsatser och dylikt. 

e) En sökning som inbegriper att användaren vill hålla sig uppdaterad inom ett eller flera, 
sedan tidigare kända, ämnesområden.  

 
 
16a) Har du en enskild elektronisk informationskälla som du helst/alltid utgår ifrån då du skall 
genomföra en informationssökning, oavsett informationssökningsuppgiftens natur? Om ja, 
vilken? 
 
16b) Varierar ditt val av elektroniska informationskällor beroende på sökuppgiftens natur? 
 
17) Vilken/vilka av dessa elektroniska informationskällor använder du mest respektive minst 
frekvent då du söker information:  

• Bibliotekets OPAC - katalog 
• Onlinedatabaser (kommersiella databaser) 
• CD-ROM 
• Internet (World Wide Web)    

 
18 a) Vilken av dessa elektroniska informationskällor känner du att behärskar bäst när det 
gäller att söka efter information? Sämst? 
 
18 b) I vilken av dessa elektroniska informationskällor känner du dig mest trygg eller bekväm 
då du söker efter information? Minst trygg och bekväm? (Sett ur användarvänlighet, 
gränssnitt och sökfunktioner etc.) 
  
19) Kan du nämna någon eller några faktorer som du anser påverkar ditt val av elektroniska 
informationskällor?  
Anser du att dessa faktorer påverkar hur du söker information i olika informationskällor?  
 
Exempel: 

a) Dina tidigare kunskaper angående det ämnesområde du skall söka information om. 
b) Din personliga informationsstruktur d.v.s. din allmänna erfarenhet och kunskap 

angående hur man söker, anskaffar och återvinner information i elektronisk miljö. 
c) De förväntningar du har i samband med informationssökningen d.v.s. om en sökning 

förväntas bli generell eller specifik, komplex eller relativt enkel, den typ av dokument 
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som förväntas vara passande i förhållande till informationsuppgiften (dokumentets 
fokus, innehåll, huruvida fulltextdokument eller referensdokument finns tillgängliga, 
vilket språk dokumentet är skrivet på, om dokumentet skall vara från en viss 
tidsperiod). 

d) Din tidigare kännedom angående en viss informationskälla och eventuella framgångar 
vid tidigare söksessioner i denna  informationskälla.  

e) Lätt tillgång till informationskällan: lättåtkomlighet via dator, snabb uppkoppling, 
snabba och problemfria nedladdnings – och utskriftsmöjligheter, användarvänlighet 
d.v.s. gränssnitt och navigationsmöjligheter, sökmöjligheter inom informationskällan; 
om du tycker att det är lätt att använda informationskällans sökmotor. 

f) Informationskällans pålitlighet/dess auktoritet (om innehållet är publicerat av en 
auktoritativ och vederhäftig instans t. ex. en statlig myndighet), om du anser att 
informationskällans innehåll är korrekt, säker, uppdaterad. 

g) Om informationskällans innehåll finns tillgänglig inom en viss tidsperiod då du 
behöver informationen för att lösa informationsuppgiften. 

 
 
20) Vid vilka av följande typer av informationsökningsuppgifter tror du att nämnda faktorer 
påverkar ditt val av elektroniska informationskällor i störst omfattning? Minst omfattning? 
 
Exempel: 

a) En specificerad sökning vilken innebär att få fram information om en specifik och 
kortfattad uppgift, exempelvis ett visst namn, årtal eller en ort etc. 

b) En vag och ostrukturerad sökning som är av generell natur eller täcker flera 
ämnesområden 

c)  En målinriktad och systematisk sökning då det gäller att sammanställa en översikt av 
ett ämne eller få fram bakgrundsinformation om ett ämnesområde. 

d) En sökning som kräver att anskaffade dokument är av auktoritativ eller tillförlitlig 
natur t. ex. då det gäller frågor i samband med patent respektive rättsliga frågor eller 
då anskaffade dokument skall verka som underlag i akademiska uppsatser och dylikt. 

e) En sökning som inbegriper att användaren vill hålla sig uppdaterad inom ett eller flera, 
sedan tidigare kända, ämnesområden.  

 
Påverkas informationssökarnas användande av sökstrategier och 
söktaktiker i samband med att de söker information i olika typer av 
elektroniska informationskällor och om så är fallet, vilka förändringar kan 
man identifiera i deras sökteknik? 
 
21) Tror du att du söker information på olika sätt beroende på vilken informationskälla du 
använder? (Inom OPAC, onlinedatabaser, CD-ROM och Internet) 
 
22) Om ja, kan du nämna hur de olika informationssökningarna skiljer sig när du söker i olika 
elektroniska informationskällor? 
 
23) Hur går du tillväga när du skall välja ut söktermer till din sökfråga? Utnyttjar du ett index 
eller tesaurus, lånar du söktermer från andra dokument som berör liknande frågor? 
 
24) Anser du att ditt bruk av söktermer, t.ex. hur du kombinerar dem, hur många söktermer du 
använder i sökfrågan varierar beroende på vilken elektronisk informationskälla som du 
genomför sökningen i? Kan du beskriva hur skillnaden/skillnaderna kan se ut? 
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25) Känner du till några varianter av sökstrategier som man kan använda sig av vid sökningar 
i elektroniska informationskällor? (Exempelvis: att kombinera söktermer med booleska 
operatorer; att vid sökningen utgå utifrån en generell sökterm och sedan reducera antalet 
träffar genom att använda mer specifika söktermer och tvärtom för att göra sökningen mer 
generell och bred; att utgå från ett redan känt dokument och använda t.ex. söktermer därifrån i 
sökningar som berör liknande frågor; browsing etc.).  
 
26) Har du någon allmän sökstrategi som du helst/alltid använder då du söker information i de 
olika elektroniska informationskällorna?  
 
27) Om ja, kan du beskriva den? 
 
28) Tror du att ditt sätt att söka efter information eller dina sökstrategier ändras beroende på 
vilken informationssökningsuppgift du ställs inför? 
 
29) Om ja, kan du beskriva skillnaden mellan de sökstrategier som du använder vid olika 
typer av informationssökningsuppgifter? 
 
30) Kan du beskriva hur du går till väga när du söker information i samband med de olika 
typer av informationssökningsuppgifter som presenteras i följande frågor?  
 
Exempel: 

a) Målet med sökningen är att få fram information om ett specifikt och kortfattat, konkret 
svar exempelvis ett årtal, ett namn etc. 

b) Du har inget uttalat mål med sökningen och informationsuppgiften är svårdefinierad 
och generell och kan tänkas täcka flera ämnesområden. 

c) Informationsuppgiften består i att skaffa bakgrundsinformation om ett ämne som är 
ganska omfattande och skaffa en överblick angående detta ämne. 

d) Målet med sökningen är att hålla sig uppdaterad inom ett, sedan tidigare, känt ämne.  
 
31) Brukar du använda dig av några metoder eller söktaktiker för att specificera en sökning 
respektive göra sökningen mer generell? (Exempelvis: begränsa sökningen så att enbart 
dokument från en viss tidsperiod anskaffas, begränsa sökning till ett viss språk, använda 
närhetsoperatorer, göra sökningen bredare med hjälp av trunkering etc.)  
 
32) Kan du ge exempel och beskriva några av dessa söktaktiker? 
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BILAGA 2:  
 
ÖVERSIKT AV DE FAKTORER SOM PÅVERKAR 
INFORMANTERNAS VAL AV INFORMATIONSKÄLLOR.  
 
Typ av sökuppgift:  
 
1) En specificerad sökning vilken innebär att få fram information om en specifik och 
kortfattad uppgift. 
 
2) En vag och ostrukturerad sökning som är av generell natur eller täcker flera 
ämnesområden. 
 
3) En målinriktad och systematisk sökning då det gäller att sammanställa en översikt av ett 
ämne eller få fram bakgrundsinformation om ett ämnesområde. 
 
4) En sökning som kräver att anskaffade dokument är av auktoritativ natur. 
 
5) En sökning som inbegriper att användaren vill hålla sig uppdaterad inom ett eller flera 
ämnesområden. 
 
Faktorer som påverkar: 

 
A) Dina tidigare kunskaper angående det ämnesområde du skall söka information om. 

 
B) Din personliga informationsstruktur. 
 
C) De förväntningar du har i samband med informationssökningsuppgiften. 
 
D) Din tidigare kännedom angående en viss informationskälla. 
 
E) Lätt tillgång till informationskällan. 
 
F) Informationskällans tillförlitlighet: om innehållet anses vara av auktoritativ natur. 
 
G) Om informationskällans innehåll finns tillgänglig inom en viss tidsperiod då du behöver 
informationen för att lösa informationsuppgiften. 
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INFORMANTERNAS SVAR: 
 
Helena:     Harriet:  
 
Vid sökuppgift 1: Faktor D  Vid sökuppgift 1: Faktor D 
     
Vid sökuppgift 2: Faktor D  Vid sökuppgift 2: Faktor D 
 
Vid sökuppgift 3: Faktor C  Vid sökuppgift 3: Faktor C 
 
Vid sökuppgift 4: Faktor F   Vid sökuppgift 4: Faktor F 
 
Vid sökuppgift 5: Faktor A  Vid sökuppgift 5: Faktor A 
 
Helga:    Harald: 
 
Vid sökuppgift 1: Faktor D  Vid sökuppgift 1: Faktor D
      
Vid sökuppgift 2: Faktor D  Vid sökuppgift 2: Faktor D
     
Vid sökuppgift 3: Faktor C  Vid sökuppgift 3: Faktor C
    
Vid sökuppgift 4: Faktor F   Vid sökuppgift 4: Faktor F 
   
Vid sökuppgift 5: Faktor A  Vid sökuppgift 5: Faktor A 
 
Sara:    Sanna: 

 
Vid sökuppgift 1: Faktor B   Vid sökuppgift 1: Faktor D 
 
Vid sökuppgift 2: Faktor B   Vid sökuppgift 2: Faktor B 
 
Vid sökuppgift 3: Faktor C  Vid sökuppgift 3: Faktor C 
 
Vid sökuppgift 4: Faktor F   Vid sökuppgift 4: Faktor F 
 
Vid sökuppgift 5: Faktor –   Vid sökuppgift 5: Faktor - 
 
Sussie:    Sonja: 

 
Vid sökuppgift 1: Faktor D  Vid sökuppgift 1: Faktor D 
 
Vid sökuppgift 2: Faktor B   Vid sökuppgift 2: Faktor B 
 
Vid sökuppgift 3: Faktor C  Vid sökuppgift 3: Faktor C 
 
Vid sökuppgift 4: Faktor F   Vid sökuppgift 4: Faktor F 
 
Vid sökuppgift 5: Faktor -   Vid sökuppgift 5: Faktor C 
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VILKA SÖKSTRATEGIER INFORMANTERNA 
ANVÄNDER I OLIKA TYPER AV SÖKUPPGIFTER. 
 
 
Typer av sökuppgifter:  
 
1) Målet med sökningen är att få fram information om ett specifikt och kortfattat svar. 
 
2) Du har inget uttalat mål med sökningen, informationsuppgiften är svårdefinierad och 
generell och kan tänkas täcka flera ämnesområden. 
 
3) Informationsuppgiften består av att skaffa bakgrundsinformation om ett ämne som är 
ganska omfattande. 
 
4) Målet med sökningen är att hålla sig uppdaterad inom ett, sedan tidigare känt ämne. 
 
Helena: 
 
Vid sökuppgift 1: Brief search, scanning. 
 
Vid sökuppgift 2: Brief search, building blocks, successive facets, successive fractions, pearl 
growing, scanning och monitoring, navigation. 
 
Vid sökuppgift 3: Brief search, building blocks, successive facets, successive fractions, pearl 
growing, scanning. 
 
Vid sökuppgift 4:, Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, 
monitoring, scanning, navigation. 
 
Harriet:  
 
Vid sökuppgift 1: Brief search, scanning. 
 
Vid sökuppgift 2: Brief search, building blocks, successive facets, successive fractions, pearl 
growing, scanning, monitoring, navigation. 
 
Vid sökuppgift 3: Brief search, building blocks, successive facets, scanning. 
 
Vid sökuppgift 4: Brief search, building blocks, successive fractions, monitoring. 
 
Helga:  
 
Vid sökuppgift 1: Brief search, scanning. 
 
Vid sökuppgift 2: Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, scanning, 
monitoring, navigation. 
  
Vid sökuppgift 3: Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, scanning. 
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Vid sökuppgift 4: Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, scanning, 
monitoring, navigation.  
 
Harald:   
 
Vid sökuppgift 1: Brief search, scanning. 
 
Vid sökuppgift 2: Brief search, building blocks, successive facets, successive fractions, pearl 
growing, monitoring, observationsstrategi. 
 
Vid sökuppgift 3: Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, scanning. 
 
Vid sökuppgift 4: Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, 
monitoring, navigation. 
 
Sara:  
 
Vid sökuppgift 1: Brief search, scanning. 
 
Vid sökuppgift 2: Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, scanning, 
monitoring, navigation 
 
Vid sökuppgift 3: Brief search, successive fractions, scanning. 
 
Vid sökuppgift 4: Brief search, successive fractions, monitoring, scanning, navigation. 
 
Sanna: 
 
Vid sökuppgift 1: Brief search, scanning. 
 
Vid sökuppgift 2: Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, 
monitoring, navigation. 
 
Vid sökuppgift 3: Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, scanning. 
 
Vid sökuppgift 4: Brief search, successive fractions, pearl growing, monitoring, navigation. 
 
Sussie: 
 
Vid sökuppgift 1: Brief search, scanning, 
 
Vid sökuppgift 2: Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, scanning, 
monitoring, navigation. 
 
Vid sökuppgift 3: Brief search, successive fractions, pearl growing,  
 
Vid sökuppgift 4: Inget svar 
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Sonja:   
 
Vid sökuppgift 1: Brief search, scanning. 
 
Vid sökuppgift 2: Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, scanning, 
monitoring, navigation. 
 
Vid sökuppgift 3: Brief search, building blocks, successive facets, successive fractions, pearl 
growing, scanning. 
 
Vid sökuppgift 4: Brief search, building blocks, successive fractions, pearl growing, 
monitoring, scanning. 
 
 
 
 
 


