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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I en proposition som regeringen lade fram redan 1995/1996 konstaterades att ”det 

behövs insatser som underlättar tillgången till information och ger breda grupper av 

människor möjlighet att använda IT”.1 En institution som har fått ta på sig en stor del 

av ansvaret för att detta kunnat genomföras är folkbiblioteken. Kulturrådet gav också 

ut en rapport 1997 med ett erbjudande till bibliotek och museer om fast 

Internetuppkoppling via SUNET.2 Syftet med statens erbjudande var att genom en 

”kraftfull satsning med biblioteken i fokus, främja kunskapsutveckling, livslångt 

lärande samt fort- och vidareutbildning på alla orter i landet”.3 Frågan är dock hur väl 

biblioteken är rustade för denna uppgift. Enbart tillgång till Internet räcker inte för att 

kunna tillgodogöra sig den information som finns där – man måste kunna hitta den 

också! 4 Hur många folkbibliotekarier känner att de har den kunskap som behövs för 

att hitta själva och sedan leda användarna rätt i Internetdjungeln? Jag tänker i min 

uppsats fokusera på folkbibliotekariernas roll som informationsförmedlare med hjälp 

av den del av Internet som kallas World Wide Web eller webben.  

Under min praktikperiod på Norrtälje stadsbibliotek fick jag bl.a. vara med på 

s.k. Seniorsurf. Det är en speciell dag som riktar sig till personer över 55 år. 

Bibliotekarierna står då till förfogande för dessa användare vad gäller 

användarundervisning om Internet. Jag stod själv och förklarade Internets uppkomst, 

hur man skaffar e-post adress och använder de söktjänster som finns tillgängliga. 

Problemen blev tydliga när jag skulle visa på alla de mängder sökmöjligheter som 

finns, vilka urvalsprinciper de olika tjänsterna har och hur man faktiskt finner det man 

söker på Internet. Liknande problem har funnits inom biblioteksvärlden i alla tider vid 

 
1 Regeringens proposition 1995/96:125: Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av 
informationsteknik , avsnitt 5.2.5. 
2 Rapport från Statens kulturråd 1997:1. Folkbiblioteken och Internet. En handledning utarbetad av Håkan 
Wallberg. 
3 Rapport från Statens kulturråd 2001:5. Kraftfulla bibliotek och museer. Vad har hänt med statens 
Internetsatsning på bibliotek och museer?, s. 8. 
4 Björkman, Eva & Ohlsson, Richard, 2000, Research på Internet, s.11. 
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informations- och faktasökningar i bokbestånd. Jag kände då, liksom vid flertalet 

tillfällen vid arbetet i informationsdisken, ett behov av att kunna använda en manual 

för de söktjänster som finns på webben.  

1.2 Syfte och övergripande frågeställningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka problem som folkbibliotekarier 

upplever när de använder söktjänster på webben i referensarbetet och utifrån detta 

skapa en informationssökningmanual för några av söktjänsterna på webben. För att 

kunna göra detta avser jag att undersöka hur söktjänsterna på webben generellt ser 

ut och vilka olika typer av sökstrategier man kan använda vid informationssökning 

allmänt och i de existerade söktjänsterna. Jag har också för avsikt att ta reda på hur 

och om vad folkbibliotekarier söker information i söktjänsterna. Utifrån denna 

problematiserade del vill jag sedan skapa en informationssökningsmanual. Min 

förhoppning är att en sådan sammanställning ska kunna fungera som ett hjälpmedel 

för bibliotekarier, speciellt i arbetet i informationsdisken och vid 

användarundervisning. Men att manualen också ska kunna förmedlas till de 

användare som själva vill bli mer kunniga i att använda de söktjänster som finns gratis 

på webben. 

1.3 Metod 
Jag har valt att försöka besvara mina frågeställningar och uppnå mitt syfte genom att 

genomföra en undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. I 

kapitel fyra redogörs närmare för den valda metoden. 

1.4 Centrala begrepp och avgränsningar 
Idag när man talar om Internet menar de flesta i själva verket World Wide Web eller 

webben. Webben är en gigantiskt stor grafisk databas och det är genom den som 

Internet har fått sin spridning. Innan webben togs i bruk i början av 1990-talet 

användes Internet främst av forskare och mycket dataintresserade personer. Men 

med hjälp av det grafiska gränssnittet Mosaic (Netscapes föregångare) ändrades 

detta. Nu blev det möjligt att använda hyperlänkar för att transportera sig mellan 

sidor, man kunde visa text, bilder, ljud och video.5 Därmed ökade 

användarvänligheten med Internet. I uppsatsen kommer jag att använda begreppet 

webben framför Internet.  

 
5 Hermundstad, Helen & Östlund, Anna, 1998, Att hitta på nätet, s. 20. 
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Definitioner på alla begrepp och datatermer som används i uppsatsen och 

manualen finns också i en ordlista längst bak i uppsatsen. I begreppet söktjänster så 

som det kommer att användas i uppsatsen ingår indexerade söktjänster, 

katalogiserade söktjänster och metasöktjänster. Med indexerade söktjänster menar 

jag söktjänster där indexeringen och insamlandet av dokument på webben sker 

genom automatik med hjälp av programvara. Med katalogiserade söktjänster avser 

jag söktjänster som samlar in och lägger till material manuellt. Metasöktjänster är 

sådana söktjänster som söker i andra, både indexerade- och katalogiserade-, 

söktjänsters databaser. En mer ingående beskrivning av de olika typerna av 

söktjänster finns i kapitel fem. Jag kommer inte att ta upp diskussionsgrupper under 

begreppet söktjänster eftersom man sällan har tid att vänta på svar vid arbetet i 

informationsdisken och inte heller portaler som ju innehåller mängder med olika 

tjänster. Många söktjänster är dock en del av en portal och några sådana ingår i min 

undersökning. 

Ytterligare en avgränsning är att jag valt att använda mig av de söktjänster som 

är gratis, alltså inte avgiftsbelagda. Dessa söktjänster kallas ibland också för 

kommersiella söktjänster. Att jag har valt att rikta in mig mot dessa söktjänster beror 

på att jag vill att min manual ska få så stor genomslagskraft som möjligt och vara ett 

redskap för det stora lika väl som det mindre biblioteket. Många små bibliotek har 

inte möjlighet att köpa in stora databaser och med inköpta databaser följer det 

dessutom ofta manualer för användning.  

Jag har valt att undersöka förhållandena på just folkbibliotek. Det hindrar inte att 

min uppsats och undersökning kan ha betydelse även för andra typer av bibliotek. 

Att jag valt just folkbibliotek hör samman med statens satsning på dessa bibliotek 

som en del av det livslånga lärandet6 och folkbibliotekens möjligheter att nå ut till en 

bred befolkning. 

Utvecklingen av söktjänster med förbättringar och finesser pågår ständigt. Nya 

tjänster kommer till och andra försvinner eller byter namn. Därför har jag valt att inte 

nämna några söktjänster vid namn inne i uppsatsen utan hänvisar istället till manualen 

för sådana uppgifter. Eftersom de undersökta söktjänsterna är kommersiella hålls ofta 

förändringarna hemliga så länge som möjligt, för att inte tipsa konkurrenter eller 

personer som strävar efter att få sina webbsidor placerade så högt upp som möjligt på 

träfflisorna i söktjänsterna. Jag är medveten om att undersökningen på grund av detta 

har en relativt kort giltighetstid. För att motverka detta har jag för avsikt att 

uppdatera manualen med jämna mellanrum.  

 
6 Definition av det livslånga lärandet: att se lärandet som en livslång, pågående process. 
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1.5 Disposition av uppsatsen 
Uppsatsen är indelad i fyra block: bakgrund, teori, undersökning och slutanalys, 

fördelade på sju kapitel. Under bakgrund faller inledningskapitlet och tidigare 

forskning på området in. Därefter följer en teoridel. I detta avsnitt behandlas dels 

Carol Kuhlthaus teoretiska resonemang om informationssökning och dels några 

informationsspecialisters teorier om informationssökningsprocessessen. Därefter 

följer två kapitel där jag redogör för mina undersökningar. Först kommer en 

genomgång av de intervjuer jag genomfört med åtta folkbibliotekarier och därefter 

följer en redogörelse för min litteraturstudie. Resultatet av litteraturstudien redogör 

jag för i kapitel fem tillsammans med uppgifter från intervjudelen för att tydligare 

åskådliggöra sambandet mellan dessa två delar av undersökningen. Som avslutning 

analyseras resultatet av undersökningarna.  
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2. Forskningsläget 

Det har skrivits mängder av litteratur om informationssökning i biblioteksvärlden i 

allmänhet och om informationssökning på Internet och webben i synnerhet. Eftersom 

webben inte började användas på allvar förrän omkring 19937 så är litteraturen som 

behandlar detta område förstås från senare år. Litteratur som behandlar webben och 

Internet blir snabbt föråldrad på grund av de ständiga förändringar och förbättringar 

som sker. Därför kommer jag att i första hand ta upp böcker som skrivits nyligen.  

2.1 Teoretiskt om informationssökning 
Litteratur som behandlar informationssökning i databaser ur ett teoretiskt perspektiv 

har funnits nästan lika länge som datorn själv. En bok som fortfarande har relevans är 

Stephen Harters Online Information Retrieval från 1986. Den tar upp olika 

tillvägagångssätt vid informationssökning. Gary Marchionini har skrivit en bok som 

heter Information Seeking in Electronic Environments. Han tar där bl. a. upp 

informationssökningsprocessen och olika typer av sökningar som browsing och 

analytiska sökstrategier. Marchionini visar också på den betydelse som den 

omedvetna kunskap vi alla besitter, har för informationssökning. Boken är från 1995 

och på grund av sin teoretiska inriktning intressant för min uppsats. Information 
Seeking in the Online Age: Principles and Practise av Andrew Large m.fl. från 

1999 innehåller en grundläggande genomgång av olika aspekter på 

informationssökning som har varit av betydelse för mitt arbete. I den liksom i The 
Information Searcher’s Guide to Searching and Researching on the Internet 
and W3 (2001) blandas teoretiska råd med praktisk information om hur man söker.8  

2.2 Praktiskt om informationssökning 
Alan Poulter m.fl. har givit ut The Library and Information Professional’s Guide 
to The Internet. Första gången boken kom ut var 1996 men författarna har hela 

 
7 Poulter Alan, Hilton Debra & Tseng, Gwyneth, 2000, The Library and Information Professional’s 
Guide to the Internet, s. 35. 
8 Ackermann, Ernest & Hartman, Karen, 2001, The Information Searcher’s Guide to Searching + 
Researching on the Internet + W³. 
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tiden uppdaterat innehållet och denna tredje upplaga är från 2000. Boken innehåller 

tips på söktjänster man kan använda. Den går igenom Internets fördelar och 

nackdelar och dessutom ges några allmänna sökråd. Från år 2000 är också Research 
på Internet av de svenska författarna Eva Björkman och Richard Ohlsson. Boken är 

grundläggande och visar hur man bär sig åt för att använda söktjänster och databaser 

effektivt, ger tips om hur man undviker de vanligaste fällorna och använder källkritik 

på webben. Även Rikard Ask bok Söka på Internet är från 2000 och kom då i sin 

tredje upplaga. Han delar in söktjänsterna i sökmaskiner, adresskataloger, portaler 

och metatjänster med tips på vilka som fungerar bäst i olika situationer. Boken 

innehåller också söktjänster, listade med adresser. Det finns för övrigt en mängd 

litteratur med liknade innehåll som jag inte avser att gå in närmare på här.9 I Search 
Engines for the World Wide Web från 1999 finns en genomgång av ledande 

söktjänster som har hjälpt mig en del.10 För att hålla mig uppdaterad inom ämnet har 

jag också använt mig av en webbresurs som kallas Search Engine Watch som 

kontinuerligt visat på förändringar hos de olika söktjänsterna.11 En liknade tjänst finns 

också på svenska.12 

2.3 Folkbibliotek och användandet av söktjänster 
Det har skrivits en hel del kandidat- och magisteruppsatser om Internet, webben och 

folkbibliotek. Många av dessa uppsatser går in på hur Internet och webben används i 

referensarbetet och folkbibliotekariers upplevelser i samband med detta.13 När det 

gäller söktjänster har det inte skrivits enbart något om hur folkbibliotekarier använder 

dessa verktyg, däremot har flera utvärderingar av söktjänster gjorts.14 Gunilla 

Henrikssons bibliotek.it från 1999 behandlar bibliotekariernas känslor och attityder 

vid användningen av webben. Hennes uppsats bekräftade att många folkbibliotekarier 

känner osäkerhet vid användandet av Internet. Det var här jag första gången läste om 

 
9 En lista på sådan litteratur finns t.ex. på NILS: Internet – ett litteratururval 
http://www2malmo.stadsbibliotek.org/nils/internet/internetlitt.html  
10 Glossbrenner, Alfred & Emily,1999, Search Engines for the World Wide Web. 
11 Search Engine Watch http://searchenginewatch.com 
12 Internetbrus http://www.internetbrus.com  
13 Grip, Eva, 1998, Internet i referensarbetet. En jämförelse mellan ett folkbibliotek och ett 
gymnasiebibliotek och Killander, Susanne & Vesterlund Cecilia, 1998, Bibliotekarier och Internet. En 
undersökning av Internetanvändning på tre folkbibliotek och Strömer, Caroline, 2000, Folkbibliotekarier 
och Internet. Om folkbibliotekariers förutsättningar att lära sig använda Internet i arbetet och hur det 
påverkar deras internetkompetens. 
14 Ekeroth, Patrik & Sverker, Jacob, 1996, Täckning av ett informationsbehov via World Wide Web. Hur 
man undersöker ett informationsbehov, söker efter information på www samt utvärderar sökmaskiner och 
Rosén, Marie, 2001, Utvärdering av storlek och precision hos söktjänster på webben. En analys av nio 
utvärderingars resultat och metoder. 
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en bibliotekaries önskan om en lathund för de olika söktjänsterna.15 Eftersom den här 

uppsatsen är från 1999 ställde jag mig frågan om situationen fortfarande var 

densamma. Elin Andersson och Cecilia Berglund har i Informationssökning via 
webben: en undersökning av bibliotekariers informationssökning och sök-
strategier via World Wide Web från 2000 undersökt hur bibliotekarier söker 

information och vilka sökstrategier de använder sig av på webben. Deras 

undersökning visade att de bibliotekarier som ingick i undersökning kände till olika 

sökverktyg och sökspråk men då de kände sig osäkra använde de inte alla de 

möjligheter och variationer i sökverktygen som var möjliga. Våra uppsatser har flera 

beröringspunkter. Det som skiljer min uppsats från de som tidigare skrivits om 

bibliotekarier och informationssökning i söktjänster på webben är min ambition att 

skapa ett hjälpmedel, en användarmanual.  

2.4 Sammanfattning 
Gemensamt för mycket av den uppräknade litteraturen om informationssökning på 

webben är att den är för detaljerad för att kunna användas praktiskt vid arbete i 

informationsdisken. Det finns några förkortade lathundar men de är inriktade på 

internationella söktjänster och ingår som delar i ett större verk. Jag har inte kunnat 

hitta någon lathund i tryckt form för fler än sex internationella söktjänster.16 Däremot 

finns det en sammanställd tabell på Search Engine Showdown’s webbplats över 

funktioner hos olika söktjänster som kan användas som lathund. Även här ingår 

endast internationella söktjänster.17 

 
15 Henriksson, Gunilla, 1999, bibliotekarier.it, s. 17. 
16 Glossbrenner, 1999. 
17 Notress, Gregg, 2002, under rubriken ”Search Engine Features Chart” 
http://www.searchengineshowdown.com/features/ 
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3. Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 

Den teoretiska utgångspunkt jag har valt att använda mig av i uppsatsen kommer från 

Carol Kuhlthau. Hennes teorier är utvecklade inom biblioteks- och 

informationsvetenskap med böckerna: The Library Research Process: Case 
Studies and Interventions with High School Seniors in Advanced Placement 
English Classes using Kelly's Theory of Constructs (1983), Teaching the 
Library Research Process (2nd ed. 1994) och Seeking Meaning: a Process 
Approach to Library and Information Services (1993). Betydelse för mitt arbete 

har även Louise Limbergs avhandling Att söka information för att lära: en studie 
av samspel mellan informationssökning och lärande (1999) haft. Jag har även 

läst böcker med teoretisk inriktning om informationssökning mer specifikt, som Gary 

Marchionini och Andrew Large m.fl., men ändå valt att lägga tyngdpunkten av mitt 

teoretiska resonemang hos Kuhlthau. Att jag gjort detta beror på att Kuhlthaus 

teorier stammar ur en praktisk erfarenhet från biblioteksvärlden och att hon, liksom 

jag själv, från början ville konstruera någon form av hjälpmanual för att komma till 

rätta med olika problem förknippade med informationssökning. 

3.1 Kuhlthaus teori om informationssökning 
”Theory enables us to rise above the seemingly random confusion of everyday life to 

see patterns and to understand principles on which to base purposeful, productive 

action.”18 Carol Kuhlthaus definition av teori visar att hon uppfattar 

informationssökningsprocessen som en komplex konstruktionsprocess. Genom en 

rad undersökningar har hon också fått detta bekräftat. När hon började med sina 

undersökningar utgick hon från personliga erfarenheter från sitt arbete som 

bibliotekarie. Dessutom tog hon avstamp i hur otillräckligt det bibliografiska 

paradigmet inom biblioteks- och informationsvetenskap var ur användarsynvinkel. 

Hon uttalade en förhoppning att den inlärningen hon sett som en konstruktiv process 

skulle kunna appliceras på den information man får på bibliotek.19 Kuhlthau menar att: 
 

18 Kuhlthau, Carol Collier, 1993, Seeking Meaning. A Process Approach to Library and Information 
Services, s. 14. 
19 Kuhlthau, 1993, s. 33. 
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”Library and information services need to be redefined in terms of the user’s 

experience in the process of seeking information”.20 Man måste för att förstå 

användarna och deras erfarenheter ignorera systemet och istället rikta 

uppmärksamheten mot användarna och deras informationssökningsprocess. Vidare 

anser Kuhlthau att det finns ett behov av nytänkande inom detta område. Nya 

tillvägagångssätt och metoder måste utvecklas, för att avslöja hur 

informationssökningsprocessen ser ut ur ett användarperspektiv.21 De flesta av 

Kuhlthaus undersökningar bygger på hur studenter på olika nivåer söker information. 

Hon har i Teaching the Library Research Process utarbetat en modell för de olika 

stadier hon anser att dessa användare går igenom i sin jakt på kunskap.22 

1. Ta itu med en tilldelad uppgift 

2. Välja ett ämnesområde  

3. Utforska vilken information som finns om ämnesområdet 

4. Välja vad man ska koncentrera sig på inom ämnesområdet 

5. Samla in information 

6. Förbereda en presentation 

7. Utvärdera inlärningsprocessen 

En del av dessa stadier, med vissa modifikationer, är överförbara på den situation 

som en bibliotekarie befinner sig i när man får frågor om olika ämnen. Bl.a. skriver 

Kuhlthau att studenterna i valsituationer är beroende av hur de tidigare klarat av 

liknande uppgifter. De har alla egna individuella konstruktionsscheman/system som 

ligger till grund för de beslut de tar i olika situationer. När de kommer i kontakt med 

en ny uppgift, förutspår de vanligen vad som kommer att hända utifrån tidigare 

erfarenheter. Om deras förutsägelser stämmer, ja då förstärks deras 

konstruktionssystem. Om inte tvingas de förändra sina inbyggda system för att möta 

de nya krav som ställts på dem genom uppgiften. På detta sätt sker inlärning.23 Borde 

inte detta vara något som kan appliceras på alla människor i inlärningssituationer? Vi 

har alla inbyggda konstruktionssystem som ligger till grunden för hur vi tänker och 

handlar.  

 
20 Kuhlthau, 1993, s. 78. 
21 Kuhlthau, 1993, s. 79. 
22 Kuhlthau, Carol Collier, 1994, Teaching the Library Research Process. 
23 Kuhlthau, 1994, s. 32.  
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Flera av de frågor som man som student måste ställa till sig själv när man väljer ett 

ämnesområde kan man som bibliotekarie också ställa till sig själv och även till 

användaren som behöver hjälp att hitta information. Det kan vara frågor av typen:24 

• Vilka begränsningar av ämnet kan jag göra?  

• Vilket ämnesområde ska täckas in? 

• Hur mycket information krävs för att tillfredställa kunden? 

• Vilken information har jag tillgång till angående detta ämne? 

• Hur utförlig måste presentationen vara? 

• Hur lång tid har jag på mig? 

Att hitta information om ett specifikt område eller om så är fallet att minska ner ett 

brett ämnesområde, är dock inte alltid så lätt. För att göra detta behöver man ha en 

bestämd avsikt, ett mål med informationssökningen. Ju tidigare man vet vilket detta 

mål är, desto lättare blir det att klara av uppgiften på ett tillfredställande sätt. I denna 

process, menar Kuhlthau, känner sig studenterna vanligen osäkra, dels på sig själva 

och dels på de val de måste göra. Informationsflödet känns ofta överväldigande. På 

detta stadium är också attityderna hos studenterna av betydelse. De måste vara villiga 

att lära.25 Att eftersträva en öppenhet, att vilja veta, borde också vara av betydelse 

för hur bibliotekarier söker efter information. Med flexibilitet och öppenhet flyter 

processen och informationssökningen smidigare än om man har en avgränsande 

hållning gentemot frågan eller frågeställaren.  

När man befinner sig på det stadium då man fortfarande utforskar informationen 

som finns inom ett ämnesområde, skapar man sig vanligen en bild av ämnet genom att 

browsa, skumma, i materialet.26 (Något som för övrigt också kan översättas till det 

beteende man använder sig av i de katalogiserade söktjänsterna.) Samma osäkerhet 

som studenterna enligt Kuhlthaus undersökning känner inför valet av fokus kan sägas 

stämma in även på andra områden då man måste välja. T.ex. angående vilken söktjänst 

man ska använda i en viss situation? Denna process kan också underlättas om man 

förstår verktygen man har till sitt förfogande. Kuhlthaus tankar är att om studenterna 

förstår den process de genomgår när de söker efter information så skulle de känna sig 

mindre osäkra, de skulle vara bättre förberedda på att hantera olika problem som 

kan dyka upp under informationssökningsprocessen. Detsamma gäller bibliotekarien. 

Om man som bibliotekarie fått god kännedom om hur man kan använda sig av 

 
24 Kuhlthau, 1994, s. 36. 
25 Kuhlthau, 1994, s. 54 ff. 
26 Kuhlthau, 1994, s. 57. 
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söktjänsterna borde detta minska osäkerheten kring själva verktyget och man får 

möjlighet att koncentrera sig mer på själva frågan.  

När man har ett bestämt mål kan man avgöra vilken information man kan försaka 

och vilken som är användbar. Det gäller såväl studenter som bibliotekarier på jakt 

efter information. Denna förmåga att välja och ”veta” vad som är viktigt utvecklas 

med tiden genom övning. När man samlar in material menar Kuhlthau att man måste 

vara beredd på att fokus ändras en del. Under insamlandet måste man ha ett positivt 

sinnelag. Man måste vara öppen för ny information även om det innebär att fokus kan 

komma och ändras något.27 Vidare menar Kuhlthau att studenterna måste lära sig att 

använda alla resurser som finns på biblioteket. De måste lära sig att inte ge upp utan 

fortsätta leta även om de inte hittar rätt genast. ”They (the students) must be willing 

to try alternatives rather than assuming that the library does not have anything on their 

topic.”28 Bör inte även det gälla för bibliotekarier som använder söktjänster på 

webben? Man måste tänka ett steg längre än själva frågan och vara medveten om att 

bara för att man inte hittar exakt rätt omedelbart innebär det inte att det saknas 

material. Istället borde man fundera på alternativa sökformuleringar eller byta 

söktjänst. Kuhlthau skriver: ”They must follow the new leads they come across and 

use alternative approaches. They need to exhaust the many different types of sources 

in the library collection.”29 Förutom att använda olika angreppssätt för att hitta 

informationen behövs en kunskap om hur informationen är organiserad.30 Det är 

också något man kan överföra på söktjänster eftersom det är sannolikt att om man 

känner till hur informationen läggs in i ett system kan man utföra en mer relevant 

sökning än om man inte har någon kunskap om hur söktjänsten är organiserad och 

uppbyggd.  

Kuhlthau menar vidare att studenterna lär sig att förutse vilken källa som passar 

för vilket tillfälle, när de söker efter en viss typ av information. De lär sig att inte ge 

upp sin sökning utan fortsätta tills de hittar informationen de söker.31 På samma sätt 

borde det vara möjligt för bibliotekarier att lära sig vilken typ av söktjänst som 

passar bäst vid ett valt tillfälle. Kanske borde en fokusering göras på 

användarundervisning, att lära användarna att själva hitta och använda söktjänsterna 

på bästa sätt, snarare än att bibliotekarierna ska utföra sökningarna? En av 

svårigheterna när man söker åt andra är ju relevansfrågan. Ingen utom den som 

efterfrågar informationen kan ju veta vad som egentligen är relevant eller inte. Om 

 
27 Kuhlthau, 1994, s. 104 ff. 
28 Kuhlthau, 1994, s. 108.  
29 Kuhlthau, 1994, s. 108. 
30 Kuhlthau, 1994, s. 109. 
31 Kuhlthau, 1994, s. 111. 
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man erbjöd sig att lära ut hur man använder informationssökningsverktygen kunde 

användarna själva få chansen att avgöra detta. En diskussion kring begreppet 

relevans och dess innebörd har förts inom biblioteks- och informationsvetenskap 

sedan ämnet utkristalliserades på 1940-talet32. Trots detta råder fortfarande oklarhet 

vad man egentligen ska lägga i begreppet och en diskussion kring detta kräver för 

mycket utrymme för att kunna diskuteras inom ramen för detta arbete. 

Kuhlthau beskriver också lärarens roll i insamlandet. Om studenterna är 

nybörjare behöver de ofta mer hjälp och vägledning för att känna sig säkrare. De 

behöver hjälp med att veta hur de ska formulera sina frågor.33 I detta sammanhang 

kan man sätta en informationssökningsmanual/användarmanual. Som bibliotekarie har 

man en grundutbildning i informationssökning men med dagens alla olika verktyg kan 

kanske även bibliotekarien behöva råd i vissa situationer. Istället för att som i 

studentens situation få råd av en lärare kunde man använda en manual för att få råd och 

tips för hur man söker. Denna kunde då fungera som en lathund för den som inte har 

tid eller intresse att sätta sig in i de mängder av söktjänster som existerar idag. 

Därmed skulle osäkerhetskänslan minska inför att använda söktjänster på webben 

som referensverktyg.  

I det näst sista av de av Kuhlthau uppräknade stegen i informations-

sökningsprocessen förbereder man en presentation. Detta stadium är kanske inte 

direkt överförbart på bibliotekarier på det sätt som Kuhlthau menar. Studenterna ska 

ofta lämna in skriftliga uppgifter, kanske leda en diskussion om ämnet eller hålla 

föredrag. Bibliotekarierna ska istället ofta muntligt ge ett svar. Inte desto mindre 

måste man förmedla den information man samlat in till användaren på något sätt. En 

del av de känslor som Kuhlthau menar att studenterna upplever på detta stadium kan 

dock säkert också överföras på bibliotekarierna och deras känslor. Kuhlthau skriver 

att mot slutet av efterforskningen så upplever många studenter en känsla av lättnad. 

Andra upplever en känsla av misslyckande, t.ex. om de inte hittade den information 

de önskade, åter andra en känsla av fullbordande om de anser att de lyckats med 

uppgiften på ett tillfredställande sätt.34 

Hur avgör man då när man är klar med informationssökningen? Enligt Kuhlthau 

finns det flera sätt:35 

• Man har använt sig av den tid man hade till förfogande 

 
32 Mizzaro, Stefano, 1997, ”Relevance: The Whole History” i Journal of the American Society for 
Information Science 48(9), s. 810. 
33 Kuhlthau, 1994, s. 113 f. 
34 Kuhlthau, 1994, s. 144 f. 
35 Kuhlthau, 1994, s. 145. 
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• Man har använt alla användbara och tillgängliga källor 

• Man har lagt ner tillräckligt med insatser på att försöka lösa uppgiften 

Även dessa slutsatser kan man applicera på bibliotekarier när de utför 

informationssökningar. Men i verkligheten är det kanske så att man vid ett senare 

tillfälle inser att sökningen inte är helt avslutad. Man kommer på hur man kan gå 

vidare med uppgiften. Även när informationssökning avslutats och man ska 

förbereda en presentation är det viktigt att man kommer ihåg det fokus man började 

sökning med. Det är ju i slutändan frågan, samt användaren som ställde frågan, som 

avgör när ämnet är uttömt. Det är även frågan och användaren som avgör hur man 

ska presentera slutsatserna och svaren.36 

I det avslutande stadiet utvärderar man sökprocessen. På detta sätt kan man 

avgöra var man fick problem och kanske också se varför man fick det, liksom få en 

möjlighet att förändra sitt tillvägagångssätt inför nästa uppgift. Den här utvärderingen 

bör ske direkt efter avslutad uppgift.37 En sådan utvärdering kanske rent praktiskt är 

svår att hinna med under det dagliga biblioteksarbetet. Men chansen är stor att 

sökresultaten i framtiden kunde komma att förbättras om man tog sig tid att fundera 

på varför man lyckades eller misslyckades med en uppgift.  

Kuhlthau menar att när studenterna har fått klart för sig att de genomgår en rad 

olika stadier på sin väg genom informationssökningsprocessen så kan de lättare 

planera sina efterforskningar.38 Under undersökningens gång kunde Kuhlthau påvisa 

flera problemområden. En var konflikten mellan hur studenterna uppfattade uppgiften 

i informationssökning och deras verkliga erfarenheter av processen som sådan. 

Författaren insåg också att modellen av informationssökningsprocessen behövde 

verifieras för att kunna appliceras på andra användargrupper än studenter.39 Därför 

bestämde hon sig för att genomföra ytterligare undersökningar på området.  

I den efterföljande undersökningen var den generella frågan om modellen för 

informationssökning höll, då man jämförde den mot en större, differentierad grupp av 

biblioteksanvändare. Modellen baserades på att osäkerhet sågs som en naturlig del, 

dvs. var en nödvändig aspekt av de tidiga stadier av informationssökning som 

föranleder missnöjdhet. Att man känner sig orolig påverkar problemformuleringen, val 

man gör i sin sökning och tillvägagångssättet vid informationssökningen. Flera 

undersökningar genomfördes med olika grupper av biblioteksanvändare och de 

 
36 Kuhlthau, 1994, s. 147. 
37 Kuhlthau, 1994, s. 172. 
38 Kuhlthau, 1994, s. 173. 
39 Kuhlthau, 1993, s. 52f. 
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känslor som speglade förändringar i tankegången var de som förutsetts i modellen.40 

Känslan av säkerhet och självkänsla växte hela tiden. Osäkerhet, förvirring och 

frustration minskade under processen genom att känslor av tillfredställelse, säkerhet 

och lättnad ökade.41  

Konstruktionsteorin bygger enligt Kuhlthau på att en persons referensramar 

byggts upp genom erfarenheter, t.ex. erfarenheten av informationssökning. Dessa 

referensramar avgör på vilket sätt man ser på informationsökningsprocessen. 

Kuhlthau menar att man inte kan veta vilken uppfattning man har byggt upp förrän 

efter en viss tid, när erfarenheterna blivit en del av det sätt man ser på världen. Hon 

valde därför att genomföra ytterligare en undersökning för att på så sätt kunna se hur 

de personliga referensramarna byggts upp och förändrats över tid.42 Det gjorde hon 

genom att följa upp några av de studenter som ingått i tidigare undersökningar och 

hennes slutsatser av detta visade som väntat, på en ökad förståelse av sökprocessen, 

liksom att man accepterade känslan av osäkerhet i de tidiga 

informationssökningsstadierna. Studenterna hade fått en känsla för sin egen stil i 

informationssökningen. Informationssökningsprocessen hade utvecklats till ett viktigt 

sätt att lära sig något, till att söka mening. Kuhlthaus långsiktiga studier visade på att 

benämningarna på de olika stadierna i informationssökningsprocessen borde 

förändras för att kunna tillämpas av större grupper av biblioteksanvändare.43 

Eftersom också bibliotekarier är en form av användare kan då dessa stadier 

tydliggöras och få mening för även denna grupp.  

Verifiering av informationssökningsprocessen efter långsiktiga studier enligt 

Kuhlthau:44 

1. Inledningsstadiet 

2. Urvalet.  

3. Utforskningen 

4. Formuleringen 

5. Insamlandet 

6. Presentationen 

Kuhlthau har också formulerat något hon kallar osäkerhetsprincipen, en princip som 

utmanar det bibliografiska paradigmet inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

 
40 Kuhlthau, 1993, s. 54 ff. 
41 Kuhlthau, 1993, s. 61. 
42 Kuhlthau, 1993, s. 64. 
43 Kuhlthau, 1993, s. 71 f. 
44 Kuhlthau, 1993, s. 72 ff. 
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Det bibliografiska paradigmet vilar på föreställningen om ordning och reda, 

systematik och säkerhet vilket stämmer dåligt överens med det man som användare 

upplever när man söker information enligt Kuhlthaus undersökningar. Inom det 

bibliografiska paradigmet strävar man efter att hitta den ”rätta” informationskällan 

eller det ”rätta” svaret. Enligt Kuhlthau borde målet istället vara att någon, 

användaren, ska lära sig något med hjälp av informationen45. Att vara bibliotekarie i 

en meningssökande process är svårt. Man fungerar då som en länk mellan användare 

och informationen. Bibliotekarien söker inte mening för sin egen skull utan för någon 

annan. För att stödja denna meningssökande process bör man därför använda sig av 

mer rationella tillvägagångssätt.  

Kuhlthaus osäkerhetsprincip tar hänsyn till den sökandes känslor och upplevelser 

vid informationssökningen. Hon återkommer till hur informationssökningsprocessen är 

en konstruktions process där användaren rör sig från osäkerhet till förståelse och 

klarhet.46 Hennes resonemang bygger på att processen följer sex stadier. 

Informationssökningen är, enligt Kuhlthau, följden av följande aspekter:47 

 
45 Kuhlthau, 1993, s. 127 och Limberg, Louise, 1999, Att söka information för att lära. En studie av 
samspel mellan informationssökning och lärande, s. 44. 
46 Kuhlthau, 1993, s. 111, 124 f och Limberg, 1999, s. 43. 
47 Kuhlthau, 1993, s. 125 f och Limberg 1999, s. 43 f. 
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1. Processen som sådan  

Informationssökning är en konstruktionsprocess där användaren skapar 

förståelse och mening utifrån den insamlade informationen. Användaren, alltså även 

bibliotekarien, kommer att uppleva osäkerhet i vissa skeden av 

informationssökningsprocessen. Det är naturligt.  

2. Formuleringen av utgångspunkt eller fokus  

Själva formuleringen av ett fokus är ett kritiskt delmoment då ämnet klargörs 

och syftet med informationssökningen blir tydligare. Att formulera något är att 

tänka, att utveckla förståelse utifrån den information som man som användare 

stöter på under sökprocessen. Någonting nytt skapas ur informationen. En 

tolkningssituation innebär alltid osäkerhet och val mellan olika möjligheter. 

3. Överflöd av information  

Samspelet mellan ny och redundant information driver sökprocessen framåt. 

Att ständigt möta ny okänd information, vilket är naturligt i början av en 

sökprocess, skapar osäkerhet. I takt med att redundansen i informationen ökar, 

minskar osäkerheten alltmer medan man närmar sig slutet av processen. 

4. Förhållningssättet hos användaren  

Förhållningssättet beskriver vilken hållning användaren har till sin uppgift. 

Kuhlthau skiljer mellan öppen och avgränsande hållning, där öppen hållning bör 

eftersträvas. Enbart avgränsande hållning gör att användarens upplevelser 

kommer i konflikt under sökprocessen eftersom man då inte kan ta in ny 

information på ett tillfredsställande sätt. 

5. Att förutse händelseförloppet  

Sökprocessen kan ses som en serie val som användaren måste träffa. Vilka 

beslut man fattar avgörs av hur man klarat av liknade situationer tidigare. Varje 

val kräver överväganden för att kunna förutse konsekvenserna av olika 

möjligheter. Detta skapar också vanligen viss osäkerhet. 
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6. Engagemang hos användaren  

Användarens intresse för ämnet ökar när informationssökningen fokuseras och 

ämnet formuleras. Personligt intresse fungerar som en drivkraft – sökprocessen 

växer sig starkare och motivationen ökar.  

Osäkerhetsprincipen är en bas i inlärningsprocessen för informationsökning, p.g.a. att 

den får användaren att förstå att man går från osäkerhet till förståelse.48 Om vi 

jämförelsevis tänker oss bibliotekarien som användare och lägger in i beräkningen att 

man som bibliotekarie ska vara kompetent inom mängder av ämnesområden inser 

man snabbt att inte heller bibliotekarien kan vara bra på allt! Den som inte behärskar 

sitt yrkesområde fullt ut drabbas självklart av viss osäkerhet. Med förståelse för den 

process man genomgår vid informationssökning, kunskap om söktjänsterna och med 

hjälp av en manual kan kanske den osäkerhetskänslan minskas.  

3.2 Andra teorier om informationssökning 
Att beskriva informationssökningen som en process, där man följer en rad 

detaljerade steg för att hitta den information som man söker, har en lång tradition. 

Stephen Harter beskriver i Online Information Retrieval från 1986 de olika steg 

som han anser sker i informationssökningsprocessen på följande sätt: 

Figur 1. Informationssökningsprocessens olika steg enligt Harter. 

 

1. Understand the information need of the user. Here, attention must be given to distinguishing between 

what the user needs as opposed to what he or she wants, or says her or she wants. 

2. Formulate search objectives. What will the search attempt to accomplish? The listing of a 

comprehensive bibliography? The discovery of a fact? Citations to a few pertinent documents? 

3. Select one or more databases and search systems. 

4. Identify major concepts or facets and indicate their logical relationships with one another. 

5. Select an overall approach (strategy) for attacking the information problem. 

6. Identify a variety of ways to express the concepts in words, phrases, symbols etc., expressed in 

natural language, descriptors, subject headings, etc. 

7. Identify the fields of the records that will be searched in the databases selected. 

8. Translate decisions made in (2-7) into formal statements expresses in the command language of the 

search system. 

 
48 Kuhlthau, 1993, s. 127. 
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9. For each of the steps (2-7) above, consider and plan alternatives in case initial attempts do not meet 

search objectives. 

10. Logon to the search system of choice and enter the initial search statements formulated in (8). 

11. Evaluate the intermediate results against the search objectives. 

12. Iterate. That is, on the basis of the results of the evaluation obtained in step (11), and considering the 

alternatives planned in step (9), as well as new ideas obtained through system feedback, decide 

whether to print the results and stop or continue with the search. If it is decided to continue, one 

might return to any of the steps above, perhaps even step (1). The process continues until 

satisfactory results are obtained.  

 

Källa: Harter, 1986, s. 125. 

När man läser igenom de steg som Harter anser sker i informationssöknings-

processen ser man snart att han formulerade dessa i onlinesökningens tidiga dagar. 

De steg han anser förekommer på vägen mot lösningen kan inte riktigt översättas till 

dagens söksystem. Men de principer som han beskriver används fortfarande.  

Gary Marchionini menar att informationssökningsprocessen består av en serie av 

mindre delar, s.k. subprocesser. Själva informationssökningen börjar med att man 

känner till och accepterar problemet i fråga. Man fortsätter så att försöka lösa 

problemet tills man kommer fram till en lösning eller beslutar sig för att ge upp.49 

Marchionini menar att informationssökning är en fundamental mänsklig process som 

står i ett nära förhållande till lärande och problemlösning. Han skriver att 

informationssökning liksom lärande är en kognitiv process, där informationssökning 

är en del av både inlärning och problemlösning.50 Informationssökning involverar en 

mängd personliga och miljömässiga faktorer och processer. Vi möter många varianter 

av informationsproblem och applicerar olika sorters informationssökningsstrategier 

för att lösa dessa problem. Detta görs utifrån våra egna förutsättningar.51 

Informationssökningen vilar på ett samspel mellan flera faktorer, t.ex. 

informationssökaren själv, uppgiften, söksystemet, domänen, omgivningen och 

svaren. Varje informationssökare har unika förutsättningar grundade på erfarenheter, 

förmåga och preferenser som ingår i den personliga infrastrukturen. Denna personliga 

infrastruktur påverkar också allt personen i fråga gör på ett överordnat sätt. Sättet att 

utföra informationssökningen blir en del av en persons pågående försök att förstå och 

handla. Varje person är placerad i en kontext som vid varje ögonblick påverkar alla 

 
49 Marchionini, Gary, 1995, Information Seeking in Electronic Environments, s. 49. 
50 Marchionini, 1995, s. 6. 
51 Marchionini, 1995, s. 27. 
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handlingar, även informationssökning.52 Enligt Marchionini följer 

informationssökningsprocessen vissa steg:53 

1. Att identifiera och acceptera informationsproblemet. 

2. Att definiera och förstå problemet. Denna process är fortgående och pågår lika 

länge som själva informationssökningen. 

3. Att välja ett söksystem. Det som ligger till grunden för detta är främst vanan och 

hur väl man känner till ett visst system. 

4. Att formulera en fråga. Här ingår också hur duktig den som söker är på att finna 

rätt vokabulär och en handlingsplan för vilka strategier och vilken taktik man ska 

använda. 

5. Att utföra sökningen 

6. Att utvärdera resultatet av sökningen. 

7. Att utvinna själva informationen. Genom t.ex. inläsning, skanning, lyssnande, 

klassificering, kopiering eller lagring av information på något annat sätt.  

Andrew Large m.fl. visar på följande steg som grundläggande i informations-

sökningsprocessen:54 

1. Informationsbehovet. Exakt vilken information är efterfrågad? Det är här som 

referensintervjun utspelar sig. En duktig intervjuare kan med hjälp av frågor ringa 

in och förstå användarens informationsbehov. 

2. Källor för informationen. När man väl förstått vilket informationsbehovet är, kan 

man också välja vilken källa som är relevant att använda.  

3. Att omvandla informationsbehovet till ett eller flera koncept är nästa steg.  

4. Man formulerar en sökstrategi för att få fram den information man eftersträvar. 

5. Den valda strategin prövas i ett utvalt system. Den som söker bör vara beredd 

att utvärdera resultaten av strategin samt att förändra den vid behov. 

Eller om man ska förkorta det hela en aning: att förstå frågan, att välja lämplig 

informationskälla, att förbereda sökningen och att utföra sökningen.55 Dessa är de 

grundläggande stegen i all informationssökning. Carol Kuhlthau och även Louise 

Limberg förespråkar en meningssökande process i jakten på information. Att söka 

 
52 Marchionini, 1995, s. 32 ff. 
53 Marchionini, 1995, s. 51 ff. 
54 Large, Andrew m.fl., 1999, Information Seeking in the Online Age. Principles and Practice, s. 32 ff. 
55 Large m.fl., 1999, s. 239. 
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efter mening istället för ett ”riktigt” svar. Som bibliotekarie behöver man dock också 

ta hänsyn till dessa rationella tillvägagångssätt beskrivna av Harter, Marchionini och 

Large m.fl. eftersom man oftast söker information åt någon annan. 

3.3 Sammanfattning 

Carol Kuhlthaus idéer om informationssökning skiljer sig från Stephen Harter, Gary 

Marchionini och Andrew Large m.fl. främst genom att hon i sina olika 

undersökningar har visat på den osäkerhet som förekommer hos informationssökaren 

under olika stadier av processen. Hon talar liksom de övriga om steg och stadier, att 

man följer en viss väg när man söker och det finns också andra beröringspunkter 

mellan hennes och de övrigas teorier om informationssökningsprocessen. Att veta 

vad man letar efter och ha ett mål med sökningen betonas t.ex. hos dem alla. Både 

Kuhlthau och Marchionini anser att det finns ett nära förhållande mellan 

informationssökning och lärande. Kuhlthau fokuserar på den mänskliga faktorn och 

menar att känslan av otillräcklighet och osäkerhet har betydelse för hur 

informationssökningen faller ut. Marchionini å sin sida anser att de yttre faktorerna 

tillsammans med de personliga förutsättningarna avgör resultatet för 

informationssökningen. Även om Marchionini talar om informationssökningen som ett 

samspel mellan olika faktorer (söksystem och personlig erfarenhet) går han inte så 

långt som Kuhlthau, som menar att osäkerhet som samspelsfaktor finns med på varje 

steg mot lösningen. När Kuhlthau talar om osäkerhet menar hon hela tiden 

användarens osäkerhet men inte bibliotekariens. Här tycker jag att hon är alltför snäv 

i sin bedömning. Som bibliotekarie är man säker på det man kan bra, men är 

verkligen alla bibliotekarier bra på att söka information i de kommersiella 

söktjänsterna på webben? 

3.4 Frågeställningar 
Med utgångspunkt i ovanstående teoretiska resonemang vill jag besvara följande 

frågeställningar: 

• Hur ser söktjänsterna på webben ut? Vilka begränsningar och möjligheter finns 

vid användandet av dem? 

• Vilka olika typer av sökstrategier kan man använda vid informationssökning i 

söktjänster? 

• Använder bibliotekarier någon medveten sökstrategi när de söker information i 

söktjänster? Hur går de till väga? 
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• Anser bibliotekarierna att de själva är kompetenta informationssökare? 

• Vilka problem upplever bibliotekarierna att det finns när de söker i de 

kommersiella söktjänsterna på webben? Finns det något sätt att komma runt 

dessa problem? Är en manual ett alternativ? 
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4. Undersökningen 

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av litteraturstudier och 

genomfört en kvalitativ undersökning. Målet med undersökningen var, förutom att 

besvara frågeställningarna, att konstruera en informationssökningsmanual för 

söktjänster på webben. 

4.1 Bakgrund och metod 
Innan jag började planera min undersökning funderade jag mycket på vilken metod 

som skulle vara lämplig att använda. Under perioden som föregick undersökningen 

läste jag litteratur om metod och teori på en grundläggande nivå,  bl.a. om kvantitativa 

intervjuundersökningar.56 Jag läste också Jan Trots Kvalitativa intervjuer (1997) 

och Enkätboken (2001). Samt Victoria Wibecks bok om hur man använder 

fokusgrupper i vetenskaplig forskning.57 Jag fick mängder av uppslag. Efter att ha 

vägt för- och nackdelar med olika metoder mot varandra och med utgångspunkt från 

mina frågeställningar, valde jag att med hjälp av litteraturstudier och kvalitativa 

intervjuer med folkbibliotekarier försöka besvara mina frågeställningar. 

Genom att använda mig av litteraturstudier ville jag få en generell bakgrund till 

söktjänsternas funktion och mycket av den praktiska informationen i manualen 

kommer från denna del av undersökningen. Materialet som framkommit genom 

litteraturstudien redovisas i kapitel fem och i manualen. Då manualen blev för lång för 

att fungera som en bilaga till uppsatsen finns en separat litteraturlista till den. Eftersom 

jag var intresserad av bibliotekariernas synpunkter på och åsikter om söktjänsterna 

och inte bara deras användning av dessa bestämde jag mig för att använda mig en 

kvalitativ metod till den andra delen av undersökningen. Jag insåg att en intervju med 

möjlighet till diskussion var att föredra framför en enkät, då jag var intresserad av 

vilka möjligheter och problem som söktjänsterna medförde i det dagliga 

biblioteksarbetet. En annan möjlighet här hade varit att observera hur bibliotekarierna 

gick till väga när de sökte svar på olika typer av frågor. Dock ansåg jag att det hade 

 
56 Hartman, Jan, 1998, Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. 
57 Wibeck, Victoria, 2000, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 
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varit svårt att skapa en naturlig undersökningssituation för detta. Eftersom jag har viss 

erfarenhet av att använda söktjänster i referensarbetet på folkbibliotek visste jag 

redan att frågor där man använder dessa inte kommer på varje arbetspass. Jag hade 

då behövt fungera som frågeställare och jag hade själv varit tvungen att konstruera 

frågor som bibliotekarien sedan hade fått besvara, medan jag observerat hur personen 

i fråga gick till väga. Dessutom var det inte säkert att det hade varit möjligt att 

använda den dator bibliotekarierna använder vid sitt arbete i informationsdisken och 

det i sin tur hade kunnat medföra problem, eftersom de då kanske inte kunnat utföra 

sina sökningar som de var vana, t.ex. genom att använda inlagda bokmärken. I en 

ideal situation hade jag kanske valt att först göra intervjuer, sedan observationer, 

sedan konstruerat en informationssökningsmanual och därefter testat denna och gjort 

vissa förändringar. Inom ramen för en magisteruppsats anser jag dock idag att jag 

nyttjat de möjligheter som stått mig till buds.  

En fördel med en kvalitativ intervjustudie har varit att jag fått gå in på djupet och 

lärt mig förstå intervjupersonernas tänkande i sammanhanget. Utrymme för att 

fördjupa mig i vissa frågor under intervjuerna gavs och även utrymme för förklaringar, 

både från min och den intervjuades sida. En av riskerna med att använda sig av 

kvalitativa intervjuer, förutom den subjektiva bedömningen av svaren, är att man som 

intervjuare kanske styr undersökningspersonerna i en viss bestämd riktning. Detta 

kan vara svårt att komma till rätta med, speciellt som vissa personer har en förmåga 

att vilja söka bekräftelse på att de svarat ”rätt”. Under intervjuernas gång försökte jag 

hålla detta i minnet och vara medveten om detta problem.  

4.2 Intervjuundersökningens upplägg 
Efter att först ha genomfört en pilotstudie på en folkbibliotekarie med ansvar för 

användarundervisning på webben bestämde jag mig för att förse de som skulle 

intervjuas i min undersökning med en intervjuguide innan själva intervjun. Frågorna 

var ganska specificerade och jag bedömde att svaren skulle vara mer genomtänkta 

och rättvisa om de som skulle intervjuas först hade fått en chans att läsa igenom dessa 

frågor.58 I mitt utskick definierade jag också vad jag menar ingår i begreppet 

söktjänster.59 Med hjälp av pilotstudien beräknade jag att en intervju skulle ta ungefär 

en timme att genomföra, varför åtta intervjuer föreföll mig vara ett rimligt antal. Alla 

intervjuerna bandades och skrevs sedan ut.  

 
58 Se Bilaga 2. 
59 Se Bilaga 1. 
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Undersökningen genomfördes i Norrtälje kommun. Denna kommun har cirka 

50 000 invånare. Här finns ett huvudbibliotek, två större filialer, ett gymnasiebibliotek 

och ett antal mindre filialer på sjukhus, låg- och mellanstadieskolor och liknade. Av de 

åtta som intervjuades arbetade tre huvudsakligen på huvudbiblioteket i kommunen, tre 

på de två större filialerna och två på gymnasiebiblioteket. Sju av de åtta som 

intervjuades hade arbetat på folkbibliotek under huvuddelen av sitt yrkesverksamma 

liv, en hade en bakgrund inom forskningsbiblioteksvärlden. Åldern på de intervjuade 

varierade från 25 till 63. Två av de åtta var män.  

4.3 Sammanställning av intervjumaterialet  
De frågeställningar som jag hade för avsikt att besvara genom intervjuer var: 

• Använder bibliotekarier någon medveten sökstrategi när de söker information i 

söktjänster? Hur går de till väga? 

• Anser bibliotekarierna själva att de är kompetenta informationssökare? 

• Vilka problem upplever bibliotekarierna att det finns när de söker i de 

kommersiella söktjänsterna på webben? Finns det något sätt att komma runt 

dessa problem? Är en manual ett alternativ? 

Med kompetenta informationssökare avses i det här fallet att de själva ansåg att de 

hittade den information de letade efter. Jag kommer inte att fördjupa mig i någon 

diskussion om informationskompetens som begrepp. För att kunna besvara dessa 

frågeställningar ställde jag under intervjuerna frågor om bibliotekariernas vanor vid 

informationssökning och vid användandet av webben och söktjänster. Detta gjordes 

dels på ett mer allmänt plan och dels på ett mer specifikt. Dessutom frågade jag om de 

skulle vilja ha bättre hjälpmanualer för att underlätta sökningarna i söktjänsterna och 

hur en sådan i så fall borde se ut. För att ytterligare klargöra behovet av en manual 

bad jag också de intervjuade att berätta vad de trodde att framtiden kommer att föra 

med sig på detta område, om man skulle komma att använda söktjänsterna mer eller 

mindre och hur det kunde komma att påverka biblioteksarbetet.  

4.3.1 Utbildning och kunskap 

Alla de intervjuade hade fått någon form av utbildning i informationssökning på Internet 

och webben, en del genom sin bibliotekarieutbildning och de som arbetat lite längre 

på platsen, genom arbetet. Ingen hade på eget initiativ eller genom kurser på fritiden 

fått någon utbildning i informationssökning. Av de tillfrågade ansåg två att de hade 

tillräckligt med kunskap om hur man söker information i söktjänsterna. De klarade 
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sig bra när de sökte svar på olika frågor. Huvuddelen av de tillfrågade ansåg sig dock 

inte ha tillräckligt med kunskap utan skulle vilja lära sig mera, kanske också på en 

mera kontinuerlig basis så att man inte glömde bort sig mellan varven. De flesta 

menade dock att detta inte skulle fungera p.g.a. tidsbrist. Ingen gjorde i nuläget något 

för att bibehålla och utveckla sin sökkunskap förutom att utföra en sökning när de 

fick en fråga. Att sitta ner och själv öva fanns helt enkelt ingen tid till. Endast en 

bibliotekarie hade fått möjlighet att avsätta tid till detta och skulle börja med sådana 

övningstillfällen inom kort. En annan bibliotekarie ansåg att det var just något sådant 

som skulle krävas för att hon skulle sätta sig med den här typen av övning, dvs. 

avsatt tid vid ett speciellt tillfälle. Det fanns andra saker man annars skulle prioritera 

framför att lära sig att söka i söktjänsterna bättre. På frågan om bibliotekarierna ansåg 

sig kompetenta att sköta användarundervisning om söktjänster på webben svarade 

alla att de nog var det. Många ville dock först ha chansen att förbereda sig. En 

menade på att även om hon inte var särskilt insatt kunde hon mer än gemene man och 

det verkade också vara den gängse känslan bland de andra bibliotekarierna. De 

menade med andra ord att de själva var kompetenta informationssökare på ett 

generellt plan.  

4.3.2 Användandet av webben och söktjänster 

Det var ganska stor variation på hur ofta de intervjuade använde webben. En del 

gjorde det varje dag, andra varje vecka och någon bara någon gång i månaden. 

Webben använde man t.ex. för att hitta aktuell information. Det svarade hälften av de 

intervjuade. För att hitta bibliografiska fakta om kända personer, sa två personer. 

Andra typer av frågor lämpliga att hitta svar till, på webben tyckte man var 

korsordsfrågor, samhällsfrågor, frågor om citat och strofer och besvärliga frågor där 

man inte trodde att användarna själva skulle hitta rätt så lätt om man hänvisade dem 

till webben. Den typen av frågor man använde söktjänsterna för var ungefär de 

samma. Hälften svarade att de letade information om smalare ämnen där det 

saknades litteratur i det egna bokbeståndet. Annat man använde söktjänsterna till var 

då man bara behövde belägga ett svar på en fråga, om man letade efter bibliografiska 

fakta, aktuell information, citat, sångtexter eller för att hitta bilder. 

De allra flesta hade en eller ett par favoriter bland söktjänsterna som de brukade 

använda sig av. Bland de indexerade söktjänsterna var Google populärast, tätt följd 

av AltaVista, två använde också MSN-sök men endast en var ibland inne och sökte i 

Evreka. Bara tre av de tillfrågade hade någon katalogiserad söktjänst bland sina 

favoriter och då använde två av dessa Yahoo. En person föredrog katalogiserade 

söktjänster framför de indexerade. Favoriter i det här fallet var länksamlingarna på 

Mölndals biblioteks hemsida eller Karolinska Institutets hemsida. Den person som 
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fördrog dessa var också den som helst valde att söka svar på de flesta av de frågor 

han fick, på platser där materialet var granskat och värderat. En person använde 

överhuvudtaget ingen speciell söktjänst oftare än någon annan. Ingen av de tillfrågade 

använde heller metasöktjänsterna regelbundet, man kanske hade varit inne och tittat 

på någon men ingen nämnde spontant någon sådan tjänst vid namn. Ett skäl till att man 

inte använde metasöktjänsterna kan vara att de är relativt okända om man inte är 

speciellt intresserad av söktjänster i allmänhet.  

Att man valde en viss söktjänst för att svara på en fråga berodde ofta på en 

kombination av olika saker. Fem bibliotekarier sade att det hade med vana att göra, 

man använde den man brukade använda helt enkelt, tre angav lättillänglighet som 

orsak, en viss söktjänst fanns helt enkelt inlagd i favoriter och därför gick det 

snabbast och enklast att använda den. Två angav som orsak att de brukade få bra 

träffar i den de använde. En svarade att det berodde på frågan och en att han ville ha 

enbart kvalitetsgranskat material.  

4.3.3 Sökstrategier 

Allmänt brukar det ju sägas att om man förbereder sin sökning hittar man fortare det 

man letar. För att få svar på om bibliotekarierna hade någon strategi när de sökte, 

frågade jag de bibliotekarier som ingick i undersökningen hur de gick till väga när de 

fick en fråga. De allra flesta tänkte inte efter innan de satte igång utan gick rakt på sak. 

En av de intervjuade sa: 

Ja, det känns som om jag är så van så att jag kan köra på. Och om jag sedan märker att det inte funkar 
så tror jag att jag skulle sätta mig ner och tänka lite /…/ om det är en snabb fråga som kräver ett 
snabbt svar eller om man har tid och sitta och hålla på med den i flera dagar, så kanske det blir på ett 
annat sätt. Då brukar jag nog tänka igenom lite mer. Jag brukar försöka ta med så mycket användbara 
ord som möjligt. För att få den rätta kombinationen så att det inte kommer en massa träffar. Det är 
lite att man tänker igenom det. Försöker att göra en så snäv sökning som möjligt till att börja med 
och se vad det ger för någonting.60 

En annan berättade att: 

Jag skriver nog in bara och sedan om jag inte får något den gången, då tänker jag nog igenom lite. Och 
sedan om jag inte får någonting bra då kan jag börja fundera över att kombinera med andra ord eller 
komma på någon synonym. Eller om man ska böja det på något annat sätt, eller om man ska slå upp 
det, du vet stavning eller så där. Men från början då skriver jag nog bara in det.61 

En av bibliotekarierna sa:  

 
60 Intervju 1. 
61 Intervju 2. 
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Man söker efter det där sökordet. Om man får en fråga. Man måste ju ha ett sökord i skallen, ju. Det 
är väl den förberedelse man gör. Och sedan kör man iväg det och så får man se vad man får för träff. 
Och får man några bra träffar så får man ju vara glad, och vissa träffar kan ju ge upphov till andra 
(sök)ord.62 

En berättade hur hon normalt gjorde när hon fick en fråga: 

Man börjar ju i det lilla om man har en fråga, man börjar ju i sin egen databas och går vidare till Libris 
och hittar man inga böcker, ja då fortsätter man ju ut, Artikeldatabaser och nätet överhuvudtaget och 
sökmotorer då. Ja, det är väl den plan jag har kan man säga.63 

Ytterligare en annan sa: 

Oftast är man där nere (i informationsdisken) och då hinner man inte göra väldigt mycket planer utan 
det är mest att man försöker hitta någon sökterm, någon gällande term, och det kan man försöka 
bolla med låntagaren då.64 

Två av de åtta ansåg själva att de förberedde sig innan själva sökningen. En av dessa 

bibliotekarier berättade att det hängde samman med gamla yrkesvanor och sa: 

Det är ingen ide att starta en sökning om man inte har förberett sig. Och det kan vara väldigt enkla 
förberedelser. Men man måste ha klart för sig ändå svårighetsgrad, hur lång tidsperiod ska man söka 
av, ja, vilken nivå då det ska vara på. Och ska det vara en bred sökning, eller ska det vara en specifik 
sökning som går rakt på sak. Det tänker jag alltid på. Det har bara…det är ren exercis då, det sitter i.65 

Jag var också intresserad av att se om bibliotekarierna, när de sökte i olika 

söktjänster, förändrade det sätt på vilket de formulerade sin fråga. Utnyttjade de 

söktjänsterna till det yttersta, använde de sig av hjälpfunktionerna som finns? Det var 

speciellt intressant med tanke på att många var missnöjde med det antal relevanta 

träffar de fick när de sökte. Det man såg här var att det var de personer som ansåg 

sig ha en strategi när de började sin sökning som också varierade sina sökningar 

beroende på vilken söktjänst de använde. Båda dessa personer hade vana från att 

utföra sökningar i andra databaser, där de brukade använda ganska så komplicerade 

söksträngar för att få fram vad de sökte efter. Det kan hända att detta har gjort att de 

lägger ner lite mer tid generellt på att tänka igenom hur de ska söka, även i 

söktjänsterna. 

 
62 Intervju 3. 
63 Intervju 4. 
64 Intervju 6. 
65 Intervju 7. 
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Även om de intervjuade använde de hjälpfunktioner som finns i de olika 

söktjänsterna så varierade denna användning en del. En av bibliotekarierna berättade 

att hon för sin del använde hjälpfunktionerna väldigt lite, men menade att det ändå var 

bra att de fanns där som en extra försäkran. Tre personer sa att skälet till de inte 

använde hjälpfunktionerna var att det inte fanns tid. En av dem berättade: ”Man 

hinner inte alltså, man är så pressad i den aktuella situationen /…/ Det hinner man 

aldrig göra under dagen i princip, utan det skulle man behöva övningsstillfällen till.”66 

Något som flera påpekade var just att man skulle behöva gå in och titta där i 

förebyggande syfte snarare än vid det aktuella tillfället. Hälften gick in och 

kontrollerade om de helt kört fast eller om man kände sig osäker, men vanligen bara 

vid enstaka tillfällen.  

En sak jag tyckte var intressant att titta närmare på var hur länge man generellt 

arbetade med en fråga. Om det fanns någon tidsgräns för hur länge man kunde tänka 

sig att hålla på. Eftersom just tidsaspekten kan påverka hur man söker. Här visade det 

sig att det i många fall var arbetssituationen som avgjorde. Det berodde på hur 

mycket tid användaren hade, om man själv hade mycket att göra osv. Några sa också 

att de kunde tänka sig att fortsätta söka även om användaren hade försvunnit. Men 

för de allra flesta verkade 15 min vara någon slags övre gräns. 

Det var heller inte ovanligt bland de intervjuade att chansa för att hitta en möjlig 

adress på webben. Så istället för att använda en söktjänst för att hitta rätt, skrev man 

helt enkelt bara in adressen i webbläsaren direkt, även om man inte var helt säkert på 

adressen. Att man försökte gå direkt till källan på detta sätt gjordes i huvudsak för att 

spara tid. Det var bara två av de tillfrågade som aldrig gjorde detta. Istället använde 

både de och många av de andra sina inlagda favoriter i stor utsträckning. Man 

chansade på sidor som tillhörde föreningar, kommuner, myndigheter och 

organisationer, högskolor, universitet och institutioner.  

4.3.4 Själva sökningen 

Hur genomförde då de intervjuade sina sökningar? Vilken söksyntax använde de sig 

av? I tabell 1 redovisas resultatet av de funktioner bibliotekarierna brukade använda 

sig av. 

Tabell 1. De funktioner som de åtta intervjuade folkbibliotekarierna vanligen använde 

sig av när de sökte i söktjänster.  

 En term Flera Enkel Avancerad Booleska Antal 

 
66 Intervju 5. 
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termer sökning  sökning  operatorer söktjänster 

per fråga 

1  X X  OCH Oftast 1 

2 X X X  OCH ELLER 1, ibland 2 

3 X X X  OCH 1, ibland 2 

4  X  X OCH 1, ibland 2 

5 X  X X OCH ELLER 

INTE 

Ibland flera 

6 X X X  OCH Flera vid 

behov 

7  X X  OCH ELLER Oftast 1 

8  X  X OCH 1 

Källa: Material från den genomförda intervjuundersökningen. 

Angående hur många söktjänster man använde var det ingen som gick vidare för att 

kontrollera om det svar man fått verkade rimligt, utan det var i de fall man inte fick 

något svar som man gick vidare till andra söktjänster. Om man använde en eller flera 

termer berodde delvis på frågan, men tre stycken använde alltid flera sökord för att på 

en gång försöka avgränsa frågan. Fem använde så gått som alltid enkel sökning, två 

alltid avancerad och för en person berodde det på omständigheterna. Om man 

använde sig av boolesk logik var OCH den mest använda operatorn, men många 

förutsatte också att det var OCH emellan sökorden om man inte skrev in något annat. 

Tre brukade också använda ELLER, men endast en använde regelbundet INTE.  

Jag tyckte också att det var intressant att se hur många träffar man brukade få när 

man sökte och hur många av dessa man faktiskt valde att gå in på. De urvalskriterier 

man hade för detta redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Resultat i träfflistan som de åtta intervjuade folkbibliotekarierna vanligen 

fick. 

 Antal du 

kontrollerar  

Vanligen för få 

eller för många 

Hur många är för 

många 

Hur många är 

lagom 

1 Några stycken För många  

Ingen träff alls 

Över 30 Under 30 

2 4-5 För många Över 50 Under 50 

3 10-tal För många 100 50 är okej 

10 är jättebra 
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4 3-4 Ibland för få 

Ibland för många 

100 Inget svar 

5 10-tal För många Över 50 Under 50 

6 Några stycken För många 100 20 

7 30 För många 100 30 

8 10 Lagom Över 100 Under 100 

Källa: Material från den genomförda intervjuundersökningen. 

Av de åtta tillfrågade var det en som ansåg att hon brukade få lagom antal träffar när 

hon utförde sökningar. Det var också samma person som väldigt sällan använde 

söktjänsterna. Dessutom ansåg samma person att om hon fick under 100 träffar så 

var det okej. Det vanliga var ändå att man tyckte sig få för många träffar och fem ansåg 

då att över 100 var klart för många, två tyckte över 50 och en att över 30 träffar var 

för många. Hur många man valde att gå in och titta närmare på varierade en hel del, 

men de flesta gick inte in på fler än tio. När man valde vilka träffar i listan man ville 

titta närmare på utgick man från de i tabell 3 redovisade kriterierna. 

Tabell 3. Urvalskriterier för vilka träffar man brukade titta närmare på i träfflistan. 

Adress Beskrivnin

g av 

innehållet 

Titel Datering  Språk  Sökordens 

förhållande 

till 

varandra 

Utseende, 

tillförlitlig- 

het 

5 personer 5 personer 4 personer 2 personer 1 person 1 person 1 person 

Källa: Material från den genomförda intervjuundersökningen. 

Det handlade givetvis om en kombination av de ovanstående urvalskriterierna. Något 

förvånande är kanske att bara två verkligen såg till att informationen var uppdaterad. 

Men det har givetvis också med typen av fråga att göra. All information behöver inte 

vara uppdaterad för att stämma. Vanligast var trots allt att se på adress, 

beskrivningen av innehållet på sidan och titel.  

4.3.5 Problem och möjligheter med att använda söktjänster 

Det största problemet verkade vara att man fick för många icke-relevanta träffar. 

Många hade svårt att förstå vad det var som inte fungerat med sökningen och tyckte 

rent allmänt att det var svårt att komma ihåg vad som gällde i olika söktjänster, även 
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de som de använde oftast. Två personer menade att det berodde på dem själva hur 

sökningen tog sig ut. Att om de kunde kombinera olika operatorer bättre ja, då skulle 

kanske träffarna ha varit bättre. De andra skyllde överlag på att söktjänsten 

fungerade dåligt. En av de intervjuade berättade: 

Jag irriterar mig väldigt mycket på att man får napp på sådant där ordet nämns på ett ställe. Ja, man 
får jättemånga napp ibland fast det bara är fem av 100 som är någonting. Men det är klart, de här 
sökmotorerna är inte utformade så. Då är det de här katalogerna i så fall som är bra. Där har man ofta 
känslan av att de har så lite stoff, så man får för få, men det är klart det blir ju bättre.67 

Jag frågade också att om ifall de hade möjlighet att utföra förändringar i söktjänsterna, 

hur dessa skulle ta sig ut. En menade att: 

Om man tänker på länkkataloger så är det inte alltid självklart under vilka avdelningar man ska leta. 
Det kanske borde finnas något litet söksystem så att man kunde söka avdelningar.68 

Två sa att en bättre sökmanual i själva söktjänsterna skulle vara bra: ”Kanske 

möjligen någon kort liten manual, på hur man söker i just de här, för det kan jag aldrig 

komma ihåg”.69 ”Det är klart att man skulle kunna ha en ännu bättre sökmanual på 

något sätt som en databas”.70 Det verkade allmänt vara så att man sällan hade 

funderat på hur söktjänsterna skulle kunna förändras till det bättre. De intervjuade 

verkade ”köpa dem”. Trots de problem de ansåg sig ha vid användandet av dem. 

När de gällde vilka möjligheter man såg med söktjänsterna gällde det i huvudsak 

att mindre bibliotek blivit mer jämlika större och att man i viss mån kunde tillgodose 

användarnas behov snabbare och ibland även bättre genom att använda webben och 

söktjänsterna för att hitta information. En av bibliotekarierna var av åsikten att:  

Jag tror att boken alltid kommer att finnas men att var man hittar informationen är ju inte det 
primära. Internet i sig, det gör ju små och stora bibliotek mer jämlika. Om man tänker ett litet 
bibliotek med en duktig bibliotekarie kan göra nästan lika (mycket) eller ge lika bra service som ett 
stort bibliotek. Vilket man inte kunde göra bara med böcker alltså, förr. Man hade inte tillgång eller 
det tog längre tid, allt. Så att man tänker något litet bibliotek ute i bushen. Det har det alltid gjort, 
berott på bibliotekarien som tjänstgör som tjänstgör där, men alltså nu har man större möjligheter. 
(Man) får svar direkt, utan dröjsmål. Men jag tycker att det är en väldigt  fin tanke. Att det inte beror 
på pengar, utan det är beroende på kunskaper. För det finns ju mycket som är gratis, just nu i alla 
fall. Så att om man är duktig kan man, utan pengar kan man göra rätt mycket. Utan stora pengar kan 
man väl säga. Vilket man inte gjorde före Internet. Eller då var man tvungen att, man hade inte tillgång 

 
67 Intervju 5. 
68 Intervju 1. 
69 Intervju 2. 
70 Intervju 3. 



 37

till alla de där katalogerna som stora bibliotek hade. Och hade sämre uppslagsböcker och sämre med 
allt.71 

En av de andra bibliotekarierna sa: 

Ibland så är det nog så att jag snabbare går till Internet om jag inte vet att vi har någonting väldigt bra. 
En del kommer ju verkligen och frågar efter, har ni några böcker och så behöver de liksom kunna sitta 
och bläddra och slå och så men om det är någon som kommer med en kortare fråga som liksom bara 
kräver ett svar så tror jag nog att jag hellre går in på Internet än springer iväg och letar på hyllorna. 
Och det måste ju vara kanske, något ganska nytt i alla fall att jobba på det sättet..72 

4.3.6 Skulle en manual underlätta? 

När jag frågade om de skulle vilja ha en sammanställd användarmanual för 

söktjänsterna och om de skulle använda den i så fall var de flesta av de intervjuade 

mycket positiva. En tyckte inte om manualer i något sammanhang och var kanske 

därför tveksam till om hon skulle använda en manual om den fanns tillgänglig. Jag 

undrade vad de skulle vilja att det ingick i en sådan manual och fick en hel del 

uppslag och idéer. Man ville: 

• Att det skulle gå att slå i den. 

• Att det skulle finnas tydliga register. 

• Att den skulle vara indelad efter typ av frågor som korta, snabba och längre, där 

det krävs mer material. 

• Att det skulle finnas en lathund. 

• Att det skulle finnas information specifikt om varje söktjänst: fördelar, nackdelar, 

booleska operatorer, sökspråk. 

• Att det skulle finnas allmänna sökråd. 

• Att den skulle vara enkel, aktuell och uppdaterad. 

• Att den skulle innehålla exempel på hur man kan söka och vilka variationer man 

får i resultatet med hjälp av detta (träffsäkerhet). 

• Att den skulle beskriva sökstrategier och olika sökvägar. 

• Att den skulle finnas både på webben och i pappersformat. 

• Att den skulle innehålla utvärderingar av bra söktjänster och vilken typ av frågor 

de var bra för. 

• Att det i manualen skulle finnas hänvisningar till andra möjliga hjälpmedel eller 

tjänster. 

 
71 Intervju 6. 
72 Intervju 1. 
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• Att den borde på ett mer praktiskt plan vara lätt att bygga ut och uppdatera, så 

att det var möjligt att hålla en bra struktur på den. 

Utifrån bl.a. dessa önskemål har jag konstruerat en användarmanual. Vad gäller 

söktjänster som ingår har jag tagit hänsyn till sådana som omnämnts av de intervjuade. 

Jag har dessutom försökt få en någorlunda jämn fördelning mellan indexerade-, 

katalogiserade- och metasöktjänster.  

4.3.7 Synpunkter om framtiden 

Jag passade slutligen också på att höra om de intervjuade bibliotekariernas teorier om 

den närmaste framtiden, för att se vilka möjligheter de trodde att det fanns för 

söktjänsterna att integreras i det dagliga referensarbetet. Om de trodde att 

söktjänsterna skulle komma att användas mer eller mindre, eller om de såg andra 

möjliga alternativ. Så här berättade en: 

Många bibliotek har ju börjat lägga ut egna granskade länkkataloger och det kanske används mer. 
Men när man ska hitta någonting snabbt och man verkligen vill vara säker på att hitta kanske det är 
säkrare via söktjänster än i de mer begränsade katalogerna, det tror jag kommer att fortsätta 
användas.73 

En annan sa ungefär samma sak att: ”Nej, men jag tror att man kommer att börja 

använda mer sådana här länksamlingar, kanske mer än sökmotorer, eller?”74 Så här sa 

ytterligare en annan av bibliotekarierna: 

Jag tror att det blir precis som utvecklingen med bibliografier. Att det blir först primär och sekundär 
och tertiär och allt vad det heter, för det blir så svårt att hitta. Och därför tror jag att det kommer att 
bli en slags förteckning, sökning på portaler istället.75 

En av bibliotekarierna tyckte lite skämtsamt att: 

I framtiden kommer alla eller gemene man ändå att hitta lite bättre själva. I framtiden har alla 
bredband (skratt) och har tillgång till datorer och obegränsat med tid att söka (skratt). Så då kanske vi 
inte behöver söka så mycket själva på biblioteket. Kanske, jag vet inte. Men, mer och mer 
uppkopplade blir vi väl, antar jag. Och det skulle väl kanske innebära att, att gemene man ändå får ett 
litet, lättare att hitta. Kanske inte lättare, men mera tid att hitta och kanske gör lite mer av vårat 
jobb.76 

 
73 Intervju 1. 
74 Intervju 2. 
75 Intervju 7. 
76 Intervju 3. 
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Just att användarna skulle ta mer ansvar själva var något som fler ansåg:  

Ja, jag tror att biblioteken kanske kommer att lägga in mer på sina hemsidor. Så att de bra sidorna 
finns där, lätta att komma åt. Då kan man ju bara hänvisa låntagarna till att de själva kan titta på 
hemsidan och där ska de kunna ta sig fram rätt bra. Jag tror inte det är realistiskt att man ska kunna 
ha koll på de här (söktjänsterna) i längden och så va. Då blir det väldigt mycket hänvisat till just 
personalen och vitsen är att man ska kunna få ut det till kunderna och då tror jag att hemsidan kan 
vara ett bra sätt att göra det på. 77 

En trodde att: 

Men som det ser ut nu så. Så kan jag tänka mig att informationssökning i söktjänsterna på biblioteken 
ökar eller i alla fall inte minskar. Om det nu inte blir så att databaser kommer att användas mera, men 
jag tror att de där söktjänsterna behövs i alla fall.78 

Ytterligare en sa så här:  

Ja, men det är självklart att jag tror på informationssökning i söktjänsterna som någonting alldeles 
självklart. Det jag kan hoppas är kanske lite tvärtom att, jag tänker på ungdomar som…självklart går 
till webben utan att tänka på att det finns, kanske bakom ryggen på dem, precis den information de 
vill ha.79 

Samma bibliotekarie sa också att:  

Man kan undrar lite över hur mycket vi (bibliotekarier) kommer att hålla på med informationssökning 
överhuvudtaget, i informationsdisken. Att det kommer att bli så är att man ger tips på vad och var de 
själva ska söka. Mer än att man söker själv.80 

4.4 Sammanfattning 
Attityden gentemot att använda webben vid informationssökningar är öppen men 

man föredrar att använda sådana databaser som man betalar för framför att använda 

söktjänsterna. Detta beror troligen till stor del på att många var missnöjda med de 

träffar de fick. Men eftersom ingen utnyttjade de sökfunktioner som söktjänsterna 

har, till fullo, skulle sökresultaten kunna förbättras avsevärt. När jag genomförde 

undersökningen så fick jag uppfattningen att osäkerhet i hur man använder söktjänster 

på ett bra sätt i referensarbetet var ganska utbredd. De flesta kände sig osäkra på ett 

eller flera plan av sökprocessen. Problemet var i de flesta fall att man inte hade 

tillräckligt med tid att sätta sig in hur de olika söktjänsterna fungerade. Det gjorde att 

 
77 Intervju 5. 
78 Intervju 6. 
79 Intervju 8. 
80 Intervju 8. 
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man använde samma söktjänst utan att reflektera över om den verkligen passade för 

frågan eller inte. Man hade heller inte tid att hålla sig uppdaterad om förändringar eller 

tid att öva på sökningar. De som varit på kurser om Internet och informationssökning 

sade också att direkt efter kurserna var kunskapen färsk och man varierade sina 

sökningar men efter ett tag föll man tillbaka i gamla vanor.  

Intervjuerna visade att bibliotekarierna ansåg att de var kompetenta 

informationssökare, eftersom man hade en allmän kunskap om informationssökning. 

Det man saknade var den lite mer specifika kunskapen om hur man söker i exakt 

den eller den söktjänsten. Därför skulle en manual underlätta användandet av 

söktjänsterna vid referensarbete. På grund av den arbetssituation som många 

bibliotekarier befinner sig i idag, en känsla av att inte hinna med, så skulle en manual 

kunna bidra till att förhindra stress. Man skulle då inte behöva sätta sig in i alla 

söktjänster utan ha manualen att lita till. Detta skulle i förlängningen kunna leda till 

bättre sökningar, med bättre resultat. Förhoppningsvis skulle användarna snabbare få 

de svar de ville ha.  

En manual är givetvis inte det definitiva svaret på hur man söker i söktjänster eller 

den ultimata lösningen på något sätt. Men den skulle kunna fungera som ett stöd för 

att minska osäkerhetskänslan vid användandet av söktjänsterna.  

I det följande kapitlet ska jag ta upp olika typer av söktjänster liksom hur de kan 

användas för informationssökning och besvara återståe nde frågeställningar:  

• Hur ser söktjänsterna på webben ut? Vilka begränsningar och möjligheter finns 

vid användandet av dem? 

• Vilka olika typer av sökstrategier kan man använda vid informationssökning i 

söktjänster? 
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5. Att använda söktjänster vid 
informationssökning 

5.1 Introduktion 
En anledning till att det är svårt att hitta rätt på webben är att det inte finns någon 

egentlig kontroll över innehållet. Inte heller finns några regler för hur en webbsida ska 

indexeras, varför en sökning kan generera många webbsidor som inte innehåller någon 

information alls om det man sökte efter. Ett tredje problem är att sökresultaten ofta 

genererar så många träffar att det i princip blir omöjligt att välja ut den webbsida som 

verkligen överensstämmer med det man letar efter.81 På webben är problemet att hitta 

korrekt information om det man söker. Ett sätt att hitta fram är att använda 

söktjänster. Söktjänsterna påverkar i sin tur vårt söksätt. Det är lätt att glömma att 

datorn och tjänsterna den förmedlar via webben påverkar och styr både när man letar 

och tolkar information.82 

5.2 Olika typer av söktjänster 
Generellt brukar man dela in söktjänsterna i tre större grupper. Indexerade 

söktjänster (sökmotorer), katalogiserade söktjänster (ämnesguider, länkkataloger, 

directories) och metasöktjänster. Idag börjar de här indelningarna spela ut sin roll 

eftersom många av de olika söktjänsterna i själva verket kombinerar flera olika 

söksätt inom samma söktjänst. Det kan vara lite problematiskt att förstå skillnaden 

mellan ett index och en katalog. Internet för Dummies förklarar skillnaden så här: En 

katalog är en förteckning över namngivna kategorier. Dokument som ska ingå i 

katalogen läggs in i den manuellt. (En innehållsförteckning är en form av katalog.) Ett 

index plockar automatiskt ut ord ur olika poster och gör en lista av dem. Det sker 

med hjälp av ett program. (Sakregister är en form av index.)83 De olika indexerade, 

katalogiserade och metasöktjänsterna innehåller olika typer av information och är bra 

 
81 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 67 ff.  
82 Hadenius, Patric, 1998, Leta och lita på Internet. Om källkritik på nätet, s. 34. 
83 Levine, John. R., Baroudi Carol och Young Margaret Levine, Internet för Dummies , 1996, s. 169. 
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på olika saker.84 Det lönar sig därför att använda flera söktjänster och utnyttja de 

individuella sökegenskaperna.85 

5.2.1 Indexerade söktjänster86 

De indexerade söktjänsterna använder ett slags robotar som indexerar webbsidor på 

Internet.87 De lägger in länkar till sidorna i en databas och sedan söker man i 

databasen.88 När sökroboten lägger in sin information i söktjänstens databas, 

indexeras också informationen automatiskt. Hur indexeringen sker skiljer sig mellan 

de olika indexerade söktjänsterna, men de största tjänsterna indexerar hela texten i 

dokumenten. En del robotar är intuitiva. Det betyder att de är programmerade så att 

de känner på sig vilka ord som återger kontentan av hela webbsidan. En del har också 

förmågan att själva lägga till synonymer till dessa ord när de indexerar. Andra robotar 

gör samma sak med koncept. Vanligtvis hoppar roboten över vissa vanligt 

förekommande ord, s.k. stoppord, när den indexerar.89 En del av robotarna 

indexerar också information från metafält. I metafälten kan det finnas information som 

inte finns med på själva webbsidan, t.ex. i beskrivande form. Problemet med detta är 

också att man kan lägga till ord som många vanligen söker efter i metainformationen 

för att personer ska hitta just den sidan även om de egentligen söker efter något helt 

annat.90 

Eftersom en sökning brukar resultera i flera träffar rangordnas dokumenten. Ofta 

beror rangordningen på hur många av de använda sökorden ett dokument innehåller, 

samt var på sidan och vilket förhållande orden har till varandra i dokumenten. Hur 

rangordning efter relevans sker varierar mellan de olika söktjänsterna. De har alla 

egna algoritmer för att räkna ut detta men hos många av de indexerade söktjänsterna 

styrs rangordningen av följande information:91 

• Hur många gånger dyker det sökta ordet upp i dokumentet? 

• Är det sökta ordet en titel eller ett s.k. metafält? 

• Hur stort är avståndet mellan träffarna på det sökta ordet i dokumentet? 

• Hur många länkar går till en webbsida? 
 

84 Ackermann & Hartman 2001, s. 144. 
85 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 69. 
86 För exempel på indexerade söktjänster hänvisas till manualen på 
http://student.abm.uu.se/bib00ulel/default.htm/ 
87 En sökrobot är i sig själv ett slags mjukvaruprogram. Yoke Chun, Tham, "World Wide Web Robots: an 
overview" i Online & CD-ROM Review, 1999, Vol. 23; No. 3, s. 136. 
88 Hermundstad & Östlund, 1998, , s. 70. 
89 Exempel på vanliga stoppord är: och, eller, att, olika nummer. 
90 Ackermann & Hartman, 2001, s. 146 och Glossbrenner, 1999, s. 10. 
91 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 70. 
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När de indexerade söktjänsterna ordnar sökresultatet i träfflistor borde de sidor som 

bäst matchar ens sökningar hamna högst upp.92 Men det beror också på hur specifik 

denna sökning är liksom på andra saker t.ex. om det går att lura sökrobotarna på 

olika sätt när de samlar in information.  

På webben kan man hitta olika undersökningar där man mäter hur bra 

söktjänsterna är.93 Dessa undersökningar bygger på olika saker som t.ex. storleken på 

databasen.94 Om läget vore idealiskt skulle all relevant information som finns i 

söktjänstens databas komma med i träfflistan, men tyvärr är det sällan så. När man 

bedömer databaser brukar man mäta antalet relevanta svar i träfflistorna. Vad som är 

relevant och inte kan givetvis variera och ytterst är det också en subjektiv 

bedömningsfråga. För en mer djupgående diskussion kring relevans som begrepp 

hänvisar jag till Louise Limbergs avhandling.95 Vanligt är att man använder sig av 

begreppen recall och precision när man bedömer databaser. Stephen Harter 

definierar recall och precision på följande sätt:  

Recall is a measure of the proportion of relevant documents that are captured by a search 
formulation, while precision assesses the purity of the output: the extent to which retrieved 
documents are relevant.96  

I uppsatsen IR på webben: en undersökning av effektiviteten hos tre 
frågebaserade söktjänster kan man läsa om resultatet av flera studier där man 

använt sig av recall och precision för att mäta effektivitet.97 Att använda sig av 

precision och recall i databaser på webben medför vissa svårigheter eftersom 

söktjänsternas databaser ofta är väldigt stora. En undersökning av Marie Rosén från 

2001 visar dock att det var möjligt att få hög precision både i små och stora 

databaser. Hennes slutsats var därför att det inte fanns något bevis för ett samband 

mellan databasens storlek och dess precision, i de webbaserade söktjänster som 

ingick i studien.98 

Det finns flera inställningar som kan hjälpa en när man går igenom träfflistan. En 

del indexerade söktjänster summerar vad som finns på respektive sida, vilket kan 

vara bra om en webbsida saknar titel eller om det är svårt att avgöra vad sidan 

 
92 Hermundstad & Östlund 1998, s. 70 & Ackermann & Hartman, 2001, s. 151. 
93 Search Engine Watch http://searchenginewatch.com  
94 Search Engine Size Test http://searchenginewatch.com/reports/sizetest.html  
95 Limberg, 1999, s. 48f. 
96 Harter, Stephen, P., 1986, Online Information Retrieval. Concepts, Principles and Techniques, s.157. 
97 Breimark, Per-Erik & Hagman, Per D., 1999. IR på webben: en undersökning av effektiviteten hos tre 
frågebaserade söktjänster, kap 6.  
98 Rosén, Marie, 2001, Utvärdering av storlek och precision hos söktjänster på webben. En analys av nio 
utvärderingars resultat och metoder . 
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handlar om. I många av dem kan man också välja hur många träffar man vill se på 

skärmen. Man kan också ofta välja mer specifikt hur man vill att träffsidan ska se ut. 

Sortering efter relevans, URL:er, plats, datum, organisation, språk med mera är 

möjligt.  

Indexerade söktjänster kan vara bra startpunkter när man söker information. 

Men de leder kanske inte direkt till målet. Istället hittar man kanske bra länkar och 

utifrån dessa hittar man kanske den information man söker. Många indexerade 

söktjänster förmedlar mycket skräp och det är ofta svårt att veta hur man ska förhålla 

sig till informationen man får fram. Att använda indexerade söktjänster för att skaffa 

överblick över ett område bör man undvika. Antingen får man massor av träffar vilket 

gör att det blir svårt att se helheten eller så får man bara ett fåtal träffar, och det säger 

mer om de sökord man valt och de som lägger ut informationen, än om det som 

faktiskt finns. Man bör inte heller utgå från mängden svar när man försöker få en 

uppfattning om hur stort något är. De indexerade söktjänsterna försöker ofta ge så 

många svar som de kan. 99 Indexerade söktjänster anses vara bäst när man letar efter 

specifik information eller när ett ämne har flera fasetter. Man har ofta relativt goda 

möjligheter att hitta exakt och uppdaterad information.100 Man bör dock tänka på att 

det kan ta mellan tre till fyra veckor för sökroboten att göra sin insamlingsrunda för 

att hitta nya webbsidor. Dagsfärsk information får man söka efter på andra ställen. 

Om man inte hittar rätt information i en söktjänst prova en annan. De olika 

indexerade söktjänsterna arbetar var för sig och innehållet i deras databaser är inte 

detsamma (även om en del använder databaser från samma företag). Sök-

funktionerna och uppbyggnaden av databaserna hos de flesta indexerade 

söktjänsterna liknar varandra. Med andra ord är det inte så svårt att byta mellan olika 

när man väl lärt sig hur en fungerar.101 Min undersökning visade dock att det var 

ganska ovanligt att man använde flera olika söktjänster. De bibliotekarier som ingick 

i undersökningen gick bara vidare till en annan söktjänst om den första inte gett det 

svar som användaren var ute efter. 

För att få bästa möjliga sökresultat är det också viktigt att förstå de olika sätt som 

man kan söka på. Olika indexerade söktjänster har dels sina egna sätt att tolka och 

manipulera sökuttrycken, dessutom har de också något som brukar kallas 

defaultinställningar.102 Defaultinställningen är den inställning som är programmerad att 

 
99 Hadenius, 1998, s. 34. 
100 Ackermann & Hartman, 2001, s. 146. 
101 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 71. 
102 Ackermann & Hartman, 2001, s. 146. 
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automatiskt komma upp om man inte gör något speciellt för att välja bort den.103 T.ex. 

den booleska operator som läggs in mellan sökorden om man inte skriver in något 

själv. Vilken defaultinställningen var på de söktjänster bibliotekarierna som ingick i 

undersökningen vanligen använde var de inte helt säkra på. Många förutsatte t.ex. att 

om man inte skrev någonting mellan sökorden så var det automatiskt OCH. 

Indexerade söktjänster stöder många olika söksätt, men alla stöder inte samma. 

Även om de stöder samma söksätt kan de använda sig av olika syntax för att 

åskådliggöra detta.104 Här visade min undersökning att de flesta av dem jag 

intervjuade skrev in sin söksträng på exakt samma sätt i olika söktjänster, utan 

variation. De anpassade alltså inte sitt söksätt efter vilken söktjänst de använde. I 

manualen kommer jag därför att mer exakt återge vilka söktjänster som stöder vilka 

söksätt med en förhoppning att det ska kunna ge fler relevanta träffar i framtiden. 

De genomförda intervjuerna visade på att det var vanligare att använda någon 

indexerad söktjänst än en katalogiserad eller en metasöktjänst. Vad det beror på är 

svårt att veta. Kanske är ändå den vanligaste frågetypen av sådan karaktär att man 

hittar den i de indexerade söktjänsterna. Eller så är det helt enkelt en vanesak. 

Undersökningen gav ju också vissa indikationer på att det var just utifrån denna aspekt 

som man vanligen valde vilken söktjänst man skulle använda för en viss fråga.  

5.2.2 Katalogiserade söktjänster105 

Kärt barn har många namn. De katalogiserade tjänsterna kallas allt från länkkataloger, 

directories till subject catalogs. Gemensamt för dem är att de delar in informationen i 

olika ämnen. Många använder en indexerad söktjänst som grund, men all information 

som finns i de indexerade söktjänsterna finns inte hos de katalogiserade 

söktjänsterna, utan informationen väljs ut. Detta sker enligt kriterier som varierar 

mellan olika söktjänster. I många fall brukar den information som man hittar i de 

katalogiserade söktjänsterna beskrivas som något säkrare ur en källaspekt än den 

information som man hittar i de indexerade söktjänsterna. Det beror på att de 

indexerade söktjänsterna automatiskt lägger till webbsidor i sin databas. För att en 

sida ska få finnas med hos en katalogiserad söktjänst måste en person lägga till den till 

databasen. Men det innebär istället att de katalogiserade söktjänsterna inte alls 

innehåller lika mycket information som de indexerade söktjänsterna gör.106 Även de 

 
103 Att Google sätter OCH mellan sökorden även om man inte skriver in operatorn är ett exempel på en 
defaultinställning. 
104 Ackermann & Hartman 2001, s. 147. 
105 För exempel på katalogiserade söktjänster hänvisas till manualen på 
http://student.abm.uu.se/bib00ulel/default.htm/ 
106 Hermundstad & Östlund 1998, s. 72. 
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katalogiserade söktjänsterna växer dock allt snabbare i många fall p.g.a. att man kan 

anmäla webbsidor till söktjänsten. I de fallen kommer initiativet från dem som vill bli 

hittade och inte från dem som lägger upp databasen. Hur grundligt dessa webbsidor 

sedan kontrolleras är en annan fråga.107 Detta medför att de katalogiserade 

söktjänsterna kan skapa en falsk trygghet. Man måste även här använda sitt eget 

omdöme och vara källkritisk. Förutom de stora katalogiserade söktjänsterna finns 

mängder av mindre länksamlingar med kontrollerade sidor. Många bibliotek har valt 

att ta på sitt ansvar att förse sina användare med kontrollerat och granskat material 

från webben likaväl som det urval man gör genom mediainköp på det egna 

biblioteket. I framtiden kan dessa virtuella bibliotek säkert få större genomslagskraft 

eftersom webben bara växer och växer. Att det kommer att bli på detta sätt var det 

flera av de intervjuade bibliotekarierna som trodde när de siade om framtiden vad 

det gäller användandet av söktjänster på bibliotek. I Norrtälje där undersökningen 

genomfördes höll man också på att förändra den officiella webbsidan för biblioteket så 

att den skulle kunna bli ett verktyg i referensarbetet, med bl.a. granskade länkar.  

Eftersom söktjänsterna indexerar olika snabbt och på olika sätt är det bra att ta 

för vana att pröva sökningen på flera sätt i olika söktjänster.108 Det finns en rad 

olikheter i hur information läggs till i de katalogiserade söktjänsterna som kan vara 

bra att fundera över:109  

• Vem väljer ut webbsidorna, de som administrerar databasen eller vanliga 

Internetanvändare? 

• Vem katalogiserar webbsidorna, de som ansvarar för sidorna eller de som 

ansvarar för databasen? 

• Hur visas resultatet, alfabetiskt, efter relevans eller efter typ av webbsida? 

• Är resurserna rangordnade? Kommenterade? Recenserade?  

De olika tjänsterna skiljer sig i första hand när det gäller hur mycket kontroll över 

innehållet som de som ansvarar för databasen har. En del skriver långa kommentarer 

till sidorna. Dessa kan vara skrivna såväl av dem som är ansvariga för tjänsten eller 

av de som är ansvariga för webbsidan som ska läggas in i databasen. Många av de 

söktjänster som har kommentarer har också olika sätt att värdera webbresurser och 

dessa kriterier skiljer sig mellan de olika tjänsterna. En del länkkataloger är 

uppbyggda av de mest populära webbsidorna som hittas av speciella program som 

 
107 Hadenius, 1998, s. 55. 
108 Glossbrenner, 1999, s. 11. 
109 Glossbrenner, 1999, s. 119 f. 
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räknar hur många sidor som har hyperlänkar till dessa webbplatser. Populära 

webbsidor och de som räknas som bra behöver inte alltid vara samma sak.110 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda katalogiserade 

söktjänster. De innehåller färre resurser än de indexerade. Detta kan i och för sig 

vara positivt om man letar efter information om ett generellt ämne. Då slipper man gå 

igenom tusentals sidor. Många kataloger värderar, kommenterar och katalogiserar 

utvalda resurser. Det hjälper en att hitta de källor som har den bästa kvalitén. Denna 

typ av söktjänst ökar sannolikheten att få relevanta sökresultat. Men det finns också 

några nackdelar. En är den ibland till synes godtyckliga hierarkiska indelning som 

gjorts. Uppdateringar sker oregelbundet eftersom det tar tid att välja ut och värdera 

information. De som värderar och kommenterar resurserna kan ha olika synpunkter 

på vad som är bra och dålig information. Det är därför viktigt att de katalogiserade 

söktjänsterna skaffar sig utarbetade bedömningsgrunder för hur värderingen ska gå till 

och att man som bibliotekarie känner till detta.111 

Det var bara tre av de intervjuade som hade favoriter bland de katalogiserade 

söktjänsterna. Att de var så få kan bero på att det kan vara ganska så svårt att söka i 

denna typ av söktjänst åt någon annan. Den som ställer frågan kanske har svårt att 

vara specifik. Om den som frågar söker efter ett speciellt ämne eller har ett 

specialintresse påpekade dock en av bibliotekarierna att det kan vara bra med 

katalogiserade söktjänster.112 

5.2.3 Metasöktjänster113 

Om man vill få fram information från olika söktjänster utan att behöva söka i flera kan 

man använda s.k. metasöktjänster eller multisökmotorer som använder flera 

söktjänster simultant för att ge svar på sökfrågor. Antingen ger de möjlighet att söka i 

olika söktjänster, men bara en i taget, eller så skriver man in sökord som skickas till 

alla de söktjänster som metasöktjänsten är kopplad till.114 Istället för att bygga upp 

egna databaser söker alltså en metasöktjänst i andra söktjänsters databaser.115 

En nackdel med metasöktjänster är att det kan vara svårare att förstå hur de utför 

en sökning. I indexerade och katalogiserade söktjänster brukar man, efter att man 

använt dem en period, få en känsla för vad söktjänsten klarar bättre och sämre. När 

 
110 Ackermann & Hartman, 2001, s. 119 f. 
111 Ackermann & Hartman, 2001, s. 120 ff. 
112 Intervju 4. 
113 För exempel på metasöktjänster hänvisas till manualen på:. 
http://student.abm.uu.se/bib00ulel/default.htm/ 
114 Hadenius, 1998, s. 56. 
115 Ackermann & Hartman 2001, s. 111. 
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man söker i en metasöktjänst kan detta vara svårare att få grepp om. Det kan vara ett 

av skälen till att denna typ av söktjänst inte fått så stor genomslagskraft, ett annat skäl 

kan vara att de inte är lika kända som de stora enskilda söktjänsterna.116 Man kan 

heller inte utnyttja de olika söktjänsterna till det yttersta med alla deras möjligheter 

eftersom man använder ett modifierat formulär för att fylla i sökfrågan.117 

Ingen av de intervjuade bibliotekarierna använde metasöktjänster i 

referensarbetet. En berättade dock att hon under en kurs hade blivit introducerad till 

en, hon kunde dock inte berätta vilken, och att hon använt den under utbildningen 

men inte sedan.118 Att det inte var någon som använde metasöktjänster tror jag beror 

mest på att de inte är så kända. Eftersom de bibliotekarier som ingick i 

undersökningen inte utnyttjade alla sökmöjligheter som fanns i de indexerade 

söktjänsterna, kan skälet till att de inte använde metasöktjänsterna ej vara att man 

inte kan utnyttja alla de sökmöjligheter där som finns i de indexerade söktjänsterna. 

Man kan kanske tycka att man som bibliotekarie borde använda metasöktjänsterna 

mer eftersom man då mer omedelbart skulle få resultatet från flera söktjänster 

sammanställt. Det skulle spara tid och arbete.  

5.2.4 När passar vad? Vilka är de bästa söktjänsterna? 

Numera går det ju att söka även i många av de katalogiserade tjänsterna och i vissa 

indexerade söktjänster går det att browsa. Är det då egentligen någon skillnad? De 

olika typerna av tjänster flyter mer och mer ihop och många har en portal som en 

utgångspunkt. Samtidigt är det svårt att vara bra på allt. De söktjänster som har 

specialiserat sig på att dela upp länkarna är oftast skickligast på detta och de 

söktjänster som inriktat sig på att utveckla effektiva indexerade söktjänster är istället 

bäst på det. Dessutom passar söktjänsterna olika bra beroende på vilken typ av 

information man söker efter. Generellt brukar det sägas att det är bäst att använda 

indexerade söktjänster när man letar efter specifika termer eller namn, medan det är 

bättre att använda katalogiserade söktjänster då man är intresserad av ett bredare 

ämne och inte vet riktigt vad man letar efter.119 Nu vet dock den som har försökt 

söka på webben att det är inte riktigt så enkelt. En uppsats från Lund från 1998 visar 

att detta resonemang inte heller håller helt. Resultatet i den undersökningen visade att 

generella frågor (av typen: ”Försök hitta resurser om buddismen”) fungerade bäst i 

de katalogiserade söktjänsterna, medan metasöktjänsterna och de indexerade 

 
116 Hadenius, 1998, s. 56. 
117 Ackermann & Hartman, 2001, s. 112. 
118 Intervju 4. 
119 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 76 ff. 
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söktjänsterna var bättre på faktafrågor (av typen: Vad betyder förkortningen 

ISDN?”) och specifika frågor (av typen: ”Försök hitta information om Long Island 

University”). Så långt verkar det generella antagandet gälla. Dock var översiktsfrågor 

(av typen: ”Försök hitta olika typer av resurser som har med bröllop att göra – tips, 

checklistor, förslag, exempel, bilder…”) bättre i de indexerade söktjänsterna än i de 

katalogiserade, fast man normalt brukar tala om att det ska vara tvärtom.120 Nu har ju 

den här undersökningen några år på nacken och utförligare studier skulle säkerligen 

behövas för att se om det resultat som kom fram här stämmer för större grupper av 

användare liksom om tidsaspekten har medfört några förändringar på området. För 

mer specifik information om de olika söktjänsterna och deras fördelar och nackdelar 

hänvisar jag till manualen.  

5.3 Informationssökning 
Andrew Large m.fl. skriver i Information Seeking in the Online Age: Principles 
and Practise att: ”Information seeking can be viewed as either information searching 

or information browsing”. Men de skriver också att i praktiken så är 

informationssökningen ofta en kombination av dessa två tillvägagångssätt.121 Hur vi 

söker information avgör till stor del vilken information vi får fram och hur vi granskar 

den. Hur vi lägger upp vår sökning, våra strategier och vår taktik är av avgörande 

betydelse för resultatet. Vi är dock olika när vi söker. Lite förenklat kan man dela in 

oss användare in olika grupper:122 

• Metodiska sökare 

• Mekaniska sökare 

• Surfare 

De metodiska sökarna tänker först och söker sedan. Ett vanligt tillvägagångssätt är 

att börja söka på bredden och sedan skärma av sökningen allt eftersom. Genom att 

tänka igenom sökfrågan på detta sätt i några sekunder kan man minska ner 

sökträffarna redan från början. Bland de bibliotekarier som jag intervjuade fanns det 

två personer som jag kategoriserar som metodiska sökare och som hade detta 

tillvägagångssätt när de sökte information.  

 
120 Nilsson, Johanna, 1998, Informationssökning på Internet – att välja verktyg, BIVILs skriftserie 
1998:12, s. 33 och Bilaga 1. 
121 Large m.fl., 1999, s. 143. 
122 Hadenius, 1998, s. 57 ff. 
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En mekanisk sökare blir man lätt om man ofta utför samma sorts sökning och 

försöker besvara en viss typ av frågor. Det är då lätt att man fastnar i ett visst 

mönster. Huvuddelen av de som intervjuades hörde till den här gruppen. De tänkte 

inte efter innan de satte igång utan körde iväg ett ord eller två och kontrollerade 

därefter träffarna. Det var först om detta misslyckades helt som man tänkte efter lite 

mer och varierade sökningen. Det mekaniska söksättet återspeglades också till viss 

del i det sätt man valde ut vilken söktjänst man skulle använda för en viss fråga. Fem 

av åtta använde den söktjänst de brukade använda och endast en gick efter den typ 

av fråga man hade fått. En risk med detta söksätt är att man missar information och 

nya söktjänster trots att webben hela tiden förändras.  

En surfare klickar sig fram mellan länkar i sin jakt på information. Var man börjar 

har mindre betydelse. Denna metod tar ofta längre tid, eftersom man kanske väljer 

att följa upp "fel" länkar till en början. Ingen av de bibliotekarier som ingick i 

undersökningen kan betraktas som surfare.  

5.4 Sökstrategier i teorin 

När man söker information var sig det är på bibliotek, i böcker, i databaser eller på 

webben använder man sig av en strategi. Denna strategi kanske inte alltid är 

medveten, men vanligen har man ett visst tillvägagångssätt när man angriper ett 

problem och vill hitta information för att lösa det problemet. Utan en strategi eller en 

plan för hur man ska gå till väga i en viss situation är det lätt att drabbas av problem. 

Gary Marchionini skriver i Information Seeking in Electronic Environments: ”A 

strategy is the approach that an information seeker takes to a problem. Strategies are 

those sets of ordered tactics that are consciously selected, applied and monitored to 

solve an information problem.”123 Stephen Harter beskriver strategi på följande sätt: 

”A search strategy is an overall plan or approach for a search problem, while a 

search tactic or heuristic is a move made to advance a particular strategy.”124 När jag 

talar om strategi eller sökstrategi menar jag för min del den övergripande plan man 

har vid en sökning, medan en söktaktik är det medel man använder för att lyckas 

genomföra sökningen på ett tillfredsställande sätt. 

Man kan dela in sökstrategierna i två huvudgrupper, analytiska och 

browsingstrategier. För att spegla skillnaderna mellan dessa två typer av strategier har 

Marchionini sammanställt en modell som redovisas i figur 2. 

 
123 Marchionini, 1995, s. 72. 
124 Harter, 1986, s. 170. 
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Figur 2. Gary Marchioninis modell för att spegla skillnaderna mellan analytiska- och 

browsingstrategier i informationssökning. 

Analytical Strategies   Browsing Strategies 

 

Planned    Opportunistic 

 

Goal driven   Data driven 

 

Deterministic   Heuristic 

 

Formal    Informal 

 

Descrete    Continuous 

Källa: Marchionini 1995, s. 73. 

Dessa två typer av sökstrategier kan vidare delas in i olika undergrupper.  

5.4.1 Analytiska sökstrategier 

Många informationssökningsspecialister använder sig av sökstrategier som är 

systematiska och specialiserade. Dessa kallas analytiska sökstrategier. Analytiska 

sökstrategier är målinriktade och kräver viss planering.125 Denna typ av sökstrategi 

förutsätter också att den som söker kan beskriva sitt informationsbehov i en eller flera 

termer som sedan matchar termer som finns i databasen i den söktjänst man 

använder.126 Marchionini delar in den analytiska sökstrategin i flera typer och även 

Harter talar om dessa typer av strategier:127 

• Building blocks strategy. När man definierar problemet, identifierar man några 

angreppspunkter som kan associeras med problemet i fråga. Utifrån dessa 

undersökta angreppspunkter blir det sedan möjligt att formulera specifika 

frågor som sedan i sin tur kombineras med olika operatorer. Man skapar 

historiska listor där man kan se resultatet av sökningen och kombinera 

sökorden på andra sätt om så behövs. På detta sätt kan man slutligen ringa in 

dokument som är relevanta för hela problemet. Denna teknik är populär 

eftersom den bryter ner processen till hanterbara bitar och är en typisk 

 
125 Marchionini, 1995, s. 73 och Harter, 1986, kap 7. 
126 Large m.fl., 1999, s. 179. 
127 Marchionini, 1995, s. 77 ff. 



 52

strategi för databaser. Building block strategi använder man sig t.ex. vanligen 

av i WebSpirs.  

• Successive fraction strategy innebär att man börjar arbeta med en stor 

delmängd av hela databasen genom att man gör en så bred sökning som 

möjligt. Därefter minskar man successivt ner sökresultatet med 

angreppspunkter som är specifika för frågan man har. Detta kan vara 

användbart om man är osäker på hur mycket eller hur lite material som finns 

om ett ämne i en viss söktjänst. Då kan man alltså först söka på ett eller flera 

ord, kontrollera resultatet och därefter bestämma sig för på vilket sätt man 

behöver förändra sökningen för att få en ”lagom” träffmängd. Några av de 

intervjuade bibliotekarierna kan sägas använda en variant av denna strategi. 

• Most specific fact är motsatsen till ovanstående strategi. Enligt Harter är man 

här redan från början inriktad på att få ett så specifikt resultat som möjligt och 

man tänker ut så specifika termer som möjligt när man skriver in sökorden. 

Om man skulle få allt för få träffar får man istället bredda sökningen128. Många 

av de intervjuade försökte redan från början tänka ut så snäva sökord som 

möjligt. Det har med att göra att de indexerade söktjänsterna ofta innehåller 

så mycket material så att om man inte går in med det här tankesättet får man 

alldeles för många träffar från början. Så många rent av att det blir svårt att 

arbeta sig ner till ett hanterbart resultat. Ett hanterbart resultat i träfflistan låg 

för de allra flesta under 50 träffar. 

• Pearl growing strategy. Man utgår från ett dokument som man vet är relevant 

för frågan man försöker besvara och använder sig av den information som 

finns där för att försöka hitta fler relevanta dokument. Detta kan i praktiken 

ske om man känner till en bra webbplats, t.ex. om ett visst ämne, där det 

finns länkar till andra sidor. En av de intervjuade använde t.ex. Karolinska 

Institutets webbplats på detta sätt, en annan KB:s webbplats (Kungliga 

Bibliotekets). Man kan också använda sig av den här strategin genom att man 

först gör en sökning och hittar ett dokument. Just det dokumentet passade 

kanske inte, men i dokumentet finns ord eller termer som man kan använda 

sig av för att söka vidare. En av bibliotekarierna sa också själv att en sökning 

kunde fortskrida på detta sätt. Han sa att han efter en första snabbsökning 

(briefsearch) kunde stöta på ett dokument med ord som kunde vara relevanta 

att söka vidare på. 129 Detta är en form av pearl growing strategy.  

 
128 Harter, 1986, s. 177 ff. 
129 Intervju 3. 
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• Interactive scanning strategy. Man börjar med en omfattande mängd av 

dokument som generellt har med problemet man försöker lösa att göra. 

Genom att skumma igenom dokumenten kan man hitta utmärkande drag hos 

problemet som sedan kan användas när man ska klargöra problemet 

ytterligare. Allt eftersom man får större förståelse för problemet kan det 

avgränsas. Den här metoden liknar mycket browsingstrategierna. Metoden 

är också användbar när man söker efter ett ämne som man själv inte känner 

till så bra samt när användaren själv är osäker på vad hon eller han egentligen 

letar efter.  

• Closed loop relevanced clustring används om man har fått många träffar som är 

oväsentliga i träfflistan. Genom att använda den här strategin utesluter man då 

vissa ord, vanligtvis genom att använda operatorn NOT, tills man anser att 

man har fått tillräckligt med relevanta träffar. När jag frågade hur 

bibliotekarierna använde booleska operatorer i sina sökningar i söktjänsterna 

var det bara en som sa att hon brukade använda sig av NOT eller INTE.130 

• Briefsearch är den enklaste och mest direkta sökningen eftersom man i en 

briefsearch endast använder en enda sökformulering, ofta en kombination av 

booleska operatorer, för att få fram några få relevanta träffar. Man använder 

en eller några få sökord och nästan inget samspel mellan informationssökaren 

och databasen där sökningen utförs förekommer.131 En av de bibliotekarierna 

som ingick i undersökningen berättade att hon ofta använde söktjänsterna 

när hon ville belägga ett svar på en fråga.132 I det fallet, när det egentligen 

räcker med att få ett svar använde sig denna bibliotekarie alltså av 

briefsearch. Large m.fl. skriver också att briefsearch antagligen är den 

sökform som är den vanligast förekommande.133 Detta bekräftas också av 

min undersökning. Det verkar som om det är den här typen av sökning som 

är den vanligaste sökningen som man som bibliotekarie gör i informations-

disken. Man slänger ur sig ett sökord och prövar vad man får. I ett andra 

steg av sökningen kan man sedan fortsätta genom att använda andra 

strategier.  

 
130 Intervju 5. 
131 Harter, 1986, s. 171. 
132 Intervju 1. 
133 Large m.fl., 1999, s. 164. 



 54

5.4.2 Browsingstrategier 

Browsingstrategier är till skillnad från de analytiska strategierna informella och 

interaktiva till sin karaktär. Sökningen fortskrider utifrån den information som kommer 

fram under informationssökningen och är därför också mycket beroende av den miljö 

som sökningen utförs i. 134 Att browsa är i många fall ett naturligt och effektivt sätt att 

angripa informationssökningsproblem. Speciellt användbart är browsing när man har 

ett svårdefinierbart problem, ett tvärvetenskapligt ämne eller om man behöver skaffa 

sig en överblick över ett ämnesområde.135 Browsing borde vara den metod som 

passar Carol Kuhlthaus ”söka menings” teori bäst, eftersom informationen byggs på 

under sökningens gång. Att använda browsing för att söka information är emellertid 

mest effektivt när man själv söker. Om man söker som mellanhand kan det vara svårt 

att förstå exakt vad frågeställaren vill ha eftersom denne själv kanske har svårt att 

utrycka sig i annat än generella termer.136 Det finns också andra begränsningar i 

användandet av browsing för informationssökning. Man måste vara mycket 

uppmärksam när man söker så att man inte missar någon viktig information. Det är 

också lätt att få för mycket information. Det kan slutligen vara ineffektivt att använda 

om man vill återvinna dokument som är väl definierade, detta eftersom de då kan 

hamna långt ner i den hierarkiska strukturen.  

Det finns flera typer av browsingstrategier:137 

• Direkt eller specifik browsing. Denna typ av strategi är både systematisk och 

fokuserad. Man vet vad man letar efter t.ex. när ett specifik tv-program 

börjar på en viss kanal. 

• Semi-direkt och ”predictive” browsing har ett något mindre bestämt mål och 

den sker också mindre systematiskt. Man letar t.ex. i tidningen för att se om 

det är något bra på tv ikväll. 

• Oklar eller generell browsing sker utan att sökaren har ett riktigt mål eller har 

relativt lite fokus. Man bläddrar t.ex. på måfå igenom tv-tidningen. 

För att genomföra browsing kan man använda sig av skanning, observation, 

navigering och monitorstrategi i de olika söktjänsterna. Skanning använder man sig 

av när man t.ex. kontrollerar en träfflista efter en sökning. Antingen använder man en 

linjär teknik och går in på alla träffar eller så använder man en selektivteknik och har 

 
134 Marchionini, 1995, s. 73 f. 
135 Marchionini, 1995, s. 100. 
136 Large m.fl., 1999, s. 180. 
137 Large m.fl., 1999, s. 181 f. 
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bestämda urvalskriterier för vilka man går in och tittar närmare på. 138 Ingen av de 

intervjuade gick in på alla träffarna, om man inte fick väldigt få, utan man valde vilka 

man skulle titta närmare på genom att använda en selektiv teknik. De tre huvudsakliga 

anledningarna till urvalet var titel, innehåll och adress.  

Observering är kanske egentligen ingen strategi utan snarare något man använder 

sig av för att se hur olika söktjänster fungerar eller för att få en överblick över vilken 

som passar bäst i olika sammanhang.139 Detta var något som de flesta var ganska 

osäkra på. Om man gick in på hjälpsidorna skedde det nästan alltid under en sökning 

och sällan i ett förebyggande syfte. Att öva på att söka är ju också en form av 

observation eftersom man då kan lära sig vilken söktjänst som passar för en viss 

fråga. Ingen av de intervjuade gjorde dock detta i dagsläget även om en av 

bibliotekarierna snart skulle få möjlighet till detta genom arbetet.  

Vid navigering utgår man från en webbsida. Det kan vara en sida som 

framkommit vid en sökning i en indexerad eller en metasöktjäst eller man kan utgå 

från en katalogiserad söktjänst. Från denna startpunkt klickar man sig fram genom 

länkar till andra sidor. Navigering är alltså en strategi som passar en katalogiserad 

söktjänst ypperligt.140 Ett problem här kan vara att man ganska lätt kan tappa bort 

sig, men många av de katalogiserade söktjänsterna visar var i strukturen på 

webbsidan man befinner sig.  

Monitorstrategin använder man lämpligen när man i sökningen stöter på en 

webbsida som är irrelevant för den nuvarande sökningen men som man inser man 

kan ha användning för i något annat sammanhang.141 Det vanliga tillvägagångssättet är 

då att man lägger till denna sida som bokmärke i webbläsaren. Många av de 

intervjuade använde sina bokmärken i stor utsträckning, t.o.m. oftare än de använde 

söktjänsterna.  

Alla dessa olika strategier kan användas som delar i informationssöknings-

processen och i många fall använder man som informationssökare också olika 

strategier under olika delar av informationssökningen.142 Browsing kan vara särskilt 

användbart när man ska klargöra ett informationsbehov eller ett problem och till god 

hjälp när man ska utforma en plan eller en mer formell strategi för att lösa 

problemet.143 Både analytiska och browsingstrategier har, som Large m.fl. skriver, en 

 
138 Marchionini, 1995, s. 111 ff. 
139 Marchionini, 1995, s. 113 f. 
140 Marchionini, 1995, s. 114. 
141 Marchionini, 1995, s. 116. 
142 Marchionini, 1995, s. 117. 
143 Large m.fl., 1999, s.192. 
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roll att spela när det gäller att lokalisera relevant information så effektivt och 

oproblematiskt som möjligt.144 

5.5 Sökstrategier i praktiken 

5.5.1 Strategisk sökning i indexerade söktjänster 

Att ha en strategi när man gör en sökning borde underlätta i det långa loppet. En 

strategi hjälper en att vänja sig vid söktjänstens olika förtjänster och hur den söker. 

Ackermann & Hartmann anser att följande tillvägagångssätt är lämpligt i en indexerad 

söktjänst:145 

1. Identifiera de viktigaste koncepten i din sökning. 

2. Välj sökord som beskriver dessa koncept. 

3. Bestäm om det finns synonymer, relaterade termer eller andra variationer av 

sökord som borde inkluderas. 

4. Bestäm vilka hjälpfunktioner som kan vara användbara som trunkering, booleska 

operatorer osv.  

5. Välj en söktjänst. 

6. Läs instruktionerna på söktjänstens webbsida. 

7. Välj en söksyntax som är lämplig i söktjänsten du valt. 

8. Utvärdera resultatet. Hur många träffar fick du? Var träffarna relevanta för 

sökningen? 

9. Modifiera sökfrågan om så behövs. Gå tillbaka till steg två, tre och fyra och 

revidera sökningen därefter. 

10. Gör samma sökning i andra söktjänster och gå igenom stegen fem till nio. 

När det gäller förslag på hur man ska söka i söktjänsterna kan man hitta mängder av 

förslag på webben.146 Men den ovan beskrivna strategin anser jag vara lämplig taktik 

när man söker i indexerade söktjänster. 

5.5.2 Browsing i katalogiserade söktjänster 

Den vanligaste orsaken till att man väljer att använda en katalogiserad söktjänst är 

förmodligen att man inte vet exakt vad det är man letar efter, att ämnet är okänt för 

 
144 Large m.fl., 1999, s.194. 
145 Ackermann & Hartman, 2001, s. 153. 
146 Pandia’s 17 recommendations for Net searching  
http://www.pandia.com/goalgetter/recommendations.html 
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en eller att man behöver skaffa sig överblick. Detta gäller för de stora söktjänsterna 

inom den här kategorin. Men redan nu finns det vissa bibliotek och institutioner som 

ser till att lägga ut värderade och granskade länkar inom bestämda ämnesområden. 

Karolinska institutet har en sådan länksamling för medicin och Mölndals bibliotek har 

en länksamling som helt är uppbyggd utefter SAB-systemet med ämnesord. I många 

fall kan det löna sig att kolla upp tips man får om sådana länksamlingar som i många 

fall kanske kan ge användarna bättre svar än en mycket stor, mer allmän katalog. 

När man browsar i en katalogiserad söktjänst är man beroende av det system man 

söker i. Jag ska trots detta försöka mig på en stegvis genomgång: 

1. Försök förstå informationsbehovet och frågan. 

2. Avgränsa din sökning. Fundera på möjliga koncept och sökkategorier. 

3. Välj söktjänst. Om den katalogiserade söktjänsten har en sökfunktion tänk ut 

sökord och kategorier som beskriver konceptet. Om den katalogiserade 

söktjänsten inte har en sökfunktion kontrollera antalet hierarkier och fundera på 

om någon passar för konceptet. 

4. Arbeta dig nedåt i hierarkin genom att välja underkategorier. 

5. Utvärdera resultatet. Behöver du kontrollera andra kategorier i söktjänsten? 

6. Gör en liknande sökning i en annan katalogiserad söktjänst och följ samma rutin 

tills du fått önskat antal svar, uttömt ämnet eller den som ställt frågan är nöjd.  

7. Pröva även en indexerad söktjänst eller/och en metasöktjänst vid behov eller om 

du kör fast. 

5.5.3 Sökstrategier i metasöktjänster 

Konstigt nog har inte metasöktjänster fått så stor genomslagkraft eller erkännande. 

Tidigare tog det längre tid för denna typ av söktjänst att utföra en förfrågan och 

kanske är det därför som man på biblioteken valt bort användandet av dessa. I många 

av metasöktjänsterna kan man välja om man vill att söktjänsten ska söka i alla 

söktjänster den stöder eller bara i några. I en del finns också hierarkier som man kan 

arbeta sig nedåt i. Men de flesta fungerar som de indexerade söktjänsterna. Ett 

lämpligt tillvägagångssätt när man söker i metasöktjänster är: 

1. Identifiera de viktigaste koncepten i sökningen. 

2. Välj sökord som beskriver dessa koncept. 

3. Välj ut en metasöktjänst och försäkra dig om att du förstår de begränsningar som 

finns i sökformuläret. 

4. Välj en lämplig söksyntax. 



 58

5. Utvärdera resultatet. Hur många träffar fick du? Var träffarna relevanta för din 

sökning? 

6. Modifiera sökfrågan om det behövs och upprepa nödvändiga steg. 

Att söka i en metasöktjänst påminner som sagt mycket om att söka i indexerade 

söktjänster. Kom också ihåg att det kan vara möjligt att välja hur man vill att svaren 

ska presenteras, efter söktjänst eller efter relevans t.ex. 

5.6 Olika söksätt 
Det finns många olika sätt att söka information på i söktjänsterna. Här följer en 

genomgång av några olika tillvägagångssätt och möjligheter. Hur de respektive 

söktjänsterna sedan stöder dessa söksätt kommer jag noggrant beskriva i 

informationssökningsmanualen. 

1. Enkel eller avancerad sökning. Vanligtvis finns det olika grafiska gränssnitt för 

att använda den enkla eller den avancerade sökningen. Även om den 

avancerade sökningen också ofta sker genom att man skriver in olika 

operatorer.147 

2. Ett eller flera sökord. För att genast snäva in sin sökning kan man börja med 

att använda mer än ett sökord.148 Tänk dock på att kontrollera vilken 

operator som används som defaultinställning. 

3. Små och stora bokstäver. Man kan begränsa sökningar i vissa söktjänster 

genom att använda versaler eller gemener.149 Det här är en funktion som 

lämpar sig speciellt bra när man söker på olika namnformer.150 

4. Booleska operatorer. Genom booleska operatorer kan man skapa mer 

avancerade sökuttryck. Man skriver in operatorerna mellan sökorden för att 

på det sättet skapa olika avancerade uttryck. Antingen skriver man in en 

symbol eller operatorns namn. För att använda symboler skriver man in flera 

sökord och om ett visst ord måste finnas med skriver man ett plustecken + 

före ordet. Detta ersätter alltså AND.151 Om man istället vill utesluta ett ord 

skriver man ett minustecken - före ordet, vilket då ersätter NOT.152 Om man 

använder dessa uttryck bör man skriva in dem med versaler eftersom det då 

 
147 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 101. 
148 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 90. 
149 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 90. 
150 Ackermann & Hartman, 2001, s. 150. 
151 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 93. 
152 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 94. 
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blir lättare att skilja dem från sökorden i frågan.153 AND gör så att man söker 

på webbsidor där båda orden förekommer tillsammans. Många indexerade 

söktjänster sätter automatiskt in AND mellan orden även om man inte 

skriver ut det. Det är alltså en defaultinställning som finns inbyggd i 

söktjänsten. OR mellan orden gör att man får en mycket vidare sökning med 

webbsidor där antingen det ena eller det andra ordet förekommer. Några 

indexerade söktjänster sätter automatiskt in OR mellan orden om man inte 

skriver in något själv. NOT använder man när man vill utesluta något. I vissa 

indexerade söktjänster måste man också skriva in AND före NOT för att 

sökningen ska fungera.154 Om man ska söka efter flera ord är alltså det 

vanliga att använda boolesk logik. Använd operatorer för att specificera att 

söktjänsten ska hitta webbsidor som innehåller ett visst ord eller ett annat 

ord.155 Man kan också välja om man vill att två ord ska finnas nära varandra i 

ett dokument med hjälp av operatorn NEAR.156 

5. Fraser, koncept och parenteser. Skriver man ett antal ord inom citationstecken 

söker man efter en bestämd fras.157 Man söker alltså på ord som måste stå i en 

bestämd ordning eller bredvid varandra. De flesta indexerade söktjänster 

kräver dubbla citationstecken för att skilja mellan fraser och enstaka ord. 

Om en indexerad söktjänst stöder sökning på koncept innebär det att den 

automatiskt söker efter webbsidor som innehåller liknande termer och ord 

som de man sökt efter.158 Söktjänsterna går från vänster till höger när de läser 

in sökuttryck. Om man vill frångå detta kan man använda parenteser.159 Man 

kan också kombinera parenteser med booleska operatorer för att skapa mer 

komplicerade sökuttryck. 

6. Trunkering och wildcards. Trunkering innebär att man kan söka efter olika 

former av samma ord med hjälp av ersättningstecken.160 Dessa 

ersättningstecken eller wildcards kan variera mellan olika söktjänster. 

Vanligen ersätter * ett eller flera tecken, medan ? ersätter ett tecken. Vissa 

söktjänster tillåter bara trunkering i slutet av ordstammen, andra dock även i 

mitten och början.161 En del söktjänster trunkerar också automatiskt ord och 

 
153 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 105. 
154 Ackermann & Hartman, 2001, s. 147 f. 
155 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 91. 
156 Ackermann & Hartman, 2001, s. 149. 
157 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 92. 
158 Ackermann & Hartman, 2001, s. 149 f. 
159 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 106. 
160 Ackermann & Hartman, 2001, s. 149. 
161 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 94 ff. 
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om man vill undvika detta av någon anledning måste man ändra 

defaultinställningen.162 Om man t.ex. är osäker på stavningen kan det vara bra 

att använda sig av trunkering. 

7. Nyckelordssökning. I en del söktjänster kan man begränsa en sökning med 

hjälp av sk. nyckelord. För att söka efter länkad text skriver man anchor: 

följt av den text man söker efter. Om man vill söka i webbsidornas rubrik 

skriver man title: följt av den rubrik man är intresserad av. Om man vill söka 

efter url:er räcker det med att skriva in ett ord som ska ingå i sidan, t.ex. 

url:golf. Det finns flera sätt att söka efter bilder. Känner man till bildens namn 

skriver man image: … man kan också skriva t.ex. image:cat för bilder där 

cat ingår i filnamnet.163 Även här förekommer det variationer mellan de olika 

söktjänsterna och i manualen redovisas dessa skillnader. 

8. Att kombinera sökoperatorer. Naturligtvis går det att kombinera operatorerna. 

Ett problem är dock att söktjänsterna kan kräva att de ska stå i en bestämd 

ordning.164 Detta rekommenderas:165 

• + eller AND 

• - eller NOT 

• title: 

• url: 

• <<     >> 

• * 

5.6.1 Söktips  

Om man får för få träffar på resultatlistan kan det bero på flera saker: 

• Sökuttrycken var kanske alltför specifika, gå tillbaka och ta bort några termer 

som har AND mellan sig. 

• Det kanske finns andra termer som lämpar sig att använda. Tänk ut flera 

synonymer. Försöka att trunkera fler av orden om det är möjligt. 

• Kontrollera stavning eller syntax. 

• Läs instruktionerna på hjälpsidan eller i manualen igen. 

 
162 Ackermann & Hartman, 2001, s. 149. 
163 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 107 f och Björkman & Ohlsson 2000, s. 18 f. 
164 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 96. 
165 Hermundstad & Östlund, 1998, s. 97. 
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Om man får för många träffar, eller om många av träffarna inte har något att göra med 

sökfrågan, försök med detta: 

• Begränsa sökningen till speciella delar av webbsidorna, använd nyckelord om 

möjligt. 

• Använd mer specifika termer. 

• Lägg till ytterligare termer med AND och NOT. 

• Ta bort några synonymer om det är möjligt. 

5.7 Källkritik 
Det finns olika problem och möjligheter som man bör vara medveten om när man 

ska söka på webben. Att förhålla sig källkritisk är ett sådant problem.166 Mycket av 

den tryckta information vi hittills tagit del av har varit granskad och kontrollerad på 

något sätt av någon. Webben utesluter inte den möjligheten men det finns heller inga 

garantier för att så är fallet.167 Idag finns en hel del hjälpmedel på webben som kan 

användas för att utvärdera kvalitén på information som t.ex. webbsidor som erbjuder 

länkar till kvalitetsbedömd information. Många webbplatser för organisationer, 

universitet, akademiska institutioner och bibliotek innehåller länkar till sidor med 

värdefull information. Men trots dessa hjälpmedel, måste de som använder webben 

för att hitta information själva kunna bedöma värdet på den eftersom mycket 

information inte är bedömd.168 Genom Internet och söktjänsterna på webben kan vem 

som helst få direkt tillgång till ursprungskällor och själv få möjlighet att bilda sig en 

uppfattning om olika skeenden och förhållanden. Samtidigt som man har tillgång till 

källor av en helt annan omfattning än tidigare har man också en oöverskådlig mängd 

uppgifter.169 Att mindre bibliotek har fått en möjlighet att erbjuda sina användare 

information i mycket större utsträckning och i mer uppdaterad form än tidigare är en 

positiv konsekvens som webben fört med sig. Några av de bibliotekarier som hade 

varit verksamma innan webben slagit igenom påpekade också denna positiva effekt 

under intervjuerna.170 Samtidigt finns det så mycket information att man kan få svårt att 

ta in den på grund av mängden.  

Källkritik är en metod för att avgöra vad som är sant och vad som inte är det. 

 
166 Leth, Göran & Thurén, Torsten, 2000, Källkritik för Internet, s. 10. 
167 Hadenius, 1998, s. 8. 
168 Alexander, Janet, E. & Tate, Marsha Ann, 1999, Web Wisedom. How to Evaluate and Create 
Information Quality on the Web, s. 2 f. 
169 Leth & Thurén, 2000, s. 16 f. 
170 Intervju 4 och Intervju 6. 
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Om vi inte trott att det finns mer eller mindre sannfärdiga påståenden skulle vi inte ägna oss åt 
källkritik som är en metod som syftar till att avgöra just vad som är sanningsfärdigt och vad som inte 
är sanningsfärdigt.171 

Man måste dock vara medveten om att i princip alla sanningar är provisoriska. Det 

som är sant idag kan mycket väl vara falskt i morgon. Sanning måste därför enligt 

Leth och Thurén definieras som, så långt som det för närvarande går att veta.172 De 

menar att det både fordras noggrannhet och eftertänksamhet om webben ska kunna 

användas till något annat än att inhämta den mest elementära information.173 Man kan 

inte lita helt på webben. Tillsammans med andra källor är den emellertid en viktig 

informationskälla.174 

Källkritikens uppgift är att kritiskt granska och bedöma trovärdigheten och 

kvalitén i det man finner. Det bästa sättet att ta reda på om det man läser är sant är 

att själv kontrollera innehållet. Det kan man göra genom att ställa materialet mot 

källkritiska principer.175 Fem grundläggande principer är enligt boken Web Wisedom 
accurency, authority, objectivity, currency och coverage. Förutom dessa fem 

kriterier måste också andra faktorer som standard och riktlinjer, begränsningar och 

lagar, liksom vår egen förmåga att utvärdera och bedöma tas med i beräkningen.176 

Många gånger är det kanske inte möjligt att göra tidskrävande källkritiska 

granskningar av material men även den som har bråttom måste tänka sig för.177 Här 

följer ett några punkter med frågor som kan vara bra att ställa till materialet man hittar 

på webben:  

1. Aktualitet. Är informationen aktuell? När skapades sidan och hur ofta är den 

uppdaterad? Om det finns länkar på sidan är de då uppdaterade?178 Om 

uppgifterna inte uppdateras regelbundet kan information vara gammal och den 

stämmer kanske inte heller längre.179 

2. Auktoritet. Finns det en författare angiven? Vilka meriter eller kvalifikationer har 

författaren? Är det möjligt att komma i kontakt med författaren via e-post? Vem 

står bakom sidan? Är det en organisation eller en institution? Finns det någon 

 
171 Leth & Thurén, 2000, s. 20. 
172 Leth & Thurén, 2000, s. 20. 
173 Leth & Thurén, 2000, s. 7. 
174 Hadenius, 1998, s. 14. 
175 Björkman & Ohlsson, 2000, s. 21. 
176 Alexander & Tate, Mar1999, s. 2.  
177 Leth & Thurén, 2000, s. 20. 
178 Björkman & Ohlsson, 2000, s. 21. 
179 Leth & Thurén, 2000, s. 23. 
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ansvarig person?180 Man måste ifrågasätta om den som skriver, är vad han eller 

hon utger sig för att vara. Det kan också vara så att det som står är skrivet av den 

som uppger sig vara upphovsman, en person med ärligt uppsåt - men innehållet 

behöver trots det inte vara sant.181 

3. Beroendeförhållande. På webben är det lätt att kopiera uppgifter. Om det är 

möjligt bör man därför gå till primärkällan. Att flera webbplatser bygger på 

samma primärkälla är inte heller ovanligt. För att kontrollera om så är fallet kan 

man jämföra webbplatserna med varandra. Om det finns stora likheter, 

framförallt i detaljer, kan man misstänka att det existerar ett beroendeförhållande 

dem emellan.182 

4. Objektivitet. Vad är syftet med sidan? Det är viktigt att skilja mellan faktasidor 

och sådana som är utlagda i kommersiellt syfte eller för att provocera och skapa 

debatt. Är informationen belyst ur olika perspektiv eller är den vinklad? Var är 

uppgifterna hämtade? Finns det hänvisningar till andra, oberoende källor som 

styrker innehållet på sidan?183 Varje källa som har intresse av att förvränga 

någonting måste också misstänkas för att göra det. Webbplatser med ett 

kommersiellt syfte kan vinkla information för att gynna sina intressen. Därmed 

inte sagt att de alltid är otillförlitliga.184 Finns all relevant information med eller 

saknas något? Har den som har lagt ut informationen skäl att utelämna fakta eller 

vinkla det beskrivna?185 

5. Omfattning. Finns målgrupp angiven? Informationens djup och bredd?186 Ett bra 

sätt att undvika att berätta hela sanningen kan vara att ge mer än hela sanningen, 

betydligt mer. För att exemplifiera: Den 11 september 2001 vid terrorattacken 

mot World Trade Center i New York strömmade information emot oss. I ett 

sådant överflöd av information från myndigheter, privatpersoner och 

nyhetskanaler är det lätt att tro att eftersom det rapporteras så mycket så får man 

veta ”allt” som är att veta. Så behöver inte vara fallet. Det kostar nästan ingenting 

att lägga ut fakta på webben.187 I framtiden kommer det att vara möjligt att hitta 

information om praktiskt taget allt, men vill vi verkligen det? Kvalitet måste väl 

 
180 Björkman & Ohlsson, 2000, s. 21. 
181 Hadenius, 1998, s. 17. 
182 Leth & Thurén, 2000, s. 23 f. 
183 Björkman, & Ohlsson, 2000, s. 22. 
184 Leth & Thurén, 2000, s. 26 f. 
185 Hadenius, 1998, s. 40. 
186 Björkman & Ohlsson, 2000, s. 22. 
187 Hadenius, 1998, s. 44. 
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ändå komma före kvantitet?188 Framtidens söktjänster blir kanske tvungna att 

attrahera genom att endast ha kvalitetsgranskad information? 

6. Tillförlitlighet. Framstår informationen som tillförlitlig? Finns det några uppenbara 

sakfel i informationen på sidan? Är informationen granskad?189 Det är inte helt lätt 

att avgöra vad som är äkta och falsk information när den ges elektroniskt. 

Bristande precision när personer och institutioner presenteras är ett 

varningstecken att uppmärksamma.190 

7. Trovärdighet. Hur väljer man mellan webbplatser? Det är klart att man kan välja 

att bara använda sig av webbplatser som representerar kända auktoriteter eller 

utgå från en webbsida med kontrollerade länkar, t.ex. Mölndals bibliotek. Då 

missar man dock en del av tjusningen med webben. Men det beror förståss också 

på vad man ska använda informationen till.191 

5.7.1 Allmänna råd om källkritik 

Enligt Leth och Thurén bör man:192 Välja källor som erbjuder så mycket information 

som möjligt när det gäller författarens namn, titel, ställning, organisations tillhörighet, 

sidans tillkomst datum, samt hur man kontaktar författaren. Man bör söka bevis på 

att påståendena har genomgått kvalitetskontroll. Att flera tagit del och godkänt 

innehållet i en källa stärker trovärdigheten. Det som har kommit fram genom 

metainformation kan ge bra riktlinjer om huruvida materialet är tillförlitligt eller inte. 

Sammanfattningar och innehållsöversikter gör att man snabbt kan jämföra olika 

källor. Värderande och kommenterande uttalanden om olika källor kan också ge 

vägledning. Studera webbplatsernas adresser gov, edu, org, eller com. Därigenom 

kan man också försöka kontrollera vem som står bakom en viss domän. 

Framställningssättet är också en indikation på trovärdighet.  

5.7.2 Källkritik i praktiken 

I intervjuundersökningen när jag specifikt frågade, svarade alla att de är medvetna om 

källkritik när de söker på webben och i söktjänsterna. De förmedlade inte sådan 

information som de inte tyckte hade rätt kvalitet. Bibliotekarierna sa till användaren 

att den här källan kanske är lite osäker. De flesta ansåg att användarna, t.ex. 

studenterna, köpte alldeles för mycket av den utlagda informationen på webben, om 

de inte hade fått information ifrån skolan om att de var tvungna att tänka på detta t.ex. 

 
188Häger & Strömblad, 1997, s.208. 
189 Björkman & Ohlsson, 2000, s. 21. 
190 Leth & Thurén, 2000, s. 24. 
191 Leth & Thurén, 2000, s. 31. 
192 Leth & Thurén, 2000, s. 31 f. 
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vid specialarbeten. Det verkade också som de flesta bibliotekarier som ingick i 

undersökningen tyckte att elever och komvuxstuderande borde eller skulle få den här 

informationen i skolan snarare än från biblioteket. En av bibliotekarierna menade att 

det vetenskapliga betraktelsesättet dvs. att man kritiskt ska granska en källa har 

försvunnit hos många yngre människor.193  

Just hur man utövar källkritik är troligen något som borde ingå mer i 

användarundervisning på biblioteken. Yngre människor kanske inte kommer i kontakt 

med detta så ofta även om de kan hantera datorn som media. Äldre användare 

kanske är mer medvetna om problematiken med källkritik, men dessa har kanske 

istället problem med själva användandet av datorn och webben. 

5.8 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag redogjort för de typer av söktjänster som ingår i under-

sökningen och deras respektive för- och nackdelar. Vidare har jag redogjort, allmänt 

och specifikt, för olika strategier och söksätt som kan användas vid 

informationssökning i söktjänster. Jag har även redogjort för de problem som 

källkritik medför vid användandet av webben som informationskälla. Jag har där så 

varit möjligt inflikat tillvägagångssätt och åsikter som framkommit genom intervjuerna 

med de bibliotekarier som ingick i intervjuundersökningen.  

I det avslutande kapitlet ska jag nu försöka knyta samman mina teoretiska 

utgångspunkter med undersökningen och resultatet av denna.  

 
193 Intervju 7. 
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6. Slutanalys 

Redan före min praktik visste jag ungefär vad jag ville skriva min magisteruppsats 

om: söktjänster på webben. Jag visste dock inte riktigt hur jag skulle angripa detta 

ämne. Därför passade jag på att fråga de bibliotekarier jag kom i kontakt med om de 

brukade använda söktjänsterna på webben i arbetet. Jag fick skiftande svar på denna 

fråga. Genomgående verkade det finnas osäkerhet angående hur man bäst utnyttjade 

denna typ av tjänst. Osäkerheten bekräftas också av en del litteratur som jag läst och 

som jag redogör för i kapitel två. Bibliotekarier ses ofta som experter på 

informationssökning. Den uppfattningen verkar dock inte gälla för de 

folkbibliotekarier som deltog i min undersökning, när det gäller att söka i 

söktjänsterna på webben. Snarare var det nog så att osäkerheten var stor. 

6.1 Teori och metod 
Carol Kuhlthau har utvecklat en teori där informationssökning ses som en 

meningssökande process med just osäkerhet som ett viktigt inslag. Genom långsiktiga 

studier som jag redogör närmare för i kapitel tre tyder hennes resultat på att man som 

användare genomgår en rad stadier under informationssökningen:194 

1. Inledningsstadiet 

2. Urval 

3. Utforskning 

4. Formulering 

5. Insamlande 

6. Presentation  

Jag menar att man som bibliotekarie också bör ses som användare och när det gäller 

informationssökning i söktjänsterna inte som en expert. Tanken bakom Kuhlthaus 

osäkerhetsprincip bör därför även gälla för många folkbibliotekarier. Vad Kuhlthau 

menar är att osäkerhet är en naturlig del av allt informationsinsamlande och en del av 

 
194 Kuhlthau, 1993, s. 72ff. 
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varje stadium i hennes informationssökningsmodell. Genom att bättre förstå 

informationssökningsprocessens steg kan man sedan minska denna 

osäkerhetskänsla. Med min intervjuundersökning ville jag få bekräftat om den 

uppfattning som jag tidigare fått, att det rådde en osäkerhet om hur man använde 

söktjänsterna, stämde med verkligheten och vad man i så fall skulle kunna göra för att 

motarbeta denna känsla. Undersökningen bekräftar att bibliotekarierna inte utnyttjar 

söktjänsternas finesser och att många är missnöjda med resultaten av sina sökningar. 

Osäkerhet präglar många delar av processen med användandet av söktjänsterna trots 

att alla anser sig vara kompetenta att söka information annars. Vad beror då detta på? 

Det verkliga problemet ligger kanske på ett helt annat plan, nämligen folkbibliotekens 

ekonomiska situation och personalbrist? Detta leder i förlängningen till att man får 

avstå från vissa saker, t.ex. att lära sig använda söktjänster på ett bättre sätt. Och även 

om man får utbildning för detta glöms det snart bort, eftersom utbildningen inte följs 

upp. Det finns vanligen inte heller tid avsatt till att öva. Att hålla sig ajour med alla nya 

finesser och nya söktjänster som dyker upp med jämna mellanrum är inte heller så 

lätt, när det finns andra saker som pockar på uppmärksamhet. Detta är verkligheten 

för dagens folkbibliotekarier. Hur kan man då komma till rätta med en situation som 

denna? 

För att Kuhlthaus meningssökande process ska kunna appliceras på 

bibliotekarier som söker information i referensarbetet, insåg jag att hennes teori 

behövde kompletteras. Det finns behov av en metod som kan överföras till 

folkbibliotekarier i informationsdisk som använder söktjänster och söker information 

åt andra. Hennes osäkerhetsprincip behöver, enligt min mening förstärkning, och jag 

valde att försöka komplettera hennes modell med mer rationella tillvägagångssätt. Det 

finns många uppställningar på hur man kan söka information i teorin. I kapitel tre 

redogör jag för hur Harter, Marchionini och Large m.fl. anser att man bör gå till väga. 

Deras olika indelningar påminner om varandra och härstammar från det synsätt som 

existerade innan webben började användas. Innan man då började söka var man 

beroende av att ha en utarbetad plan för de olika steg man skulle använda. Både 

otympliga gränssnitt och höga kostnader när man var online, var orsaker till detta. 

Oftast var det också experter som använde dessa databaser och inte vem som helst. 

Idag är situationen annorlunda. Genom Internet och utvecklandet av webben kan i 

princip alla få tillgång till den information som finns lagrad där, om de vet hur de ska få 

fram denna.  

Ett sätt att få tillgång till information som finns i söktjänsterna är den 

informationssökningsmanual som jag har skapat. Med den menar jag att man som 

bibliotekarie inte ska behöva sätta sig in i alla sökfunktioner som finns i respektive 

söktjänst utan att det ska räcka med en grundläggande kunskap om hur man söker 
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information, något varje utbildad bibliotekarie besitter. Manualen stöder Kuhlthaus 

osäkerhetsprincip så till vida att det finns många olika sökvägar och exempel 

beskrivna. Man ska kunna leta sig fram på olika vägar och sätt, eftersom vi alla söker 

information med viss variation och olika grad av säkerhet. Samtidigt speglar 

manualen till viss del det gamla tankesättet att tänka sig informationssökningen som 

en process, och om man bara följer alla de rätta stegen når man också fram till det 

riktiga svaret. Jag menar att det är möjligt att kombinera dessa olika synsätt: att följa 

en plan och ha strategi men samtidigt tillåta sig känslan av osäkerhet på olika nivåer av 

informationssökningen. 

6.2 Besvarade frågeställningar 

• Hur ser söktjänsterna på webben ut? Vilka begränsningar och möjligheter finns 

vid användandet av dem? 

I kapitel fem redogör jag för indexerade-, katalogiserade- och metasöktjänster på ett 

generellt plan. Jag lyfter fram deras respektive förtjänster och begränsningar. 

Eftersom användare även här tillämpar individuella angreppssätt, har jag i manualen 

visat med exempel hur man kan använda olika söktjänster. Jag har i manualen 

sammanställt vilka sökfunktioner de olika söktjänsterna stöder, liksom vilka 

huvudkategorierna är i de katalogiserade söktjänster som inte har sökfunktioner. Alla 

söktjänsterna har individuella begränsningar och möjligheter, många av dessa 

naturligtvis på ett tekniskt plan. För att överhuvudtaget kunna använda söktjänsterna 

krävs naturligtvis såväl datorvana som känsla för informationssökning samt att man 

förstår hur man använder booleska operatorer t.ex. Denna allmänna vana uppvisar 

alla bibliotekarier som ingick i undersökningen. Åldern på bibliotekarierna, som 

varierade mellan 25 och 63, hade i detta fall ingen betydelse.  

Många av söktjänsterna behöver enligt min mening bli mer användarvänliga och 

också bygga ut sina hjälpfunktioner. De som intervjuades var dock i allmänhet nöjda 

med de hjälpsidor de varit inne i på.  

• Vilka olika typer av sökstrategier kan man använda vid informationssökning i 

söktjänster? 

Traditionellt sett har sökstrategierna för databaser varit rationella modeller över 

lämpliga tillvägagångssätt gällande, hur man lättast utvinner relevant information som 

motsvarar den sökning man gjort. Många av dessa strategier är fortfarande tillförlitliga 
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och en genomgång av dem och hur de motsvarade resultatet i intervjuundersökningen 

finns i kapitel fem. Genom att kombinera Carol Kuhlthaus teori om osäkerhet som en 

del av all informationssökning med dessa rationella modeller, har jag sammanställt 

några logiska tillvägagångssätt för sökningar i indexerade-, katalogiserade och 

metasöktjänster. Min slutsats är att man både kan följa dessa modeller och ändå 

känna osäkerhet för själva sökningen. Man vet aldrig säkert vad resultatet ska bli, 

oavsett hur väl förberedd man är. Att poängtera detta trots att det är en självklarhet 

tror jag är viktigt. Bibliotekarier ska vara duktiga på så mycket och inom så många 

ämnesområden, visst måste man tillåta sig känna osäkerhet och se detta som en 

naturlig del av informationssökningen. I annat fall förlorar man lätt trovärdighet, 

kanske både inför sig själv och användaren. 

• Använder bibliotekarier någon medveten sökstrategi när de söker information i 

söktjänster? Hur går de till väga? 

Under intervjuerna kom det fram att de flesta inte ansåg att de hade någon plan eller 

strategi när de började en sökning i söktjänsterna. Efter att ha tänkt ut några sökord 

prövade man vilket resultatet blev och först om man fick massor av träffar eller inga 

alls tänkte man över hur man skulle gå tillväga lite närmare. En anledning till detta är 

säkert att vanliga korta frågor inte behöver alltför mycket planering. Alla utom en 

person ansåg att de vanligen fick för många träffar när de sökte. Även en av de 

personer som förberedde sin sökning ansåg att han vanligen fick för många träffar. Jag 

menar att en mer genomtänkt sökning borde, även för hans del, generera ett bättre 

resultat som helhet. Ett problem här är givetvis att man som bibliotekarie söker åt 

någon annan. Även om man anser att man får för många träffar, kanske det är ”rätt” 

träffar. Det är ju ingen utom användaren som kan bestämma om resultatet är relevant 

eller ”rätt”. Därför kan det nog löna sig att istället för att satsa så mycket krut på att 

söka åt andra borde man utveckla tjänsterna för att lära användare att själva söka 

fram den information de behöver. En av de bibliotekarier jag intervjuade tog också 

upp detta som en lösning för framtiden.  

• Anser bibliotekarierna att de själva är kompetenta informationssökare? 

Intervjuerna visade att bibliotekarierna ansåg att de var kompetenta 

informationssökare, eftersom man hade en allmän kunskap om informationssökning. 

Med kompetenta informationssökare avses i det här fallet att de själva ansåg att de 

hittade den information de letade efter. Det man saknade var den lite mer specifika 

kunskapen om hur man söker i exakt den eller den söktjänsten.  
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• Vilka problem upplever bibliotekarierna att det finns när de söker i de 

kommersiella söktjänsterna på webben? Finns det något sätt att komma runt 

dessa problem? Är en manual ett alternativ? 

De problem som bibliotekarierna ansåg att det fanns med att använda söktjänsterna 

var att det var svårt att komma ihåg de olika funktionerna som gällde. Använde man 

citationstecken här? Vilka booleska operatorer fungerade? Vilken var 

defaultinställningen om man inte skrev in någonting mellan sökorden? Sett ur det 

perspektivet var det många som välkomnade en användarmanual när diskussionen 

kom in på detta. Som jag tidigare har nämnt i kapitel fyra ser jag inte en 

användarmanual som den ultimata lösningen på något sätt. Men jag tror att den kan bli 

ett viktigt arbetsredskap när man inte vill, orkar eller har intresse av att hålla sig 

uppdaterad om en service som man kanske bara använder någon gång i veckan. 

6.3 Avslutande sammanfattning 
Tidigare forskning har visat på att bibliotekarier upplever problem när de söker efter 

information i söktjänster och på webben. Flera uppsatser inom BoI har bl.a. påvisat 

problemen. Samtidigt har inga verkliga lösningar på hur man ska komma till rätta med 

dessa problem tagits fram. Mer utbildning räcker inte eftersom många sedan inte 

praktiserar de nya kunskaperna tillräckligt ofta för att komma ihåg dem. Det behövs 

avancerade hjälpmedel. Många av söktjänsternas egna hjälpsidor är helt enkelt inte 

tillräckliga för att tillfredsställa behovet.  

Med utgångspunkt ur ett eget material ville jag genom intervjuundersökningen få 

bekräftat om problemen existerade såsom de blivit beskrivna i tidigare 

undersökningar. Här anser jag svaret vara ja. Jag har därefter genom min 

litteraturundersökning funnit, som jag menar, användbara svar och strategier. Utifrån 

detta har jag arbetat fram en användarmanual för ett antal söktjänster på webben. 

Det som nu vidare behöver göras på detta område är att utvärdera manualen. Det 

vore intressant att om en tid genomföra en enkätundersökning och ta reda på hur 

användbar den redovisade manualen verkligen är, om den har förbättrat 

arbetssituationen och vilka förändringar som ytterligare kan förbättra den.  
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7. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den problematik som finns när man söker 

information i söktjänster på webben och att skapa en användarmanual för sådana 

söktjänster. Genom litteraturstudier och intervjuer med åtta folkbibliotekarier i 

Norrtälje har jag försökt besvara hur söktjänsterna på webben ser ut, vilka 

sökstrategier som är lämpliga att använda vid informationssökning i söktjänster och 

om de intervjuade bibliotekarierna hade någon medveten strategi när de sökte 

information. Jag ställde frågor omkring i vilken mån de ansåg sig vara kompetenta 

informationssökare, liksom om de problem de upplevde när de skulle använda just 

söktjänster på webben. Med utgångspunkt i Carol Kuhlthaus osäkerhetsprincip 

liksom det mer traditionella informationssökningstänkandet har jag kommit fram till 

att ännu år 2002 är många folkbibliotekarier osäkra på hur de ska söka information i 

söktjänsterna. De flesta bibliotekarier anser själva att de är kompetenta 

informationssökare. De hittar vanligen det de letar efter i olika situationer. 

Osäkerheten börjar när de ska använda söktjänsterna. Många har svårt att komma 

ihåg tekniska finesser och man varierar därför inte sökningarna utifrån frågan i den 

utsträckning som det vore möjligt. De flesta som ingick i studien förberedde inte sina 

sökningar i någon större utsträckning. Till stor del kan detta säkert skyllas på den 

stora arbetsbelastning man har på folkbibliotek i dag. Utifrån detta har jag 

sammanställt en manual för informationssökning i några av söktjänsterna på webben. 

Manualen tar upp olika tillvägagångssätt för sökningar i indexerade, katalogiserade 

och metasöktjänster, samt specifik information om vad som gäller i 22 olika 

söktjänster. En del av detta resultat har jag också sammanställt i en kortare lathund på 

tre sidor. Informations- sökningsmanualen är avsedd att fungera som ett hjälpmedel 

för bibliotekarier i informationsdisken. Den kan också förmedlas till besökare på 

biblioteken.  
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Ordlista 

Booleska operatorer – vanliga operatorer är AND, OR, NOT. De kan 

kombineras med sökord på olika sätt för att skapa mer komplicerade sökuttryck. 

Metoden, boolesk logik, är uppkallad efter den engelske matematikern George 

Boole som i början av 1800-talet konstruerade en logisk algebra. Boolesk 

algebra är en form av algebra där alla värden är antingen SANNA eller 

FALSKA (TRUE eller FALSE).195  

Bokmärke – ett sätt att spara en webbadress i en webbläsare så att det är lätt att 

hitta tillbaka till någon plats på Internet. Alla webbläsare har idag funktioner för att 

spara bokmärken.196 

Defaultinställning – ett förvalt värde. På engelska default, standardvärde, 

normvärde, det värde som är förinställt i ett program eller i en hårdvaruenhet och 

som gäller om inte användaren anger någonting annat.  

Diskussionsgrupp – diskussionsforum på Internet och webben. Finns om alla 

ämnen tänkbara. 

Domän – adressavdelning inom webben. Telia har t.ex. adressen www.telia.se, man 

har registrerat telia som domännamn. Förkortningen .se kallas för landsdomän 

eller toppdomän.197 

Domännamn – namn som företag registrerat. 

Favoriter – beteckning i webbläsare för en arkiverad länkadress som gör att man 

snabbt och enkelt hittar tillbaka till en viss webbsida. 

Html – Hyper Text Markup Language. Den vanligaste standarden för skapandet av 

dokument på webben.198 

Http – HyperText Transfer Protocol. Det standard protokoll som används på 

webben.199 

 
195 Paginas IT-ordbok. http://www.pagina.se/itord/  
196 Paginas IT-ordbok. http://www.pagina.se/itord/ 
197 Häger & Strömblad, 1998, s. 214. 
198 Häger & Strömblad, 1998, s. 216. 
199 Häger & Strömblad, 1998, s. 216. 
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Hypertext eller hyperlänk – koppling från en viss plats (en symbol, en bild eller ett 

markerat ord) på en webbsida till en annan plats på samma eller annan 

webbsida.200 

Indexerade söktjänster – söktjänster där indexering och insamlandet av dokument 

sker automatiskt med hjälp av en programvara, en sk. sökrobot. 

Informationskompetens  (Information literacy) – förmågan att söka, kritiskt värdera 

och kreativt utnyttja information.201 

Internet – ett världsomspännande nät av (oberoende) datorer och 

kommunikationslänkar som arbetar med protokollen TCP/IP och som kan 

kommunicera med varandra genom ett enhetligt adresseringssystem.202 

Katalogiserade söktjänster – söktjänster där material samlas in och läggs till i 

söktjänstens databas manuellt. 

Metadata – betyder data om data, vanligen hur en databas är organiserad. 

Informationen etiketteras helt enkelt så att det blir lättare att hitta den. 

Metafält – de fält i html-koden till en webbsida/webbplats där metataggarna står.  

Metatagg - En typ av märkning i dokument. Den syftar inte till att ge texten något 

visst utseende eller form utan används för att markera sådant som dokumenttyp, 

ursprung eller innehåll. En sökrobot som söker efter information läser metataggar, 

men informationen visas aldrig vid normal läsning av webbsidan med en 

webbläsare utan finns bara i HTML-koden.203  

Metasöktjänster – Söktjänster som inte har någon egen databas utan söker i andra 

söktjänster databaser efter information. 

Mosaic – det första grafiska klientprogrammet för webben. Utvecklades till 

Netscape.204 

Nyckelord – man kan söka i metafält på en webbsida genom att använda nyckelord. 

T.ex. söka efter länkad text med anchor: 

Portal – en term för webbplatser som är eller vill vara startpunkter för webbsurfare, 

innehåller dessutom ofta någon form av sökfunktion tillsammans med en rad andra 

tjänster. Många söktjänster är en del av en portal.205 

Protokoll – i detta sammanhang en uppsättning regler för hur datorer ska 

kommunicera med varandra.206 

 
200 Datatermgruppens webbsida, länk, http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a2  
201 Grelle, Dorothee, 2001, Informationskompetens – medel eller möjligheter? En studie om 
informationssökning och –användning vid gymnasielärarutbildningen i Uppsala, s.15. 
202 Häger & Strömblad, 1998, s. 217. 
203 Paginas IT-ordbok. http://www.pagina.se/itord/ 
204 Häger & Strömblad, 1998, s. 218. 
205 Häger & Strömblad, 1998, s. 219. 
206 Häger & Strömblad, 1998, s. 219. 
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SUNET – Swedish University Network, de svenska universitetens och 

högskolornas gemensamma datornätverk.207 

Surfa – när man klickar sig runt på webben via hyperlänkar, mer eller mindre 

planlöst.208 

Sökfråga – de sökord man skriver in i sökformuläret i en söktjänst. 

Söksträng – den följd av ord man skriver in i sökformuläret till en fråga. 

Söksyntax – hur man väljer att kombinera sökord med synonymer, booleska 

operatorer eller nyckelord. 

Söktjänst – service som tillhandahålls på Internet, vanligen gratis. Brukar delas upp i 

indexerade söktjänster, katalogiserade söktjänster och metasöktjänster. Det är 

dessa tre typer av tjänster som jag syftar på när jag talar om söktjänster i 

uppsatsen.  

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol, kommunikations 

”språket” mellan datorer på Internet.209 

Trunkering – när man med hjälp av ersättningstecken kan söka efter ord med olika 

ändelse eller stavning i söktjänster. T.ex. coulor eller color. Genom att skriva 

co*lor hittar man båda stavningarna. 

Träfflista – den lista över träffar, resultat, som kommer fram när man genomfört en 

sökning i en söktjänst. 

URL – Universal Resource Locator, användas för att beskriva plats och typ av 

information på Internet. Samma sak som en adress till en fil någonstans på 

Internet.210 

Virtuellt bibliotek – en samling med granskade länkar på ett biblioteks webbplats. 

Webben eller www – (World Wide Web) den gigantiska grafiska 

informationsdatabasen på Internet. Internet har fått sin spridning genom nätverket 

www.211 

Webbplats – (eng. web site) Flera webbsidor som är hoplänkade med varandra 

med en gemensam upphovsman (i form av en person, ett företag osv.) och med 

en gemensam ingångssida. 

Webbsida – Sida på World Wide Web. Via länkar är de direkt eller indirekt 

kopplade till alla andra sidor i www. Sidorna finns vanligen på en webbplats. 

 

 
207 Häger & Strömblad, 1998, s. 220. 
208 Häger & Strömblad, 1998, s. 221. 
209 Häger & Strömblad, 1998, s. 221. 
210 Häger & Strömblad, 1998, s. 221. 
211 Häger & Strömblad, 1998, s. 221 f. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 
Tack så mycket för att du har velat ta dig tid att ställa upp på en intervju för min 
magisteruppsats i biblioteks och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Min 
uppsats behandlar söktjänster på webben och den problematik man kan uppleva när 
man ska använda dessa. I uppsatsen kommer jag först att behandla denna 
problematik mera allmänt. Jag har där efter valt att undersöka hur folkbibliotekarier 
upplever att det är att använda söktjänster i referensarbetet. Det är alltså här som du 
kommer in i bilden. 
 
I detta utskick ingår en intervjuguide med frågor som jag kommer att ställa under 
intervjun. Dessa frågor är till för att du ska börja fundera kring ämnet och även andra 
frågor kan komma att ställas vid intervjutillfället. Intervjun kommer att ta cirka 1 
timme. 
 
Jag tänkte också passa på att definiera några begrepp. Med söktjänster menar jag 
indexerade söktjänster, katalogiserade söktjänster och metasöktjänster. Portaler, 
nyhetstjänster, diskussionsgrupper och olika typer av biblioteksdatabaser ingår alltså 
inte i begreppet så som det kommer att användas i min uppsats. Exempel på 
indexerade söktjänster är: AltaVista, Google, HotBot, Infoseek, Lycos, Northern 
Light och WebCrawler. Exempel på katalogiserade söktjänster är: Galaxy, HotBot 
Directory, LookSmart och Yahoo. Exempel på metasöktjänster är: MetaCrawler och 
Inference Find.  
Har du några andra frågor angående mina formuleringar i frågeguiden eller om 
uppsatsen i allmänhet, kontakta gärna mig eller min handledare Peter Kåhre.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
Ulrica Elfgren 
uelfgren@hotmail.com 
 
Peter Kåhre  
Peter.Kahre@abm.uu.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Bakgrundsinformation 

1. När och var tog du din examen? 

2. Hur gammal är du?  

 

Allmänt om webben och informationssökning 

3. Har du fått någon utbildning i informationssökning på Internet och webben? Om ja 

har detta skett via din arbetsplats eller på eget initiativ? 

4. Hur ofta använder du webben som ett referensverktyg i ditt arbete?  

5. För vilken typ av frågor använder du webben? 

 

Söktjänsterna 

6. Anser du dig ha tillräckligt med kunskap om hur man söker information i 

söktjänster? Om inte – vad saknas? 

7. Skulle du vilja ha mer utbildning om informationssökning i söktjänster? 

Varför/varför inte? 

8. Gör du något för att bibehålla och utveckla din sökkunskap? I så fall vad? 

9. Hur stor möjlighet har du att öva på att söka information i söktjänsterna? Har du 

möjlighet till detta på arbetstid? Är det något du skulle vilja ha mer tid till att göra? 

10. Har du fått någon speciell utbildning om de olika söktjänster som finns? T.ex. 

vilken sort som anses passa bäst för en viss typ av frågor? 

11. Anser du dig kompetent att sköta användarundervisning om söktjänster på 

webben? Varför/varför inte? 

12. Till vad och inom vilka ämnen söker du information via söktjänsterna på webben? 
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13. Det finns olika typer av söktjänster; indexerade söktjänster eller sökmotorer, 

katalogiserade söktjänster eller länkkataloger och metasöktjänster. Använder du 

någon sort oftare än en annan? 

14. Har du någon eller några personliga favoriter bland söktjänsterna? Varför? 

15. Hur väljer du ut vilken söktjänst du ska använda för en viss fråga?  

Beror det på: frågan, den/de söktjänster du bäst känner till, en söktjänst du 

vet har speciella kvalitéer, t.ex. granskning av materialet som ingår i dess databas 

eller beror det på något annat? 

16. Utför du dina sökningar på samma sätt i de olika söktjänsterna eller brukar du 

förändra din sökning på något sätt om du byter söktjänst? 

17. Hur tycker du att söktjänsterna är att använda? Vilka problem upplever du finns? 

Är det något du upplever som speciellt besvärligt/lätt? 

18. Får du information om nya söktjänster? På vilket sätt sker detta i så fall?  

19. Om du får höra talas om en ny söktjänst fortsätter du då att använda den/de du 

vanligen använder, eller prövar du den nya? Varför/varför inte? 

20. Anser du att du är uppdaterad om de söktjänster som för tillfället anses vara 

bäst?  

21. Om du hade möjlighet att utföra förändringar i söktjänsterna, hur skulle dessa ta 

sig ut? 

 

Informationssökning 

22. Förbereder du din sökning på något sätt? Har du någon plan innan du börjar din 

sökning? 

23. Söktjänsterna har oftast s.k. Hjälpfunktioner. Använder du dig av dessa? 

Varför/varför inte? 

Ev. följdfråga: 

24. Vilken sorts hjälp skulle du vilja ha? Hur skulle denna hjälp vara utformad? 

25. Använder du flera termer när du söker? Enkel eller avancerad sökning? 

26. Använder du dig av booleskt logik? I så fall vilka operatorer? 

27. Brukar du använda dig av mer än en söktjänst för en fråga? 
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28. När du får fram en träfflista efter en genomförd sökning, hur många träffar väljer 

du att titta närmare på? Vilka urvalskriterier har du för detta? 

29. Får du oftast för få eller för många träffar i din träfflista? Hur stort antal träffar 

räknar du som för många? 

30. Sätter du någon tidsgräns för hur länge du kan tänka dig arbeta med en sökfråga? 

31. Utför du alltid en sökning på webben med hjälp av en söktjänst eller försöker du 

också gå direkt till url-adressen trots att du kanske inte vet den exakta adressen? 

 

Synpunkter 

32. Vad tror du om användningen av informationssökning via söktjänster på webben i 

framtiden? Kommer biblioteken att använda dessa tjänster mer eller mindre? 

Finns det andra alternativ? 

33. Min förhoppning med den här uppsatsen är att jag ska kunna konstruera en 

informationssökningsmanual. Hur skulle du vilja att en hjälpmanual såg ut? Vilka 

funktioner borde finnas med?  

34. Har du några övriga synpunkter du skulle vilja ta upp? 


