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 Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen är en fallstudie av Uppsala Universitets sökfunktion. Sökfunktionen i studien valdes för 

att den finns på en stor och komplex webbplats som tillhör en motsvarande stor och komplex organisation 

och eftersom det fanns tydliga brister i den äldre versionen av sökfunktion. Uppsatsen belyser en del av de 

svårigheter som man kan stöta på när man bygger en lokal sökfunktion för den typen av webbplats. Bland 

annat så verkar de största svårigheterna inte vara tekniska, utan organisatoriska. Utan en gemensam strategi 

för hur man ska hantera information är det svårt att göra bra sökningar på webbplatsen. 

 

Nyckelord 

 
Lokala sökfunktioner, träffresultat, sökningar, hittbarhet, beslutsprocess, beslut, information management. 

 

Abstract 
This thesis is a case study of the search function on the University of Uppsala’s web site. The search function 

in this study was chosen since it exists on a large and complex web site and there were apparent lacks in the 

old version of the search function. The thesis highlights some of the problems that can appear in the 

development of a search function on a local site. One interesting find is that one of the most difficult issues is 

organizational and not technical. Without a common strategy how to handle information is it very difficult to 

make good searches on the web site.   
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 2  Förord 
 

För ungefär ett år sedan diskuterade jag möjligheten att skriva examensarbete med en bekant som arbetar vid 

Uppsala Universitet och i samband med det skulle han söka efter en person vid universitetet som han tyckte 

att jag skulle prata med. När han startat webbläsaren i sin dator, gick han direkt till Google för att göra 

sökningen efter kontaktuppgifter till den här personen med kommentaren “Uppsala Universitets webbplats 

går inte att använda”. Jag reagerade på att om en anställd vid universitetet tycker att Google är det mest 

effektiva sättet att hitta en annan anställd vid samma universitet, måste man ha missat något väsentligt på 

detta universitets webbplats.    

 

En tanke som följde på detta var att om man inte ger sin användare en bra anledning att gå via en portal, så 

missar man möjligheten att gå ut med annan väsentlig information som skulle kunna gynna verksamheten via 

den portalen. En typ av korsförsäljning av information.  

 

*** 

 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare på institutionen för Informatik och Media, Torsten Palm och 

Ilona Heldal för att de hjälpt mig genom processen att skriva den här uppsatsen. Ett stort tack även till alla 

jag har intervjuat i den här uppsatsen som har ställt upp med sin tid. 

 

Sist också ett tack till Andreas Boukaras och Tomas Sjödin som opponerade på den här uppsatsen och som 

gav mig värdefull kritik.  
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 3  Inledning 
 

Nedan presenteras motiv, syfte, frågeställning, metod- samt vilka begränsningar jag gjort inom ämnet. 

 

 

 1.1 Sökfunktion - mer än Google  

 

När man hör ordet sökfunktion så tänker många direkt på Google och på den listan man får efter att ha gjort 

en sökning där. Träfflistan man får är sorterad mest relevanta träffarna högst upp och sedan kommer 

resterande resultat i fallande relevansordning. 

 

Google är en väldigt bra sökmotor för webben, den arbetar på ett generellt sätt som är lika för alla 

webbplatser, men när man har en lokal webbplats finns det andra saker som är viktigt att tänka på både för 

hur själva sökmotorn arbetar och för hur man disponerar sökresultatet.  

 

Det här arbetet tittar på vilka särskilda utmaningar som finns när man bygger en lokal sökfunktion och hur de 

skiljer sig från generella sökfunktioner. 

 

 

 1.2 Syfte med uppsatsen 

 

Syftet med uppsatsen är att göra en fallstudie av sökfunktionen på Uppsala Universitets webbplats. Genom 

att titta på utvecklingen från den äldre versionen av sökfunktionen till den release av den nya sökfunktionen 

där man som man använder i dag så kan jag se skillnader mellan de två. Detta kan ge mig ledning till vilka 

nya utmaningar man har stött på när man utvecklat den nya sökfunktionen och se vilka utmaningar som finns 

i framtiden. 

 

Målet är att hitta förbättringsområden i både sökfunktionen i sig och i processen hur en stor och komplex 

organisation arbetar med sökfunktionen. 

 

 1.2.1 Syftets bakgrund 

 

Det senaste året har Uppsala Universitet markant gjort om sin sökfunktion och sitt sätt att disponera 

sökresultatet. Eftersom erfarenheterna från förändringen fortfarande är nya kommer jag att undersöka hur 

Sökprojektet som drivit projektet från Uppsala Universitets sida och hur företaget Findwise
1
 som har byggt 

sökfunktionen har upplevt genomförandet av projektet.  

“Sökprojektet”
2
, är ett projekt som syftar till att förbättra hittbarheten på universitetets webb. Detta projekt 

                                                        
1 http://findwise.se 

2 http://webb.uu.se/sv/sokprojektet 

http://webb.uu.se/sv/sokprojektet
http://webb.uu.se/sv/sokprojektet
http://webb.uu.se/sv/sokprojektet
http://webb.uu.se/sv/sokprojektet
http://webb.uu.se/sv/sokprojektet
http://webb.uu.se/sv/sokprojektet
http://webb.uu.se/sv/sokprojektet
http://webb.uu.se/sv/sokprojektet
http://webb.uu.se/sv/sokprojektet
http://webb.uu.se/sv/sokprojektet
http://webb.uu.se/sv/sokprojektet
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ledde till att man i början av året bytte ut universitetswebbens gamla sökfunktion med en ny, som både har en 

annan sökfunktionalitet och en helt ny disposition av sökresultatet. 

 

Eftersom att man har bedrivit ett enskilt projekt inriktat på sökfunktionalitet och hittbarhet innebär det att 

man dels har gjort en analys av hur situationen var innan och att man fortfarande arbetar aktivt med 

förbättringar. Detta tillsammans innebär att erfarenheterna kring projektet fortfarande är färska och man kan 

diskutera vilka svårigheter och utmaningar man redan har stött på och vilka man ser i framtiden. 

 

 

 1.3 Frågeställning 

 

Jag avser i det här arbetet försöka undersöka:  

● Har förändringen av Uppsala Universitets sökfunktion gett någon mätbar effekt?  

● Vilka var de största svårigheterna eller utmaningarna med att bygga en ny sökfunktion för Uppsala 

Universitet? 

● Vilka utmaningar finns kvar? 

 

Frågorna kommer att lyfta fram om man nått den effekt som man önskat eller inte och vilka svårigheterna är 

med att skapa en lokal sökfunktion är.  

 

 1.4 Litteratur 

 

För området lokala sökfunktioner så finns begränsat med litteratur och nästan ingen vetenskaplig litteratur. 

Jag har främst använt mig av elektroniska källor samt av boken ”Informaion Architecture” av Peter Morville 

och Louis Rosenfeld.  

 

 

 1.5 Metodredovisning och materialbeskrivning 

 

Metod för det här examensarbetet är en fallstudie där jag valt ut några intressenter i systemet som jag 

studerar och gjort med djupgående intervjuer med dem. En fallstudie är en bra undersökningsmetod när man 

undersöker något som inte har ett väl definierat mål. I sökprojektet finns det önskemål om hur det ska bli, 

men eftersom det är ett pågående arbete finns det inget facit om hur man ska komma dit. Jag har i min 

fallstudie studerat vart de står just nu, vilka utmaningar man klarat av och vilka som finns kvar.  

 

Vidare fortsatte jag att undersöka vad litteraturen har att säga om ämnet lokala sökfunktioner, och jämförde 

det med mina intervjuer. Intervjuerna bestod av en intervju med systemägarna (Sökprojektet) och en intervju 

med dem som har byggt sökfunktionen (Findwise). Därefter har jag dragit slutsatser från det olika utfallen 

för att se vilka utmaningar och frågeställningar som finns i arbetet med att bygga en lokal sökfunktion. 

Arbetssättet var kvalitativt och min tolkning och uppfattning av materialet är framträdande. 

 

En intervju med ägaren av sökfunktionen och studier av material publicerat på Uppsala Universitets webb 
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kan ge svar på vilka överväganden som gjorde att sökresultatet fick den utformningen den har. Vad trodde 

man att en användare skulle uppleva som bäst hjälp för att navigera i sökresultatet? Hur har man arbetat för 

att få in relevant information i sökresultatet och hur sker prioriteringen av olika typer av information? Vilka 

har varit de största utmaningarna i projektet för att skapa hittbarhet för användarna? 

 

I intervju med Findwise som har byggt sökfunktionen kan man få svar på vad som är den största utmaningen 

med att bygga en sökfunktion till en så stor och komplex webbplats som det är i det här fallet.  

 

 

 1.5.1 Intervjuer 

 

Metod för att intervjua är att använda sig av ett semistrukturerat intervjusätt
3
, där man har ett antal givna 

frågor att utgå ifrån, men att man anpassar sig efter personen som man intervjuar och då kan ändra på 

ordningsföljd på frågor samt vid behov ställ kompletterande frågor. 

 

Vid intervjun av Findwise som har byggt sökfunktionen använder jag fynden från min studie av 

sökfunktionen som diskussionsunderlag vid intervjun. Då kan man diskutera kring de olika typer av 

avväganden som man måste göra när man ska prioritera vilken relevans en sida ska få.  

 

 

 1.5.2 Undersökning av sökfunktionen 

 

Först tänkte jag göra en studie där jag tänkte jämföra hur användare upplever dispositionen av sökresultatet 

för Uppsala universitets webbplats och jämföra med Google disposition av träffresultatet. För att en sådan 

studie ska fungera bör båda resultaten innehålla relevanta träffar.  

 

Eftersom jag tidigt såg att så inte var fallet för de scenarior jag ville undersöka, har jag i stället valt att 

studera varför träffbilden ser ut som den gör och se om det finns förbättringsområden som skulle ytterligare 

skulle kunna förbättra Uppsala Universitets sökfunktion. Som jämförelse vad man skulle kunna visa för 

träffbild använder jag Googles träffbild för samma sökord, med tillägget “Uppsala Universitet”. 

 

 

 1.5.3 Källkritik 

 

Eftersom intervjuer endast har skett med ett begränsat antal personer under väldigt kort tid, ca 1 h, så finns 

risken för att jag har missuppfattat saker som har sagts eller inte fått med allt som sades. Det kan också vara 

så att intervjupersonerna kanske framhåller saker som intervjupersonen själv har sett som problem, men som 

kanske inte är ett generellt problem i byggandet av sökfunktionen. I detta fall så är nog gränsen mellan 

subjektivt tyckande och objektivt analyserande hårfin eftersom alla som jag pratat med är specialister på vad 

de gör och då kan även subjektiva åsikter ha tor relevans. 

                                                        
3
  Oates B, Reseaching Information Systems and Computing (s.188) 
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I studien av sökfunktionen har jag använt mig av min egen erfarenhet som testare. När man testar så får man 

använda sig av en kombination av den kunskap man har om bland annat användbarhetsprinciper men man 

måste även kunna göra bedömningar om logisk konsekvens och relevans i förhållande till vad man förväntar 

sig. Det är ingen absolut vetenskap och man hamnar ofta i situationer när det är en bedömningsfråga. 

 

Vad gäller litteratur har jag använt mig av källor som inte kan betraktas som vetenskapliga, men eftersom 

men inte har byggt sökfunktionen på vetenskaplig grund, utan utifrån de förutsättningar som finns. I det fallet 

är det relevant att betrakta de tongivande personerna inom området. 

 

Med “best practice” menar jag hur man gör idag och vilka riktlinjer som finns. Vad är det man utgår ifrån när 

man skapar ett sökresultat. Det kan ha påverkat vilka beslut man tog och hur man byggde webbplatsen som 

jag undersöker i det här arbetet. Eftersom jag vill undersöka effekterna av sökresultatet, är det relevant att 

titta på om man tog beslutet att bygga på ett visst sätt eftersom som “best practice” pekade på att det skulle 

leda till en viss effekt.    

 

När det gäller “best practice” är läget så att det kan finnas vetenskapliga studier i grunden, men studierna 

visar på så olika saker beroende på hur man utfört sin studie så i slutänden blir det en tolkningsfråga. När 

något blir en tolkningsfråga så har personligt och yrkesmässigt rykte en stor betydelse för hur väl man når ut 

med sin åsikt.  

 

Det finns två röster som märks tydligare än andra i dag och det är Jakob Nielsen och Jarred Spool som båda 

två satt en stor prägel på området och diskussionen om sökfunktionalitet och sökresultat. Eftersom de och 

deras åsikter har satt sin prägel på användarvänlighetsbranschen under så lång tid har jag valt att betrakta 

åsikter som de för fram på sin respektive officiella sidor som åsikter som de står för och för vidare. 

 

Jakob Nielsen
4
 har publicerat en rad vetenskapliga artiklar på området användbarhet och har varit med att 

grunda Nielsen Norman Group
5
. Jarred Spool

6
 har arbetat inom användbarhet under lång tid, undervisar vid  

Tufts University Gordon Institute och grundat User Interface Engineering
7
. 

 

Två nyare profiler på området är Louis Rosenfeld och Peter Moreville som är stora namn inom området 

informations arkitektur. I deras fall har jag använt mig av litteratur så källan i det fallet är något säkrare, men 

kan nog inte betraktas som vetenskaplig litteratur. 

 

När det gäller David Maisters
8
 studier och teorier så kommer de i första hand från tjänsteföretag och 

mestadels från ett amerikanskt företagsklimat, men jag tror att dessa teorier är applicerbara på fler miljöer 

och situationer än de som han beskriver. 

 

                                                        
4
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant) 

5
  http://www.nngroup.com/ 

6
  http://www.uie.com/about/consultants/ 

7
  http://www.uie.com/  

8  http://davidmaister.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)
http://www.nngroup.com/
http://www.nngroup.com/
http://www.nngroup.com/
http://www.nngroup.com/
http://www.nngroup.com/
http://www.nngroup.com/
http://www.nngroup.com/
http://www.nngroup.com/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/about/consultants/
http://www.uie.com/
http://www.uie.com/
http://www.uie.com/
http://www.uie.com/
http://www.uie.com/
http://www.uie.com/
http://www.uie.com/
http://www.uie.com/
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 1.6 Avgränsning 

 

I början av detta arbete var en användarstudie planerad, men när materialet till studien undersöktes så märkte 

jag att sökresultaten var så pass olika att en jämförande studie mellan Uppsala Universitets och Google’s 

webbplats inte var realistisk. Användarna skulle påverkats för mycket av det resultat som visades för att 

kunna göra en bedömning av vilket söksystem som fungerade bäst.  

 

Förhoppningen var att ta reda på om sökresultatets presentation har någon betydelse för hur användandet av 

webbplatsen generellt. Det vill säga att om en bra presentation av sökresultatet leder till att användaren 

använder sig mer av webbplatsen och webbplatsens sökfunktion. Genom en jämförelse av användarnas 

beteende och inställning till sökfunktionerna och deras resultat, skulle man kunnat göra en bedömning om 

vilken effekt den medvetna satsningen på att förbättra hittbarheten har gett.  

 

En annan sak som hade varit värt att undersöka var om man har kunnat se några mätbara effekter på 

förändringen av sökfunktionen, men eftersom inga sådana mätningar har gjorts så finns ingen annan data att 

tillgå än loggar för sökfunktionen. 

 

Jag kommer inte heller att i någon större utsträckning gå in den tekniska funktionaliteten hos sökfunktionen. 

 

 

 1.7 Disposition 

 

Först är det en allmän beskrivning av sökfunktioner, skillnaden mellan lokala och generella sökfunktioner, 

hur användare använder sig av dem och vad man ska se upp med. Det är även en redovisning varför Uppsala 

Universitets valde att göra om sin sökfunktion och i samband med det ges det en bakgrund till varför 

Sökprojektet startades samt en kort presentation av InfoGlue. 

 

Sedan finns två olika intervjuer där den första är med Christina Svala som är projektledare för sökprojektet 

för Uppsala Universitets räkning och den andra är med personer på företaget Findwise som har byggd 

sökfunktionen.  

 

Jag har även tittat närmare på hur sökfunktionen hanterar några olika typer av sökningar, för att se om det 

finns några förbättringsområden. 

 

Sist i arbetet kommer en resultat- och diskussionsdel där jag presenterar de samband som jag ser med 

svårigheterna i utvecklandet av en lokal sökfunktion. 
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 2 Generellt om sökfunktioner 

 2.1 Lokala och generella sökfunktioner 

 

Lokala
9
 och generella sökfunktioner används på olika sätt och bör därför ges olika utformning. För en 

generell sökmotor bör en sökning vara så objektiv som möjligt. En lokal sökmotor har möjlighet att vara mer 

exakt för området och kan tjäna på att sökresultatet bearbetas på så sätt att det underlättar för användaren att 

hitta det som är unikt för webplatsen.   

 

En vanlig lösning för många lokala sökfunktioner idag är att använda sig av en anpassad Google-sökning. 

Detta kan vara en lösning för vissa typer av webbplatser, men Google fungerar bara på sidor som kan 

indexeras - exempelvis information i en lokal databas dyker inte upp i Google sökningar. Så har man en 

webbplats där mycket relevant innehåll finns på interna servrar, databaser eller helt enkelt har en sida som 

bygger på tekniska lösningar som inte sökspindlarna klarar av att indexera, så bör man inte använda sig av en 

anpassad Google sökning. 

 

En sak som man missar om man använder en anpassad Google-sökning är möjligheten att strukturera upp 

information på ett sätt som passar webbplatsen, allt kommer bara hamna i en lång lista sorterad på relevans. 

Den sortering som bygger på ett aktivt beslut att sortera data på ett visst vis kan vara det som blir den 

avgörande faktorn om resultatet av sökningen får den effekt som man avsett.  

 

 

 2.2 Användare och sökfunktionen 

 

Vem söker, när söker man, varför söker man och vart ska sökfunktionaliteten finnas? Det finns många olika 

anledningar till varför en användare använder en sökfunktion. En del använder den som genväg, andra söker 

ny information och vissa använder den som navigering om man tappat bort sig på webbplatsen
10

. Oavsett 

användarens orsak bör sökresultatets disposition ha en betydelse för hur väl webbplatsen lyckas hjälpa 

användaren att hitta det den söker och indirekt också ge användaren en översiktlig bild av vad webbplatsens 

budskap är, så att det kan hjälpa användaren att antingen förfina resultatet eller förbättra sin fråga.  

 

 2.3 Sökdominanta användare 

 

De finns de som säger att “sök representerar ett misslyckande av navigationen”. En studie
11

 gjord i samarbete 

Open University 2008 menar är det inte längre är så, utan att det i dag är ett normalt beteende att använda sig 

av en sökfunktion, istället för att klicka sig fram genom en navigering i form av en meny. Studien av 

användare visade att de gick till en sökfunktion om de inte snabbt nog hittade den länk som de sökte efter, 

även om det innebar att de var tvungna att återvända till startsidan för att hitta en sökfunktion. Den visade 

också att användaren direkt letade efter en sökfunktion varje gång de kom i på en webbplats som verkade 

                                                        
9
  Information Architecture for the World Wide Web; Peter Moreville, Louis Rosenfeld; O’Reilly 2006, s.145 

10
  http://www.useit.com/alertbox/20010513.html Nielsen 

11
  Quesenbery et al, 2008 
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innehålla en stor andel skriven text. 

 

Ett typisk beteende för en användare att starta en webbsession med att göra en sökning och sedan använda 

sökresultatet som en temporär hemsida, från vilken man navigerar mellan olika siter. Ett annat typiskt 

beteende är att på en webbplats använda den lokala sökfunktionen för att hoppa till en startpunkt från vilken 

man sedan navigerar sig vidare
12

.  

 

Nielsen visade i undersökningar redan 1997
13

 att hälften av användarna som testades var sökdominanta, dvs 

de går direkt till sökfunktionen när de kom i på en webbplats. Användarna ville nå informationen de sökte så 

fort som möjligt och lade därför ingen tid på att titta på övriga delar av webbplatsen och där med använde de 

sig inte av den vanliga navigationen. 

 

 

 2.4 Risker som följer användningen av olika typer av sökfunktioner 

 

Att sökresultatets användbarhet och relevans är väldigt viktigt visade Spool i studien 2001 där en användare 

gör max två sökningar på en webbplats och om de inte ger önskat resultat överger man webbplatsen och går 

vidare. Alltså har man max två försök på sig att fånga användarens intresse för att stanna kvar på 

webbplatsen
14

. 

 

Studier
15

 visar att avancerade sökningsalternativ används sällan och först när en enklare typ av sökning har 

misslyckats. Användare arbetar helst med den enkla sökfunktionen och avancerar sitt sökande genom att 

efter hand ange fler sökord för att få en mer specialiserad sökning. 

 

Åsikterna hos olika experter (Jakob Nielsen, Jared Spool et al) inom området har gått isär om huruvida en 

lokal (On-Site) sökfunktion alltid ska finnas synlig
16

 eller överhuvudtaget existera på webbplatsen. Spool 

gjorde en studie
17

 1997 där han visade att en lokal sökmotor inte alls hjälper användare, utan snarare gör att 

det tar längre tid för användaren att nå önskat resultat. Det är med andra ord värre att ha en dålig sökfunktion 

än ingen sökfunktion alls. 

 

En av de problem han upptäckte var bland annat att det är svårt för användaren att skriva in sökkriterier som 

gav önskat resultat på grund av att sökmotorerna in fungerade på önskvärt sätt. Exempel han tog upp var en 

amerikansk webbplats för bilar, där om man sökte på “tire”, även fick med träffar som “entire” osv.   

 

I sina undersökningar har han kommit fram till
18

 att följande faktorer är de mest skadliga och gör att 

                                                        
12

  Quesenbery 2003a, 2003b 

13
  Nielsen, 1997 

14
 Spool, 2001 

15
  Quesenbery et al, 2008 

16
  Nielsen, 2001 

17
  http://www.uie.com/articles/search_stinks/ 

18
  http://www.uie.com/brainsparks/2007/11/26/usability-tools-podcast-on-site-search/, Spool 
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användaren överger sökande på webbplatsen: 

 

● Ett sökresultat utan träffar 

● Ett sökresultat med konstiga träffar (Wacko results) - dvs om man söker efter skor och får hammare 

som förslag 

● Ett sökresultat med träffar som ser ut att vara konstiga för att användaren har en begränsad kunskap 

om området, men egentligen är helt korrekta 

 

En approach där man förlitar sig helt på navigationen och inte på en sökfunktion kan fungera på en mindre 

webbplats där en begränsad grupp personer har kontroll över allt innehåll på webbplatsen, men på ett stort 

företag eller ett universitet där innehållet växer organiskt och i många fall okontrollerat är det inte hållbart att 

endast förlita sig på rena användbarhetsprinciper där man kan strukturera allt innehåll. Där behövs istället en 

väl utformad sökfunktion för att förmedla innehållet på ett bra sätt. 

 

Dessutom är frågan vad som händer om man genomför samma studie idag, på webbplatser som har väl 

utformade sökresultatsidor med bra sökmetoder. Då kan det visa sig att resultatet från den här studien inte 

längre gäller. 

 

Motpolen till Spool är Jakob Nielsen, som hävdar att sökfunktion alltid ska finnas och alltid synas
19

. Detta 

verkar vara ett vanligt angreppssätt i dag och väldigt många webbplatser jag har tittat på använder denna 

metod mer eller mindre konsekvent. 

 

Nielsen argument för en synlig sökfunktion är först och främst att den “tillåter användaren att kontrollera sin 

ett eget öde”, dvs möjliggör för användaren att hoppa mellan olika delar av webbplatsen utan att vara 

hänvisad till navigationen. I andra hand kommer den att fungera som en nödutgång om användaren tappar 

bort sig i navigationen. 

 

                                                        
19

  http://www.useit.com/alertbox/20010513.html 
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 3 Uppsala Universitets webbplats och Sökprojektet 
 

Uppsala Universitets huvudsida, där sökfunktionen som studeras i det här arbetet finns, är bara en av många 

webbplatser som finns på Uppsala Universitet. Varje institution, avdelning eller enhet kan ha en egen 

webbplats som är helt fristående från universitets centrala webbplats, men även om det är fristående 

webbplatser så ska man ändå kunna hitta innehållet på dessa webbplatser genom att söka från universitetets 

startsida. 

 

Dessutom har universitetet minst
20

  fem olika sökmotorer på centralnivå: 

 

● person (egenutvecklad) 

● enhet (egenutvecklad) 

● fritext (Googles gratisversion) 

● utbildningskatalog (egenutvecklad) 

● DiVA - publikationer (gemensam med andra lärosäten) 

 

Flera av dessa sökmotorer ligger på olika ställen och är därför inte väldigt lätta att hitta till. Dessutom finns 

universitetet representerat på exempelvis YouTube med en egen kanal, och även det materialet inte ligger på 

universitets egen webbplats berör det universitetets verksamhet och kan därför vara väsentligt att visa i 

sökresultat på universitetets webbplats.  

 

Den sökfunktion som studeras i det här arbetet finns ännu så länge endast på universitetets centrala 

webbplats. Man arbetar på att göra anpassningar som gör sökningarna ännu med lokala, så att man kan 

presentera sökresultat för varje webbplats inom universitetets domän som komplement till söksidan för hela 

universitetet. 

 

 3.1 Bakgrund till sökprojektet 

 

 3.1.1 KIWI-projektet 

 

Sökprojektet är en del av KIWI-programmet vars mål är “Ett universitet på webben” för att öka 

attraktiviteten och möjligheten att nå ut med information till intressenter. Med program menar man på ett 

omfattande och lång förändring som är för stor för att definieras som ett projekt som i sin natur ska vara 

tydligt avgränsat. Programmets mål är att universitetet i internationell konkurens ska ha möjlighet att
21

: 

  

● underlätta rekrytering av såväl studenter som forskare, lärare och andra medarbetare.  

● underlätta vardagen för universitetets medarbetare och studenter för att stärka bilden av 

                                                        
20 http://webb.uu.se/sv/sokprojektet 

21http://webb.uu.se/sv/kiwi/-/asset_publisher/yWc6/blog/presentation-av-kiwi-
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universitetet som en attraktiv miljö och på längre sikt även stötta alumnverksamheten.  

● stärka universitetets varumärke och identitet såväl externt som internt. 

 

Programmet har ett antal effektmål, och av dem är en del direkt relaterade till en ny och bättre 

sökfunktionalitet: 

 

Attrahera - synliggöra universitetets verksamheter. Universitetets webb ska bidra till: 

● att synliggöra utbildningsutbudet och visa på alternativ, bredd och möjligheter för blivande 

studenter 

● att synliggöra forskningens bredd, mångfald och excellens 

 

Behålla – göra vardagen enklare för besökare och nyttjare. Universitetets webb ska bidra till: 

● att interna och externa besökare får den information de behöver i den situation de behöver 

det 

● en effektivare administration 

 

KIWI-programmet innefattar både drift, förvaltning samt en rad olika projekt
22

 och drivs av 

Kommunikationsavdelningen. Sökprojektet var ett utav de första projekt som startades inom programmets 

ramar. En annan del av KIWI-projektet är att erbjuda ett publiceringsverktyg, InfoGlue, och stöd i form av 

utbildning och support för att höja kvaliteten på det som publiceras och öka hittbarheten.  

 

 

 3.1.2 Sökprojektet 

 

På universitetets webbplats har man väldigt tydligt preciserat behovet av en ny sökfunktion. Man betonar 

vikten av hittbarhet, det vill säga att hittbarheten har en betydande inverkan på universitetets verksamhet: 

 

“En bra sökfunktion på den externa webben som hjälper folk att hitta information om kursutbud, 

forskningsresultat och liknande underlättar för universitetet att attrahera studenter och forskare – vilket i det 

långa loppet ger högre anslag. Hittbarheten har en indirekt inverkan på universitetets varumärke och status. Till 

detta tillkommer att trycket på studievägledare och annan personal minskar då mycket av den information som 

efterfrågas är lätt tillgänglig som självhjälp på webbplatsen via sök, som är den metod att samla information som 

växer snabbast på Internet idag. 

Projektet syftar till att etablera en ny sökfunktion, en strategi för arbetet med enterprise search och etablera 

former för det fortsatta arbetet med hittbarhet.”
23

 

 

Med hittbarhet syftar man på två saker. Det första är att en användare kan hitta det den söker och det andra är 

att man kan bli hittad om man har information att gå ut med. 

 

                                                        
22

http://webb.uu.se/sv/start/-/blogs/presentation-av-kiwi-programmet;jsessionid=F983104279ACD2A1173E77C5BCAFA08E 

23
 http://webb.uu.se/en/sokprojektet 
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 3.1.3 InfoGlue 

 

Universitetet består av många olika webbplatser som administreras av många olika webbmasters. För att i 

största möjliga mån se till att universitetets hela webbplats har ett gemensamt utseende och fungerar på 

likande sätt, så ingår det i KIWI-programmet att bland annat att arbeta med gemensamma tekniker och 

verktyg. Genom detta ökar hittbarheten på webben eftersom webbmasters erbjuds utbildningar ibland annat 

hittbarhet av och med InfoGlue
24

.  

 

InfoGlue
25

 är ett Open Source Content Management och Portal plattform. Det har används inom universitet i 

snart 3 år och används i dag av ungefär 120 enheter. Effektivare informationshantering på webben
26

 var ett 

utav de bärande argumenten som lyftes fram när man valde att ha ett gemensamt publiceringsverktyg.   

 

 

                                                        
24

  http://webb.uu.se/sv/externwebb 

25
  http://www.infoglue.org/ 

26
  http://webb.uu.se/sv/webbpaketet 
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 3.2 Hur har sökfunktionen och sökresultatet förändrats 

 

För att kunna visa vilken omfattande förändring sökfunktionen och dess resultat har genomgått är det 

relevant att beskriva hur situationen såg ut innan man påbörjade förändringsarbetet. 

 

 3.2.1 Analys 

 

 3.2.1.1 Gamla sökfunktionen 

 

 

 

Högst upp på webbplatsen fanns ett inmatningsfält med tre radioknappar
27

 med kategorierna ”Personal”, 

”Enhet” och ”Fritext” och där ett alternativ måste vara valt vid sökningen. Som default är alltid valet 

”personal” ifyllt. 

 

Om man vid en sökning lät valet ”personal” vara kvar och tryckte på sök-knappen lämnade man startsidan på 

Uppsala universitet och hamnar på en del som heter ”Katalogen” och tabben ”Kontakt” var markerad i 

menyn högst upp.  

 

Resultatet man fick i katalogdelen visade dels exakt matchande stavningar av det sökta namnet men även 

liknande namn. Vid sidan av sökresultatet visades även ett ett utökat sökformulär där man kunde söka vidare 

inom kategorierna ”personal” och ”enhet”. Här har man använt sig specialiserade sökfält som i vissa 

situationer förordas av Spool
28

 

 

Någon möjlighet att göra en fritextsökning fanns ej på sidan och inmatningsfältet högst upp som visades på 

startsidan fanns ej heller. För att komma tillbaka till startsidan för att göra en fritextsökning måste klicka på 

”Uppsala universitet”-länken som finns högst upp på katalogsidan eller trycka på webbläsarens tillbaka-

knapp. 

 

                                                        
27

  http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_button 

28
  http://www.useit.com/alertbox/20030224.html 

Illustration 1: Inmatningsfälten på den gamla sökfunktionen 

där man var tvungen att välja kategori innan man tryckte på 

sökknappen för att få ett relevant resultat. 
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Om man valde att göra en fritextsökning, markerade den radioknappen, skrev in något i sökfältet och klickar 

på sök-knappen får man upp en anpassad Google sökning.  

 

I detta fallet visades sökresultatet ovanpå startsidan, , med samma header och med tabben ”Startsida” 

markerad . Menyn i vänsterkanten är borta.  

 

Tittar man vidare på hur sökfältet högt upp såg ut efter sökningen kunde man se att valet för radioknappen 

har hoppat tillbaka till “Personal”. Så om man i det här fallet ville ändra något i sin fritextsökning och missat 

att radioknappen har hoppat tillbaka, kommer man att hamna i katalogdelen, där det inte går att göra någon 

fritext sökning. Detta kan av användaren upplevas som ett inte konsistent beteende, dvs att samma handling 

får olika resultat. 

 

Ett annat problem var att texten i inmatningsfältet tömdes när man tryckte på sök. Det gjorde att man inte 

kunde modifiera en sökning om man exempelvis hade stavat fel, utan man fick skriva in att på nytt igen. 

 

 

Illustration 2: Den gamla sökfunktionen och den återvändgränd man lätt 

hamnade i. 
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 3.2.1.2 Gamla sökresultatet 

 

När sökfunktionen ser ut så här så blir sökresultatet och effektiviteten i sökningen väldigt kopplade till 

funktionaliteten hos sökfunktionen. Resultatet man får är helt beroende på vart på webbplatsen man befinner 

sig och vilka val man gör innan man trycker på sökknappen. Om man exempelvis söker annan information 

än kontaktuppgifter om en viss anställd så är det inte ett självklart val att ändra valet för radioknappen till 

“fritext”. 

 

När sökfunktionen och dess resultat innehåller så många återvändsgränder där användaren inte på ett 

naturligt sätt kan korrigera sin sökning kommer det leda till väldigt många extra knapptryckningar och klick.  

 

 

 3.2.2 Sökprojektets analys 

 

Följande analys av gamla sökfunktionen presenteras på sökprojektets hemsida: 

 

“Trots att sökfunktionaliteten är central för webbplatsens användbarhet är de nuvarande lösningarna behäftade 

med en rad problem, exempelvis: 

● Användaren måste välja sökfunktion vilket många regelmässigt missar, med noll träffar som 

resultat 

● Samma objekt söks på olika sätt i de olika funktionerna och viktas olika 

● Fritextsökning fungerar i praktiken inte alls (Utbildningskatalogen) 

Möjligen som en bieffekt av den bristfälliga sökfunktionaliteten så arbetar universitetet inte heller aktivt med vare 

sig sökmotoroptimering (SEO) eller mer generell hittbarhet, dvs att optimera webbplatsen så att information inte 

bara kan sökas utan faktiskt även hittas. En konsekvens av detta är att information blir svår att hitta även via 

externa söktjänster. Ett flagrant exempel är utbildningskatalogen där alla kurser har samma generiska titel 

Illustration 3: Den anpassade Google-sökningen som användes tidigare. 
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("Utbildningskatalogen") istället för utbildningens unika namn. Andra exempel är dåligt tillämpad html-kod och 

frånvaro av relevant metadata.”
29

 

 

 

 3.2.3 Nya sökfunktionen 

 

 

 

Det nya sökfältet består nu endast av ett inmatningsfält och en sökknapp. Detta innebär att användare inte 

behöver ta ställning till vilken typ av information de vill ha innan de har sett vad som finns att välja mellan. 

Det följer också två grundläggande användbarhetsprinciper enkelhet och konsistens
30

. Enkelhet i fallet att 

man minimerar användarens möjlighet att göra fel och konsistens genom att samma sak händer varje gång 

man gör något.  

 

                                                        
29

  http://webb.uu.se/en/sokprojektet 

30
  http://www.useit.com/alertbox/20030224.html 

Illustration 4: Inmatningsfältet på den nya sökfunktionen. 
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 3.2.4 Nya sökresultatet 

 

 

 

1. Inmatningsfältet  
Inmatningsfältet behåller texten för sökningen som man har skrivit in efter att man har tryckt på sök, 

så att man kan se eventuella fel och lätt göra ändringar i sökorden. Inmatningsfältet stödjer också 

användaren med att ge förslag på sökord när man skriver i fältet. 

 

2. Sök zoner 
31

- manuellt valda områden som visar information av en specifik typ. Första tabben visar 

en sammanställning av alla resultat i alla Sökzoner samt resultat som finns inom Uppsala 

Universitets domän, men som inte hör till någon specifik sökzon. Ger en möjlighet för användaren 

att förfina resultatet baserat på område. Metoden att använda en medveten uppdelning av sökresultat 

i kategorier som avspeglar webbplatsens innehåll stöds av principen att man ska använda kraften i 

naturliga och artificiella begränsningar: så som logiska, semantiska och kulturella
32

 när man 

konstruerar alla typer av gränssnitt. 

 

 

3. Enhet/institution – 

Facett - hjälper användaren att förfina resultatet av sökningen baserat på att en url är kopplad till en 

viss institution. 

4. Dokument typ  
Facett - metadatastyrd  

                                                        
31

  Moreville, Rosenfeld, s.152 – Sökzoner är ett sätt att gruppera resultat baserat på källa eller typ av resultat. 

32
  The design of everyday things, Donald J Norman, sid 140 

Illustration 5: Resultatsidan för den nya sökfunktionen. 
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5. Filtyp - facett 

6. Ikon som visar filyp 

7. Titel och url 

Bra rubriker är kritiska för att man ska kunna scanna resultatet effektivt
33

 

8. Beskrivning av träffen  

Det är viktigt att vissa rätt information på ett bra sätt i ett sökresultat. En studie
34

 på e-handels 

webbplatser visade att om användaren var tvungen att klicka på produkten för att få tillräcklig 

information och sedan gå tillbaka till sökresultat sidan för att klicka på nästa produkt, ledde till färre 

köp än när tillräcklig information visades i sökresultatet.  

 

9. Träffar utanför domänen  
Visar träffar som är kopplade till universitetet, men som ligger utanför universitetets domän, 

exempelvis från universitetets kanal på YouTube. 

 

Eftersom vi har en begränsning i korttidsminnet till 7 +- 2 enheter är det bra att begränsa antalet grupperingar 

som kategorier, facetter eller sökzoner till max 7 st, helst inte fler än 5 st. Det gör att användaren kommer 

ihåg kategorier efter en genomläsning, och inte behöver gå tillbaka och läsa igenom dem igen. Har man fler 

grupperingar än så, kan man lösa det exempelvis genom att endast visa grupperna med flest träffa först och 

sedan vart efter användaren fördjupar sig i resultatet så visar man fler mindre grupperingar. 

 

 

                                                        
33

  Accessibility and Usability of Search Engine Interfaces: Preliminary Testing, Marina Buzzi et al, 2004 

34
  Spoole (http://www.uie.com/articles/search_results_part2/) av Spoole 
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 4 Intervju med Christina Svala, projektledare för 
sökprojektet vid Uppsala Universitet 

 

För att få lite fakta om sökfunktionen, varför det har gjort som de har, så kontaktade jag Christina Svala som 

arbetar som projektledare i sökprojektet. Det jag sökte svar på var om man märkt någon förändring av 

användarnas beteende eller några andra effekter på webbplatsen. Eftersom man inte medvetet har mätt 

någonting eller studerat några effekter var det svårt att peka något speciellt.  

 

 4.1 Användarnas synpunkter 

 

Den feedback som man har fått från användare har främst kommit genom ett forum som man bara kommer åt 

som inloggad användare. Det går också att skicka email till sökprojektet, men det är inte speciellt många så 

har hört av sig den vägen. I början var det svårare att få feedback från användarna, även om man skickade ut 

frågor till utvalda grupper som borde kunna komma med synpunkter, men nu verkar användarna ha vant sig 

vid att sök har fått ett nytt utseende och då är det lättare att komma med feedback om vad som behöver 

förbättras. Sökprojektets erfarenhet är fel märks tydligare när förväntningarna på sökfunktionen stiger.  

 

Generellt är det så också att det är svårt att mäta användarnöjdhet med feedback som kommer in via forum 

eller email. Användare klagar ofta om något inte fungerar eller om man är missnöjd. Om man tycker att saker 

och ting är bra eller fungerar väl, finns det ingen incitament att höra av sig. Av de synpunkter som kommit 

in, har man märkt vissa saker. 

 

Det första var att det tog tid för en del användare att vänja sig vid det nya beteendet av sökfunktionen. Det 

var främst användare som använde person- och enhetssökfunktionen mycket, som inte var nöjda med det nya 

beteendet. De såg inte att man fick samma resultat som förut, men disponerat på ett annat sätt, det vill säga 

man får välja sin kategori efter sökningen i stället för innan.  

 

Sökprojektet tog till sig synpunkterna från den här användargruppen och åtgärder man vidtog var bland annat 

att för exakta träffar på person eller enhet ge dem högre relevans i listan för alla träffresultat. Man har också 

arbetat med att utveckla funktionaliteten på person och enhet så att man får ett så bra träffresultat som 

möjligt. Nu verkar användarna ha vant sig mera och man uppskattar exempelvis sådana små detaljer som att 

man kan söka på telefonanknytning.  

 

Ett annat problem man upplevde var att adressen för en enhet gavs för stor relevans i träfflistan med alla 

resultat. Det innebar att om man sökte på en enhet med samma namn som en adress, så fick alla enheter på 

samma adress samma prioritering vilket innebar att enheten man sökte hamnade för långt ned i träfflistan. 

 

 4.2 Förbättringar 

 

För att successivt göra söksidan till något som användarna verkligen känner att de har nytta av, arbetar man 

kontinuerligt med förbättringar där en av de viktigaste sakerna är att man försöker stämma av om folk hittar 

vad de söker. Där kan man bland annat studera sökningar som inte ger något resultat eller prata med 

användare för att se om sökfunktionen beter sig som förväntat. 
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Nu när den nya sökfunktionen varit i drift ett tag är det lättare för användare att komma med krav och 

feedback eftersom man får ökade förväntningar på sökfunktionen. Det har inneburit att mängden feedback 

har ökat successivt och man börjar nu få in en hel del kommentarer.  

Många gånger har man själv märkt när olika metoder som man använt sig av inte fungerat, redan innan 

användarna har hunnit komma med klagomål. 

 

 

 4.3 Utmaningar i sökprojektet 

 

En stor svårighet med sökprojektet är att alla är målgrupp, vilket gör det svårt att prioritera vilken grupps 

behov som man ska möta. Olika grupper har behov att se olika saker för samma sökkriterier. Anställda är 

bara en målgrupp, så man kan inte bara låta den gruppens behov styra, även om det är den målgrupp som 

man får mest feedback från dem. 

 

En annan sak som var svår var att sätta upp bra use-cases. Man vet inte vad man söker på ute på 

institutionerna, och med avsaknad av en gemensam taxonomi och bra ämnesordslistor, så är enda 

möjligheten var att fråga sig fram och hoppas på användbar feedback.. En bra taxonomi skulle kunna hjälpa 

till att skapa ett bra sökresultat, men eftersom universitetet är så stort och innehåller så många specialiteter är 

det svårt att undvika att taxonomin blir spretig. 

 

Det är också ett stort problem att det fortfarande är väldigt olika kvalitet på webbsidorna, det gör att crawling 

och indexering inte blir rättvisande och därmed påverkas träffbildens kvalitet. Ett annat problem med 

crawlning är om man använder vissa tekniker som bland annat iFrame. Det gör att sidan inte kan crawlas 

ordentligt.  

 

 4.4 Vad är relevans för universitet? 

 

Relevans är svårt när man har en bred målgrupp och en lokal sökmotor. Det är inte säkert att relevansen blir 

rätt om man lokalt skulle använda sig exempelvis av Googles sätt att vikta relevans utan det kan vara andra 

kriterier som är viktigare. Exempel på det är person/enhet eller titel på dokument.  

 

För att en sida eller dokument ska få en relevans i förhållande till andra sidor, tillämpar man en automatisk 

“poängsättning” som liknar Googles, men man i ett gränssnitt som Findwise utvecklat och manuellt ge vissa 

sidor och dokument en större relevans om de bedöms vara av stor vika för universitets användare. Den 

funktionen kan liknas vid sponsrade länkar. Ett viktigt exempel på det är studentportalen som inte kan 

crawlas eftersom har https, men där sidan är av stor relevans för studenterna.  

 

För att hantera synonymer och vanliga felstavningar på viktiga delar, så att man även då får upp relevanta 

sökresultat, kan man när man lägger in information i personal- och enhetskatalogen fylla på alias för sin 

enhet. Det innebär att man till exempel kan lägga till tidigare namn, förkortningar och andra begrepp som 

man vill att man ska kunna hitta enheten med. Det är dock inte gjort på alla enheter och eftersom som man är 

ansvarig lokalt på varje enhet att fylla i detta är de svårt att kontrollera att det blir gjort på ett bra sätt. Där 

med är den delen av hittbarheten en utbildningsfråga. 
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 4.5 Val och ställningstaganden 

 

Man funderade ett tag på om fliken som heter Publikationer istället skulle heta Forskning, men efter som 

DiVA och NCK (Nationellt Centrum för kvinnofrid) databaserna kan innehålla publikationer som inte är av 

forskningskaraktär valde man den bredare titeln publikationer. Det är dessutom svårt att definiera exakt vad 

som räknas som forskning. Man överväger också om man ska kunna hitta officiella universitetsdokument 

som exempelvis verksamhetsrapporter med mera via den fliken och där har man ytterligare en orsak att 

använda en bred titel som omfattar många typer av dokument på fliken. 

 

En svårighet som många pekat på är att utbildningskatalogen är svårarbetad och det finns inga ordentliga 

standarder för hur utbildningar presenteras, vilket gör det svårt att presentera likvärdig information om olika 

utbildningar. En åtgärd för det är utbildningskommunikationsprojektet. Utbilningskommunikationsprojektet 

är ett projekt som ska standardisera sättet man kommunicerar information kring utbildningar, vilket ska göra 

det lättare att hitta informationen och ge mer trovärdighet i kommunikationen, det vill säga samma typ av 

information om utbildningar ska återfinnas på samma ställe på olika institutioners sidor och i 

utbildningskatalogen. 

 

 

 4.6 Lärdomar från sökprojektet 

 

En av de mest påfallande sakerna man lärt sig av sökprojektet är att ha en bra sökfunktion av den typ som 

universitetet har är väldigt underhållskrävande. Det krävs ett en administratör arbetar kontinuerlig manuell 

arbetsinsats för att justera relevans på särskilda resultat, exempelvis speciella sidor som är av stort intresse 

eller sidor där relevansen behöver höjas vid vissa tidpunkter på året. Man behöver även aktivt arbeta med att 

se till att resultat från olika källor dyker upp och har rätt typ av relevans. Man måste också hålla koll på vad 

folk söker på och som inte genererar några träffar. 

 

För att rätt material från olika källor ska dyka upp i sökresultatet är en förutsättning att alla webbmasters har 

utbildning och arbetar på liknande sätt med samma verktyg. Det är noga med att ange metadata på ett 

konsekvent och i de fall det behövs se till att lägga till alias där sådant behövs. Eftersom metadata- och 

aliasbearbetningen sker utanför Sökprojektet har man inte någon kontroll hur det görs eller om det 

överhuvudtaget sker. Utan den arbetsinsatsen kommer inte sökfunktionen fungera bra. Det ger ett stort 

personberoende och är en stor osäkerhetsfaktor i hela sökprojektet. 

 

En effekt av arbetet med sökfunktionen som man har märkt är att saker som inte fungerar blir mycket 

tydligare, man ser bristerna i det nuvarande systemet först när man har verktyg att belysa dem med. 

Exempelvis har man hittar massa servrar som Google inte visste fanns, där man måste veta vad som finns där 

för att kunna hitta det. En annan sak man märkt är hur svårt att hitta bra information och titlar. För att 

jämföra så är Google är väldigt bra på det, så vid en jämförelse blir brister i universitets sökfunktion blir 

väldigt tydliga. 

 

Det är svårt att få in positiv feedback om vad användarna gillar med den nya sökfunktionen. Om man inte 

hittar vad man söker så klagar, men det är svårt att märka att något fungerar bättre på en sådan nivå att man 

talar om det för Sökprojektet. Det har dock kommit in positiv feedback, framför allt nu på slutet. 
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 4.7 Framtiden 

 

Ännu så länge finns den nya sökfunktionen bara på toppdomänen. På institutionerna så finns fortfarande den 

gamla anpassade Google-sökningen. Just nu pågår arbete med att skapa sökfunktioner som fungerar lokalt på 

institutionens egen subdomän. Då ska resultatet för hela universitets domän visa på en separat flik.  

 

Universitetets webbplats ska fungera både som en marknadsföringskanal som ska göra Uppsala Universitet 

med lockande och en oberoende informationskanal där det är lätt att hitta rätt. 
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 5 Intervju med Findwise 
 

Jag pratade med Leonard Saers, Anders Rask och Mattias Brunnert från företaget Findwise som har byggt 

sökfunktionen för Uppsala Universitet om vilka utmaningar som de har stött på i det här projektet och hur 

man skulle vilja arbete. 

 

 5.1 Metadataproblemet 

 

Väldigt grundläggande för att en sökfunktion på en lokal webbplats ska fungera bra är att det finns bra 

metadata att tillgå. Eftersom man internt sällan arbetar med sökmotoroptimering och mätmetoder för relevans 

som PageRank internt på en plats inte nödvändigtvis ger rätt data, kommer det metadata man sätter på en sida 

ge stort utslag på hur väl sidan kommer att hittas. 

 

I dag har man gjort en lösning för en del av metadata för institutionerna genom en koppling mellan 

institutionen i AKKA och den hemsida som finns angiven där. Om en sida har en url med koppling till en 

institution via domän, får sidan automatiskt den institutionen satt som metadata. Det är denna koppling som 

sedan visas som facetter i sökresultatet.  

 

Problemet är att om någon institution byter URL-struktur så kommer kopplingen sluta fungera. Det samma 

gäller om någon byter design på någon sida, så att viktiga metadata som i dag har en fast plats på sidan byter 

plats, så kommer hämtningen av metadata för den sidan sluta fungera och resultatet blir att sidan inte går att 

söka på internt. 

 

Ett sätt att lösa detta skulle vara att använda ett CMS med bra metadata stöd. Problemet är att det är svårt att 

hitta bra CMS som stödjer bra metadatahantering och som har arbetat med metadatafrågan. Det är inte en 

egenskap som har varit prioriterat i CMS tidigare. Istället har man i de flesta CMS arbetat med en 

trädbaserad struktur för metadata. Trädstrukturen ger dock en endimensionell syn på information och 

metadata och i dag har man insett att information har flera olika dimensioner. Ett informationsobjekt kan ha 

många olika facetter som inte är kopplade till varandra och en trädstruktur räcker oftast inte till för att 

beskriva detta. 

 

Ett annat problem är att det är svårt att sätta bra metadata och kunskaperna om hur metadata ska sättas 

varierar kraftigt från person till person, men även över tid hos en enskild person. Det vore önskvärt att viss 

metadata sätt automatiskt och metoder som kan stödja användaren i bruket av metadata skulle hjälpa till att 

öka hittbarheten på webbplatsen. 

 

 

 5.2 Organisationsutmaningar 

 

En annan utmaning är Information Management, det vill säga beslut om strategier och principer hur 

information på webbplatsen ska hanteras. I dag har man på många sätt byggt en lösning som passar dagens 

sätt att hantera information, men det gör att man får en begränsad effekt av sökfunktionen. Nu anpassar man 

den tekniska lösningen till dagens organisation, vilket i praktiken leder till att man får en sökfunktion som 
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fungerar som en ”workaround” som i fallet för metadata för institutioner. 

 

Genom att analysera hur man skulle kunna göra kan man ändra sättet att arbeta med information och därmed 

får bättre effekt av sökfunktionen. Det är dock svårt i en organisation med många självständiga enheter att 

enas om vilken information som är viktig och komma överens om en gemensam taxonomi, men genom att 

arbeta mer metodiskt med Information Management, skulle man kanske kunna hitta en bättre lösning än 

dagens. 

 

 

 5.3 Jämförelser med Google 

 

När man jämför resultat för samma sökord för universitetets sökfunktion med Google, blir det väldigt 

slående att resultaten är väldigt olika. Google är väldigt bra på att hitta relevanta träffar. Om man ska kunna 

göra sökfunktionen på universitetets webbplats så bra att den kan konkurrera med Google så måste man dels 

kunna göra arbetet lika bra och helst ta det ytterligare några steg längre. 

 

En skillnad är att Google har sin PageRank funktion som det har hjälp av för att hitta och bedöma relevans 

för olika källor. Det är en information som inte kan utnyttjas av en lokal sökfunktion eftersom den 

informationen till stor del samlas in utanför universitets domän.  

 

En annan sak som Google är bra på är språkförståelse för att tolka textinnehåll. Det är en mycket avancerad 

funktion som kräver mycket resurser för att utveckla. 

 

 

 5.4 Utmaningar och beslut 

 

Dubbletter är ett problem när man har många olika källor och flera språk på en webbplats. Det gör att samma 

sida kan dyka upp för olika URL:er och språk. Ett annat är när man får resultat i träfflista som inte ser ut att 

vara relevanta, men som egentligen är det.  

 

Man försöker att vara försiktig med speciallösningar och göra med standardiserade lösningar. Om man gör en 

speciallösning för att hantera ett specifikt problem på en plats, kan den lösningen hamna i konflikt med andra 

speciallösningar om man har otur. Ett sätt man strävar efter är att se till att försöka arbeta med den typen av 

problem från en icke-teknisk sida. Det kan vara problem som är bättre att lösa genom att standardisera sätten 

att arbeta som till exempel som man gör med InfoGlue.  

 

Frågan är om man skulle kunna arbeta vidare med synonymer. Om man får en träff på ett synonymt ord, 

kanske det skulle kunna vara en idé att presentera synonymerna och dess släktingar för användaren. Det är 

något som skulle kunna analyseras av en användbarhetsexpert. 

 

När det gäller sökzonernas uppdelning togs det förslaget fram tillsammans med Uppsala universitet. 

Universitetet tog det slutgiltiga beslutet men ingen studie gjordes innan. Däremot gjorde man en liten studie 

efteråt med studenter. Studenterna var generellt positiva till dispositionen och därför valde man att gå vidare 
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med uppdelning som man har idag.  

 

 

 5.5 Framtiden 

 

Nu arbetar mot att förändra och förbättra utseendet på flikarna Utbildningar och Publikationer. Där vill man 

gärna ha med abstrakt eller beskrivning i sökresultatet, så att man kan fälla ut det och läsa direkt på 

träffresultatsidan. Ett problem där är att utbildningskatalogen är svår att hantera som informationskälla. Även 

InfoGlue har problem med utbildningskatalogen som informationskälla. 

 

Ett problem med det är här projektet är att det är svårt att få feedback. Utan feedback vet man återigen inte 

vad man ska förbättra. Man skulle kunna göra användarstudier, men det kostar pengar och då måste man 

kunna visa på nyttan för systemägaren om de ska vara villiga att lägga pengar på den. Hur undersöker man 

behoven?  

 

Man kan ta in en användbarhetsexpert för små insatser och när systemägaren kan se nyttan av dess insatser 

på små områden, kan de vara villiga att satsa med pengar på området.  

 

Effekter och mål har endast mätts på stora företag. Där har man arbetat väldigt strukturerat med att mätta 

effekter och ta fram tydliga mål. Från dessa projekt har man tagit med sig best pracitices och generell 

erfarenhet som man kan generalisera lite och använda på mindre projekt där man inte på samma sätt har tid 

och råd att ta fram mätbara mål och tydliga KPI:er.  

 

Skulle man kunna ta fram detta åt UU? Ja, på ett grundläggande plan, är det lätta att ta fram data. Varför gör 

man inte det från början? Kunden väljer ofta att prioritera bort de lite mjukare värdena. Att ta fram ett 

mätbart effekt mål på problemet “vi hittar inte vår information” är svårt.  

 

För att kunna mäta en effekt måste man tydligare definiera vilken information som det ska mätas på och för 

vilken målgrupp. Med andra ord definiera vad man vill uppnå.  
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 6 Test av sökfunktionen 
 

Det här är den praktiska studien av det nya sökfunktionen. Genom att göra tester av sökfunktionen för 

utvalda ord enligt vissa kriterier sedan analysera resultaten och även göra jämförelse med vad Google hittar 

för samma sökning så bör man kunna hitta förbättringspunkter. 

 

 6.1 Val av sökord för tester 

 6.1.1 Generella sökningar med komplex resultatbild 

 

I testningen av sökfunktionen har jag valt att använda mig av sökord som är generella och som bör ge en 

komplex resultatbild. Med komplex resultatbild menar jag att ett ord som exempelvis “lärare” kan syfta på 

många olika saker: 

 

● Lärare på kurser och institutioner 

● Utbildning till olika lärarutbildningar 

● Studier och forskning om lärare och läraryrket 

 

 6.1.2 Studie av resultatbild för komplexa sökningar 

 

 6.1.2.1 “Lärare” - Uppsala Universitets sökfunktion 

 

Lärare - Översta träffen går till en sida som senast uppdaterades 2009, kurs i script programmering Sidan i 

sig innehåller inte mycket innehåll, men har en html-title och även en h1-htmltag som innehåller ordet 

“Lärare”. Dessa två faktorer gör att resultatet hamnade högst upp i sökresultatet, även om sidan är gammal 

och inte innehåller speciellt mycket relevant information. 

 

  

 

Illustration 6: 

http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/scriptpr

og/st09/teachers.html 
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Andra träffen 

 

Sökningens andra träff på ordet lärare visar på en sida som troligen hör it-institutionen och visar 

kontaktuppgifter för olika personer med olika funktioner. Det står inte när sidan uppdaterades senast, men 

den verkar inte vara aktuell eftersom personer på listan inte längre har samma roll idag som är beskrivet på 

listan. I url:en står det vt03, så det kan vara ett rimligt antagande att sidan skapades då. Frågan är om den har 

uppdaterats efter det.  

 

Här har källan ordet “Lärare inom h1-taggar, vilket borde vara förklaring till varför den hamnar så högt upp i 

listan.  

 

 

 

Illustration 7: Sidkälla för sidan ovan 

Illustration 8: 

http://arachne.it.uu.se/edu/course/homepage/dopTDB1/vt03/larare.html 
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 6.1.2.2 “Lärare” - Googles sökfunktion 

 

Sökningen “Lärare” i kombination med “Uppsala Universitet” gav resultatet nedan och de sex översta 

länkarna leder till sidor inom universitetet som dels innehåller information om lärarutbildningar och dels 

information riktad till lärare inom universitetet.  

 

 

 

 

Illustration 9: Sidkälla för sidan 

ovan. 

Illustration 10: Så här såg Googles träffresultat ut vid tillfället då den 

här uppsatsen skrevs. 
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 6.1.2.3 “Forskare” - Uppsala Universitets sökfunktion 

Här visar träffbilden ett blandat resultat av generella och specifika träffar. Intressant att notera är hur 

beskrivningen på de två nedersta träffarna ser ut. Båda dessa innehåller många nonsenstecken som gör att jag 

som användare drar mig för att ta dessa träffar seriöst. 

  

 

Illustration 11: Träffresultat för forskare. Träff nummer 3 och 4 

innehåller serier av "nonsenstecken". 
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 6.1.2.4 “Forskare” - Google’s sökfunktion 

 

 

 

Illustration 12: Träffresultat för Google på ordet 

forskare.  
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 6.1.2.5 “Examen” - Uppsala Universitets sökfunktion  

 

 

 

 

För sökordet examen så fick man ett resultat med väldigt specifika träffar med examen för speciella 

utbildningar. Ingenting om generella sidor för universitets examensregler eller liknande återfanns bland de 

översta resultaten. Det är också intressant att notera att de översta resultaten innehåller många tecken som 

kan betraktas som nonsenstext. Nonsenstext tillför inget till användarens informationssökande, utan tar bara 

upp plats som istället skulle kunna användas till att informera användaren om träffen. 

 

Illustration 13: Träffresultat för ordet "examen". 
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Det första resultatet är intressant eftersom det inte innehåller en enda träff med ordet “examen” utan endast 

en kortare version “exam”. Det är intressant att se att en del av sökordet ges högre relevans än själva sökordet 

i sig. 

 

När jag frågade Findwise hur detta kom sig fick jag förklaringen att man stämmer orden, det vill säga att man 

bryter ned ord till dess grundform exempelvis examen och examina blir samma ord, detta gör att dessa ord 

blir synonyma. Detta kan leda till problemen som det där ordet “exam” placerar sig överst. Speciellt om ordet 

ligger i en h1 eller title-tag.  

 

Här kan det också vara så att det här är en sida som inte används idag, eftersom url:en tyder på att den här 

sidan var aktuell ht05. 

 

 

Illustration 14: 

http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/hcinet/ht05/assignments/homeexam 
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 6.1.2.6 “Distans” - Uppsala Universitets sökfunktion 

Här är de tre första träffarna likadana. Det minskar därmed utrymmet för andra relevanta träffar. 

 

 

Första träffen 

Det är intressant att konstatera teologiska fakulteten är förvald och man direkt visar kursutbudet
35

 från den.    

                                                        
35

 http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/sok/?styp=2&scode=YTo3OntzOjEyOiJzZWxtYV9mc19od

XIiO2E6MTp7aTowO3M6MzoiSVREIjt9czoxMjoic2VsbWFfZnNfdGlkIjthOjE6e2k6MDtzOjM6ImFsbCI7fXM6MTI6InNlb

G1hX2ZzX3ZhZCI7czozOiJBTEwiO3M6MTQ6InNlbG1hX2ZzX3NwcmFrIjtzOjM6ImFsbCI7czoxNToic2VsbWFfZnNfdG

VybWluIjtzOjY6IlZUMjAxMSI7czoxMzoic2VsbWFfZnNfdGFrdCI7czozOiJhbGwiO3M6MTc6InNlbG1hX2ZzX2Zha3Vsd

GV0IjtzOjI6IlJGIjt9  

Illustration 15: Träffresultat för ordet "distans". 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/sok/?styp=2&scode=YTo3OntzOjEyOiJzZWxtYV9mc19odXIiO2E6MTp7aTowO3M6MzoiSVREIjt9czoxMjoic2VsbWFfZnNfdGlkIjthOjE6e2k6MDtzOjM6ImFsbCI7fXM6MTI6InNlbG1hX2ZzX3ZhZCI7czozOiJBTEwiO3M6MTQ6InNlbG1hX2ZzX3NwcmFrIjtzOjM6ImFsbCI7czoxNToic2VsbWFfZnNfdGVybWluIjtzOjY6IlZUMjAxMSI7czoxMzoic2VsbWFfZnNfdGFrdCI7czozOiJhbGwiO3M6MTc6InNlbG1hX2ZzX2Zha3VsdGV0IjtzOjI6IlJGIjt9
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/sok/?styp=2&scode=YTo3OntzOjEyOiJzZWxtYV9mc19odXIiO2E6MTp7aTowO3M6MzoiSVREIjt9czoxMjoic2VsbWFfZnNfdGlkIjthOjE6e2k6MDtzOjM6ImFsbCI7fXM6MTI6InNlbG1hX2ZzX3ZhZCI7czozOiJBTEwiO3M6MTQ6InNlbG1hX2ZzX3NwcmFrIjtzOjM6ImFsbCI7czoxNToic2VsbWFfZnNfdGVybWluIjtzOjY6IlZUMjAxMSI7czoxMzoic2VsbWFfZnNfdGFrdCI7czozOiJhbGwiO3M6MTc6InNlbG1hX2ZzX2Zha3VsdGV0IjtzOjI6IlJGIjt9
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/sok/?styp=2&scode=YTo3OntzOjEyOiJzZWxtYV9mc19odXIiO2E6MTp7aTowO3M6MzoiSVREIjt9czoxMjoic2VsbWFfZnNfdGlkIjthOjE6e2k6MDtzOjM6ImFsbCI7fXM6MTI6InNlbG1hX2ZzX3ZhZCI7czozOiJBTEwiO3M6MTQ6InNlbG1hX2ZzX3NwcmFrIjtzOjM6ImFsbCI7czoxNToic2VsbWFfZnNfdGVybWluIjtzOjY6IlZUMjAxMSI7czoxMzoic2VsbWFfZnNfdGFrdCI7czozOiJhbGwiO3M6MTc6InNlbG1hX2ZzX2Zha3VsdGV0IjtzOjI6IlJGIjt9
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/sok/?styp=2&scode=YTo3OntzOjEyOiJzZWxtYV9mc19odXIiO2E6MTp7aTowO3M6MzoiSVREIjt9czoxMjoic2VsbWFfZnNfdGlkIjthOjE6e2k6MDtzOjM6ImFsbCI7fXM6MTI6InNlbG1hX2ZzX3ZhZCI7czozOiJBTEwiO3M6MTQ6InNlbG1hX2ZzX3NwcmFrIjtzOjM6ImFsbCI7czoxNToic2VsbWFfZnNfdGVybWluIjtzOjY6IlZUMjAxMSI7czoxMzoic2VsbWFfZnNfdGFrdCI7czozOiJhbGwiO3M6MTc6InNlbG1hX2ZzX2Zha3VsdGV0IjtzOjI6IlJGIjt9
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/sok/?styp=2&scode=YTo3OntzOjEyOiJzZWxtYV9mc19odXIiO2E6MTp7aTowO3M6MzoiSVREIjt9czoxMjoic2VsbWFfZnNfdGlkIjthOjE6e2k6MDtzOjM6ImFsbCI7fXM6MTI6InNlbG1hX2ZzX3ZhZCI7czozOiJBTEwiO3M6MTQ6InNlbG1hX2ZzX3NwcmFrIjtzOjM6ImFsbCI7czoxNToic2VsbWFfZnNfdGVybWluIjtzOjY6IlZUMjAxMSI7czoxMzoic2VsbWFfZnNfdGFrdCI7czozOiJhbGwiO3M6MTc6InNlbG1hX2ZzX2Zha3VsdGV0IjtzOjI6IlJGIjt9
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 6.1.2.7 “Fysik” - Uppsala Universitets sökfunktion 

Första träffen är på en utbildning som verkar vara reklam
36

 för en kurs som redan startat. Den här 

informationen är aktuell för de som går på programmet, men inte någon annan.  

                                                        
36 http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=TFY1K&lasar=09%2F10  

Illustration 16: Första träffen för ordet "distans". 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=TFY1K&lasar=09%2F10
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 6.1.2.8 “Skola” - Uppsala Universitets sökfunktion 

 

Illustration 17: Träffresultat för ordet "fysik". 

Illustration 18: Första träffen för ordet "fysik". 
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Av de träffar som finns överst i träffbilden för “Skola” leder fyra av länkarna till samma sida. I URL:en 

anges, något olika sökvägar och olika språk, men alla länkar går till samma sida med samma språk. Googles 

resultat innehåller fler generella sidor.  

 

Illustration 19: Träffresultat för ordet "skola". 
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 Illustration 20: Google's träffresultat för ordet "skola" 
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 7 Resultat och Diskussion 
 

 7.1 Tekniken är bara en del av sökfunktionen 

 

En svårighet med sökfunktioner är att om man söker en sida med generell information om exempelvis 

examen, så försöker man göra en generell sökning och man förväntar sig då att få generella resultat. Alla 

resultat som jag fått när jag gjort generella sökningar med Uppsala Universitets sökfunktion har gett väldigt 

specialiserade träffar som endast rör en specifik kurs eller utbildning. 

 

När man bygger en sökfunktion är det lätta att tro att det man bygger en teknisk lösning som ska reda ut 

röran bakom och presentera en begriplig världsbild. Den här studien tyder på att förhållandet är det omvända. 

En sökfunktion belyser snarare problemen och utmaningarna som finns i organisationen av data och i den 

organisation på vilkens webbplats sökfunktionen finns. Det som är positivt med detta är att man faktiskt kan 

börja arbeta med att reda ut de problemen som faktiskt finns där oavsett sökfunktion eller inte. En punkt där 

man behöver ta ett helhetsgrepp är det som gäller information management
37

 som gäller hur man får in 

information som man sedan kan förmedla till användare av universitetets webb. 

 

Både FindWise och Christina Svala uttryckte att det finns svårigheter med metadatahanteringen. Eftersom 

metadata är ett av de viktigaste hjälpmedlen för att märka upp information för att den ska kunna hittas är det 

av stor vikt att man stödjer och uppmuntrar användaren i processen använda metadata. Detta kan göras med 

flera olika metoder, till exempel ge bättre tekniskt stöd till webbredaktörerna men även tydliga riktlinjer om 

hur man ska arbeta med metadata. 

 

 

 7.2 Svårigheten med nya verktyg  

 

Om man tittar på vad David Maister, en före detta Harvard professor och konsult som studerat var som gör 

tjänsteföretag framgångsrika, säger i sin bok ”Strategy and the Fat Smoker”
38

 att alla strategiförändringar 

förankras hos gräsrötterna hos ett företag för att strategierna ska lyckas. Det vill säga att om inte gräsrötterna 

i organisationen tror på strategierna kommer de inte att arbeta på strategimålen på ett aktivt sätt. I vissa fall 

tror jag till och med att det kan få motsatt effekt.  

 

Inför en beslutsprocess som exempelvis för ett införande av ett nytt verktyg eller system krävs alltid en 

noggrann genomgång av vilka behov som organisationen och vilka effekter man vill ha av ett verktyg och 

system. Efter den analysen är det lika viktigt att sälja in systemet internt, så att organisationen verkligen tror 

på att verktyget eller systemet kommer att lösa det problem som uppgavs. Det är en arbetssam och ofta 

tidkrävande process att börja använda ett nytt system och användaren måste verkligen göra en investering i 

tid och kraft. För att nå ut till interna användare på ett sätt som gör att de vill använda det nya verktyget bör 

man använda någon typ att strukturerad försäljningsmetod där man säljer med organisationens behov och 

medarbetare i centrum, inte med verktyget som centrum. Detta kan öka möjligheterna att verktyget 

accepteras och verkligen kommer att användas.  

                                                        
37

  http://en.wikipedia.org/wiki/Information_management 

38
  http://davidmaister.com/books.strategyFatSmoker/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_management
http://davidmaister.com/books.strategyFatSmoker/
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I många fall är det troligt att det är de vid varje institution som är intresserade och tycker att det är kul med 

webb och information som skapar innehåll till universitets webb. Detta faktum gör det svårt att nå ut med 

standarder och principbeslut och då är det extra viktigt att de stöd som finns för användaren säljs in extra bra 

tillsammans med metoder för hur man ska använda dem. 

 

 

 7.3 Vart ska vi gå? Ett behov av tydliga beslut 

 

För att komma vidare i arbetet kan det vara så att man måste fatta en del operativa beslut som lägger ut en 

riktning vart man vill gå. Till skillnad från ett praktiskt beslut som fattas för att lösa ett direkt och konkret 

problem, så kan operativa beslut, eller avsaknaden av dem, skapa problem i det korta perspektivet, men 

operativa beslut kan vara nödvändiga för att man på sikt ska uppnå effekter som man strävar efter.  

 

Ett exempel skulle kunna vara att om man tog ett operativt beslut om att prioritera upp relevansen på sidor 

som skapats i InfoGlue och som följer de standarder som finns inom universitet, kan man öka motivationen 

att använda verktyget. Det kan i det korta loppet innebära att man kanske får svårare att hitta till sidor som 

inte är skapade i verktyget. I gengäld får man bort en del av de inaktuella träffarna som visas i studien ovan.  

 

På samma sätt gäller att man kan bestämma standarder för vad som ska synas eller inte. Då gör man klart vad 

som gäller tydligt och kan då hantera situationer som exempelvis att konstiga tecken visas i beskrivningen av 

träffar. I de fall så sådana träffresultat ändå har hög relevans och ska visas ändå, kan man kanske hantera det 

som ett undantag i ett verktyg likande det som man sätter manuell relevans med i dag.  

 

Mina samtal med FindWise och Sökprojektet tyder på att det är svårt att få feedback från universitetets 

organisation. I vissa fall har man försökt att ställa direkta frågor, men de frågorna i den mån man 

överhuvudtaget får svar på dem, har gått till varje enhets webbansvarig. Det är rätt troligt att den 

webbansvarige på enheterna inte är den ende som arbetar med att publicera material på webben, vilket 

ytterligare ökar svårigheten med att nå ut med information och få feedback tillbaka.  

 

Universitets organisation är stor och komplex, så är det inte ens säkert att de som skulle kunna ge feedback 

ens har möjlighet att komma till tals, dels för att de kanske inte vet vem man ska prata med och det kan även 

vara internpolitiska faktorer som styr som gör att det finns flera agendor kring vilken information som ska 

lyftas fram.   

 

Det är även svårt ge förbättringsförslag för hur man skulle kunna arbeta med exempelvis information 

management. Den enda kommunikationsväg som finns är via sökprojektet och det är inte sökprojektets 

uppgift att driva information management på bred front i hela universitetets organisation.   

 

Oavsett från vilken vinkel man betraktar det hela, kan man konstatera att det blir långa och komplexa 

beslutsvägar och en stor distans mellan de som bygger sökfunktionen och slutanvändaren, i det här fallet 

både de som lägger in material som ska hittas och de som söker information. 

 

Bilden nedan beskriver de beroenden som jag ser att finns i sökfunktionsprocessen, från den organisation 
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som den ska arbeta med till den faktiska tekniska lösningen. De pilar som finns utritade beskriver bara en 

tänkt väg som information kan gå, inte hur det faktiskt fungerar. Bilden kan belysa vilka svaga länkar som 

finns i kedjan, vem som ska ta vilken typ av beslut, hur man ska arbeta, vilka tekniska delar och hjälpmedel 

man har och vilka som saknas. Ett hjälpmedel för att skapa överblick över sökfunktionsprocessen i den typ 

av komplex organisation som universitetet är. 

 

Beroenden i sökfunktionsprocessen från organisation till sökfunktion
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