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bli möjligt att olika på magnetband lagrade mängder bibliografiska items blir 
jämförbara sinsemellan. För närvarande pågår också inom ramen för denna 
arbetsgrupp studier i syfte att i samråd med UNESCO utveckla ett 
informationssystem kallat UNISIST, vilket dock än så länge enbart existerar på 
planeringsstadiet. Målet är att skapa ett världsomfattande informationssystem för 
teknisk vetenskaplig information. 

UNESCO-IBE är placerat i Geneve och arbetar på att skapa regler för lagring 
och återvinning av (1) statistiskt deskriptiva data, (2) lagar och författningar samt 
(3) administrativa rutiner. 

EUDISED började sin verksamhet år 1964. Inom detta centrum utförs f n ett 
antal informationsprojekt i samarbete med olika nationella organisationer. Syftet 
är att organisera ett europeiskt informationssystem, som tillåter ett utbyte av 
vetenskaplig information inom de beteendevetenskapliga områdena och inom 
utbildningsväsendet. Systemet skall vid en senare tidpunkt integreras i ett 
världsomfattande system. En annan europeisk organisation med liknande 
målsättning är EEB i Geneve. I denna organisation ingår även de östeuropeiska 
staterna. 

På den naturvetenskapliga, tekniska och industriella sektorn har man förstått 
värdet aven snabb tillgång (access) och framställning av information i form av 
facsimile-format (»hard copy records»). 

Inom NASA-projektet (National Aeronautics and Space Administration) är 
utgifterna ca 5 miljoner dollar per år enbart för identifikation, utvärdering, 
klassificering, lagring och spridning av information. Regionala delgivningscentra 
(RCD), som är inbyggda i sex olika amerikanska universitet, sprider f n ca 700 000 
referenser (som har samlats sedan 1966) inom industrin. Antalet växer varje månad 
med ca 6 000. Syftet med denna organisation är att underlätta universitetens 
undervisningsoch forskningsuppgifter samt att utveckla och förbättra relationerna 
mellan universitet och industri. I Europa erbjuder ESRO (European Space Research 
Organization) sina tjänster för en selektiv delgivning av information (SDI) och 
retrospektiva litteratursökningar. Den selektiva delgivningen av information genom 
ESRO betyder att organisationen erbjuder sina tjänster vid sökning, återvinning och 
delgivning av sådan information som den enskilde behöver i sitt dagliga arbete. 

En organisation inom det beteendevetenskapliga området, som med hänsyn till 
sin struktur har uppbyggts på samma sätt och som har ungefär samma årliga 
budget, är ERIC (Educational Resources Information Center). För närvarande 
stödjer ERIC två projekt: (1) Research in Education 
(RIE) och (2) Current Index to Journals in 
Education (CIJE). 

RIE innehåller titlar angående avslutade projekt och materiel som är förknippat 
med dessa projekt samt sammanfattningar (abstracts). CIJE motsvarar en 
bibliografi på nationell basis. En mera detaljerad beskrivning av systemets 
uppbyggnad och funktion ges i kapitelS. 

I Europa har något liknande system ännu inte utvecklats. Utvecklingen inom 
Europarådets olika medlemsländer är mycket varierande. I en EUDISED-rapport 
(Spangenberg, 1971, s 193) föreslås angående den allmänna utvecklingen och 
organiseringen av administrativa funktioner: 

1. Utveckling av nationella system för utbildningsdokumentation och information. 
2. Genomförande av användarstudier samt presentation av förslag till förbättring 

av nationella system. 
3. Rådgivning till institutionerna i syfte att underlätta koordinationen av den 

pedagogiska dokumentations- och informationsverksamheten. 
4. Organisering av publikationer, t ex genom att författarna skriver 

'abstracts' . 
5. Användning och kontroll av EUDISED-normer och andra internationella normer 

för att möjliggöra jämförbara system. 
6. Samarbete vid utvecklingen av nationella strukturerade, pedagogiska ordlistor, s 

k tesaurer. 

Den snabbt växande informationsfloden har under de senaste fem åren lett till 
utvecklingen aven ny vetenskaplig disciplin, nämligen »information science and 
technology», Inom ramen för denna disciplin utvecklas olika metodiska 
förfaringssätt, för att man skall kunna granska olika personers och persongruppers 
behov och användning av information. Sedan 1964 publiceras Annual Review of 
Information Science and Technology. Hittills (1973) har sju volymer utkommit i 
vilka undersökningar, som har utförts under resp föregående år, refereras och 
diskuteras. Goda teorier angående människans val och bearbetning av information 
saknas dock ännu. Bristen på teorier medför att det är svårt att ställa upp hypoteser 
angående (1) selektion av informationskanaler, (2) informationsmängden som skall 
sökas, (3) informationsmängdens effekter på produktiviteten, (4) bedömning av 
informationens kvalitet, kvantitet, värde och mångfald, (5) motivations- och 
personlighetsfaktorers inverkan på informationen etc. För att belysa dessa 
frågeställningars relevans för den beteendevetenskapliga sektorn samt för att 
understryka att en intensiv forskning kring dessa frågor snarast möjligt borde sättas 
igång, presenteras längre fram några forskningsresultat av undersökningar som 
utförts inom naturvetenskapliga ämnen. 
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5.4. Item 

Med begreppet »item» avses inom ramen for datorbaserade I&D-system 
Bibliografiska element är funktionellt beroende av varandra. 
Klassifikationssystem har till uppgift att definiera de enskilda elementens 
relatio- 
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Praxis vid genereringen aven databas är att man därvid följer vissa regler som definierar utformningen av huvudrubriker, underrubriker, nyckelord, relaterade termer eller begrepp, 
klassificeringssymboler etc. Tillämpningen av dessa regler förutsätter en tolkning, dvs en indexering .av ursprungsmaterialet enligt en given struktur. Strukturen anges i en till systemet hörande 
tesaur. Hela systemet, oavsett om det gäller ERIC eller ett mera strikt system som Medical Literature Analysis and Retrieval System (MEDLARS) utsätts alltså för en tämligen stor subjektivitet. 
Resultatet av indexeringen blir därför av naturliga skäl arbiträrt och i en strikt mening osystematiskt. 

Subjektiviteten i ett system till följd av indexeringen kan i viss mån motverkas genom utformningen av speciella sökstrategier. För att man skall kunna balansera subjektiviteten har tre 
normeringsmekanismer utvecklats, nämligen titlar, termer och klassificeringssymboler, som dessutom tillåter en kontroll av icke predicerbara val och synonyma användningar av begrepp. 

En bibliografisk uppställning inom ramen för ett automatiserat system är utan en välfungerande och precist arbetande refereringsmekanism med hänsyn till huvudområdena inte användbar. 
Refereringsmekanismen utgör systemets kontroll-sensitivitet. Här avses bl a en kontroll av systemets begreppsapparat eller simultan hantering av olika aspekter vid sökning efter ett önskat dokument. 
Ett system för återvinning av information skulle kunna karakteriseras med hjälp av dess refereringsmekanism, dvs antalet operationer som krävs för att återvinna ett specificerat dokument. Ju bättre 
utvecklat systemets mekanism kan anses vara desto komplexare sökstrategier kan tillämpas vid litteratursökning med hjälp av dator. Att kunna dels åstadkomma, dels garantera hög precision är två 
grundläggande förutsättningar för datorbaserade informationssystem och mycket mera avgörande för dessa än för konventionella system, som t ex refereringsmekanism i ett vanligt bibliotek 
(bibliotekskatalogerna), inklusive bibliotekarie. 

Att det saknas internationellt accepterade standards för utformningen av automatiserade informationssystem är huvudproblemet vid en omfattande litteratursökning, eftersom olika externa 
databaser har uppbyggts med varierande band format. För Sveriges del utvecklades ett transformeringsprogram vid KTHB, kallat ABACUS (AB Atomenergi computerized useroriented services). 
Principerna för ABACUS-programpaketet har beskrivits av Tell (1970, ss 183-200). Programmet kan användas för sökningar på engelsk- och svenskspråkiga databaser. ABACUS är ett generellt 
system, som transformerar olika externa datapresentationer till ett sökband som tillåter en enhetlig sökning på olika baser. Programmet identi- 

j 
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fierar de relevanta bibliografiska elementen i de externa databaserna. Beroende på informationsmängden varierar naturligtvis identifikationsprocessen. ABACUS accepterar bl a följande söktermer: 
Författarnamn, medförfattare, nyckelord, titelord, Universal Decimal Classification Number (UDC-nummer), tidskriftstitel, kod (ett standardiserat och datorbaserat förkortningssystem för tidskriftsartiklar), 
registreringsnummer, institutionsbeteckning, språkkod (ett standardiserat och datorbaserat förkortningssystem för olika språk). 

5.9. Klassificeringssystem 

Information som har lagrats på ett bibliotek är endast användbar, om den kan återvinnas så, att vissa bestämda frågor kan besvaras. Denna återvinning möjliggörs av klassificeringssystem. Av biblioteken 
tillämpas många olika, men relativt enkla system (se Bjerstedt, 1973, ss 44-47). Det enklaste är ett hierarkiskt decimalklassificeringssystem. Det torde också vara påtagligt att varje klassificering ger uttryck 
för klassificerarens syn på världen, dvs den ordning som utmärker ett ämne. 

Ett allmänt ftlosofiskt klassificeringssystem och den äldsta formen av ett deskriptorspråk (ämnes språk) är Ranganathans »tree of knowledge», där allt beskrivs med hjälp av de fem fasetterna SMETP, där 
S = Space, M = Matter, E = Economy, T = Time, P = Personality. 
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6. Utformning av datorbaserad litteratursökning 

Att kunna formalisera en specifik frågeställning med hjälp av formalistiska språk utgör den grundläggande länken mellan forskaren och ett automatiserat informationssystem. 
Blev problemställningen klart och entydigt formulerad, är nästa steg en översättning till systemspecifika termer. Denna transformeringsprocess innebär med andra ord en 
översättning av subjektiva beskrivningar till mera objektiva och formella beskrivningar. 

Innan frågeställaren har lyckats att precisera sin fråga med hjälp av ett formellt språk, har det med all sannolikhet insmugit sig olika slags fel av enkel eller mera komplex 
natur, som t ex enkla stavfel eller feltolkningar, som har uppstått mellan frågeställare och systemoperatör. Sökproceduren i samband med datorbaserade litteratursökningar är 
nämligen inte avslutad förrän dokumentet ifråga finns i frågeställarens hand. För ett tillfredsställande flexibelt system för informationsåtervinning måste det finnas en feedback-
slinga till frågeställaren, inte bara vid slutet av processen utan för olika nivåer vid framställningen av sökprofil. 

I figur 7 nedan presenteras ett förenklat flödesschema för utformning av sökstrategier (-prof:tler).Enligt denna återkopplingsmekanism har frågeställaren på tre olika nivåer 
i framställningsprocessen tillfälle att påverka utformningen av sökstrategin. 

Första fasen innebär att man beskriver sitt intresseområde i klartext, dvs man definierar sin frågeställning genom några meningar. Om man inte på egen hand vill utforma 
sökstrategin, kan beskrivningen lämnas till KTHB eller till Statens Psykologisk-Pedagogiska Bibliotek för fortsatt bearbetning. Det är lämpligt att bifoga några referenser till 
relevanta artiklar, rapporter e dyl. En s k dokumentalist formaliserar sedan frågeställningen genom att kartlägga frågans riktning och omfång. 

I samband med preciseringen av problemställningen ifråga genom en annan person än forskaren själv kan det uppstå tolkningssvårigheter eller lJ 
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feltolkningar, varför det redan på denna nivå bör finnas en återkoppling till frågeställaren. 
Ett alternativt tillvägagångssätt är att man ändrar (eller ger förslag till ändringar) det formella språket genom t ex ett utbyte av deskriptorer eller en ändring i logiksatsen. 

Andra fasen innebär att man extraherar och analyserar söktermer. 
Lämpligen konsulterar man handböcker, lexikon, tesaurer, index och titlar i olika referattidskrifter (referatorgan). Sökområdet avgränsassåledes med hjälp av t ex allmänna begrepp, synonymer 
och besläktade termer. 

Med hjälp av någon handledning i utformning av sökstrategier förenklas begrepp och termer (genom trunkering, se kap 7.1). Sedan sammanförs termer och begrepp i grupper som 
innehållsmässigthör ihop. För att man skall kunna välja ut sådana kombinationer av grupper som på bästa sätt återspeglar den aktuella problemställningen kombineras grupperna på alla 
tänkbara sätt. 

De gruppkombinationer som förefaller vara de mest lämpliga får sin fasta form genom att man sammanknyter termerna med hjälp av logiska operatorer. 
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7. Utformning aven sökstrategi för 
en konkret 
problemställning: 

en fallstudie 

Tillvägagångssättet vid utformningen aven sökstrategi för en 
datorbaserad litteratursökning illustreras nedan med hjälp 
aven konkret problemställning. För att också kunna utvärdera 
resultatet presenteras i anslutning därtill några referenslistor. 

Problemställningen gäller den interna televisionens och 
videobandningens användningsmöjligheter i 
lärarutbildningen. Som framgår av denna problemställning 
kan de begrepp som har kommit till användning för att 
uttrycka problemställningen knappast anses vara en precis 
och uttömmande anvisningför en sökning och ett urval av 
sådant material som är av särskilt intresse. Med tanke på 
lärarpersonlighetens betydelse för undervisning och 
uppfostran skulle framför allt problemområdet »Intern 
television och personlighetsutveckling» fokuseras genom den 
datorbaserade litteratursökningen. För en sådan sökning är 
det nödvändigt att problemställningen definieras mera exakt 
med hjälp av ytterligare termer eller begrepp. Uppslag till 
begrepp skulle man kunna få genom sådana hjälp- 
medel som angesi ruta 21: 

Ruta 21. Exempel på hjälpmedel vid preciseringen av ett
 problemområde 

Ett lämpligt tillvägagångssätt skulle kunna vara att man utgår 
från mycket specifika begrepp (termer) och sedan utvidgar 
sökningen till allt mera generaliseradebegrepp. 

Första steget innebär då att man söker efter specifika begrepp. I sök- 
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ningen kan man använda sig av t ex tesaur och utnyttja generella begrepp som 
nyckelord (deskriptorer) etc för att komma åt specifika termer. 

Andra steget innebär att sökningen fortsättes på en mera generell nivå, dvs det krävs 
mera specifika sökvillkor eller med andra ord större kunskap om det specifika 
problemområdet (jfr s 59 beträffande relationer). Man kan sedan fortsätta denna 
procedur tills man har uppnått en önskad precisionsnivå. Vilka hjälpmedel ERIC-
systemet erbjuder för avgränsningen aven specifik sökfråga har beskrivits i föregående 
kapitel. 

Att utforma en sökstrategi betyder att man jämför de termer som man har valt ut ur 
en tesaur (standardiserade begrepp) med termer i den aktuella databasen. Som nämnts 
tidigare kräver en litteratursökning (1) en formalisering av den aktuella 
frågeställningen med hjälp av standardiserade söktermer och (2) ett beslut om vilken 
sökstrategi som skall tillämpas, dvs man bör fatta beslut om strategin t ex skall följa 
den hierarkiska strukturen eller om kanske t o m en s k fri textsökning skall tillämpas 
eller om en kombination av dessa strategier förefaller vara lämpligast. Fri textsökning 
innebär att man använder sigav ord i ett naturligt språk. Söktermerna hämtas i detta 
fall från titlar och jämförs sedan med referenser som har lagrats på magnetband i den 
ordning som söklogiken föreskriver. Retrospektiva sökningar kräver emellertid en 
standardiserad begreppslista. 

7.1. Trunkering. 

En problemställning analyseras med avseende på aspekter som kan förväntas ge utslag 
vid litteratursökningen. De aspekter i problemställningen som har valts ut är vanligen 
ord, termer (en eller flera nära till varandra knutna termer), uttryck och relationer. 

Bygger formuleringen aven sökfråga på ett indexerat språk använder man sig av de 
indexerade orden exakt så som de är upptagna i tesauren. Utnyttjar profilkonstruktören 
emellertid s k fri textsökning blir ordens variationsmöjligheter ett allvarligt problem. 

1. Handböcker 6. Ämneskatalog 
2. Ordlistor, tesaur 7. Systematisk katalog 
3. Uppslagsverk 8. Ämnesindex 
4. Tidigare kända och relevanta 9. Institutionsindex artiklar, forskningsrapporter 

10. Ämnesinri ktade och tvärveten 5. Referatorgan, t ex Psychological 
skapliga översi ktstidskrifter Abstracts 
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Allen, Gerstenfeld & Gerstberger (1967) granskade percipierad användbarhet av information som erhållits genom nio olika informationskanaler. Problemställningen 
i denna studie avsåg en granskning av (1) upplevd åtkomsttid, (2) enkelhet i användningen av respektive informationskanal, (3) teknisk kvalitet av utskrifter och (4) 
accepterande av information. Resultatet av denna undersökning var bl a att åtkomsttid och enkelhet i användningen korrelerade högre med utnyttjandefrekvens än med 
respektive kanals tekniska kvalitet. Partialkorrelationema visade dessutom att snabbheten medgav den bästa prediktiva styrkan med hänsyn till utnyttjandegraden. 
Samma resultatmönster framkom när författarna predicerade hur ofta en viss kanal valdes i första hand. Ett annat, kanske mera intressant resultat av denna undersökning 
är, att accepterandet av information korrelerade signifikant med upplevd teknisk kvalitet men ej med åtkomsttid eller enkelhet i användningen aven viss kanal (för 
utförligare diskussion se Paisley, 1968, s 9). 

Detta resultat implicerar att det föreligger ett oväntat val av information. Användarna (ingenjörer) utnyttjade informationskanalerna proportionellt till kanalens 
snabbhet och enkelhet i användningen, men de accepterade ideer de hade fått från den utskrivna informationen i relation till kanaler som gav bättre teknisk kvalitet. Det 
tycks alltså med hänsyn till »least-efforts-principen föreligga ett irrationellt beteende när det gäller sökstrategin, eftersom den accepterade informationen också samtidigt 
kräver den största ansträngningen för att man skall kunna komma åt sådan information. 

Datorbaserade informationssystem kan lätt leda till att man drunknar i datautskrifter. Menzel (1966) undersökte denna problemställning på ett indirekt sätt, dvs han 
undersökte användarens omedvetna informationsbehov. Hans slutsats är att informationssystem borde utformas så att informationen delges (1) i relativt små mängder, 
(2) att delgivningensker snabbt och (3) att informationen når just den forskargrupp som behöver 
just denna information vid en given tidpunkt. 

9.1.2. Forskargruppers informationsbehov 

De studier som har utförts för att granska den enskilde individens funktion inom ramen för ett forskarteam gäller framför allt två olika former: 

l. grupper, vars medlemmar arbetar inom samma projekt och 
2. grupper, vars medlemmar har samma intresseområde men arbetar inom olika projekt. 
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I detta sammanhang skall sägas, att nästan alla tillgängligaundersökningar har utförts i samband med studier av informationsbehovet för tekniska laboratorier. I dessa studier framkom 
att man bör skilja mellan forskare och tekniker (ingenjörer). Båda persongrupperna visade klart från varandra skilda beteenden när det gäller informationsbehov och informationens 
användning (se t ex Allen, 1966). En undersökning (Allen m fl, 1968) visade, att forskare dels utnyttjar, dels tycks vara mera beroende av litteraturkällor medan tekniker använder sig av 
muntliga informationskällor och tycks vara mera beroende av sådan information. Undersökningens resultat (skillnaden mellan forskare och tekniker) baseras inte på användarens 
självidentifikation utan på en funktionsanalys, dvs på en analys av vad som produceras - nya kunskaper från forskaren och »saker som fungerar» från teknologen. Frågan om man också 
inom de beteendevetenskapliga områdena kan och bör skilja mellan olika användargrupper, borde vara en mycket angelägen forskningsuppgift. 

9.1.3. Organisationers informationsbehov 
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