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Sammanfattning

Syftet med detta arbete är att underlätta identifiering av personer med relevant 

kunskap antingen som en källa till information eller för att utföra någon typ av 

aktivitet. Den övergripande forskningsfrågan är: Vilka faktorer i ett datoriserat 

informationssystem är viktiga för att förbättra möjligheterna att identifiera per-

soner med relevant kunskap och kompetens?

Arbetet tar sin utgångspunkt i Knowledge Management. Detta område handlar 

om att nyttja resursen kunskap på ett effektivare sätt genom att stödja processer 

för att skapa, sprida och lagra kunskap inom organisationer. En del av problema-

tiken är att tillgängliggöra individers kunskap för andra individer inom organisa-

tionen.

Studien har genomförts som en fallstudie vid Luleå tekniska universitet. Den 

teoretiska referensramen utgår i huvudsak från områdena Knowledge Manage-

ment, Informationsvetenskap och Data och systemvetenskap. Resultatet av stu-

dien är tolv faktorer som kan utgöra ett underlag för utveckling av ett datorstöd 

för att underlätta identifiering av personer. Sju av dessa faktorer återfinns i både

teori och empiri och kan med stor säkerhet anses vara relevanta för utformning

av datorbaserade expertsöksystem. Dessa är Informationskällor för identifiering 

av expertkunskap, Extraherande av expertkunskapsindikatorer, Expertkun-

skapsmodeller, Frågemekanismer, Matchningsoperationer, Presentation av sök-

resultat och återkopplande och lärande operationer. I det empiriska materialet har

fem nya faktorer kunnat identifieras. Dessa är Förfrågningar, Referenser, Meta-

data, Språk samt Tillgänglighet och begränsningar. Dessa faktorer återfinns inte i 

litteraturen och ytterligare studier krävs för generalisering till andra miljöer. 

Nyckelord: expert finder systems, expert locator systems, knowledge manage-

ment, kunskapshantering, kunskap, kompetens
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Abstract

The purpose with this work is to facilitate identification of people with relevant 

knowledge, either as a source of information, or to perform any kind of activity.

The main research question is: What factors of computerized information system 

are important to improve the possibility to identify people with relevant knowl-

edge and competence?

The research is based in the field of Knowledge Management. This field con-

cerns utilizing the resource of knowledge in a more effective way by supporting

processes for creating, diffusion and storage of knowledge. One important area is 

how to utilize knowledge that already exists among individuals and make it ac-

cessible for the whole organisation.

The research was carried out as a case study at Luleå University of Technology. 

The theoretical frame of reference consists mainly of theories from the areas of 

Knowledge Management, Information Science, and Computer and System Sci-

ence. The study resulted in identification of twelve factors that can be used as a 

foundation when developing computer based information systems that facilitate 

identification of people with relevant knowledge. Seven of these factors are 

found in both the theoretical study and the empirical study and can be regarded

as relevant in development of computer based expert finding systems. These are; 

Basis for expertise recognition, Expertise indicator extraction operations, Exper-

tise modelling, Query mechanisms, Matching operations, Output presentations,

and Adaptation and learning operations. Five new factors have been identified in 

the empirical material. These are; Make inquiries, References, Metadata, Lan-

guage, and Accessibility and restrictions. These factors have not been found in 

the literature and further studies are needed in order to be able to generalize them 

to other environments.

Keywords: expert finder systems, expert locator systems, knowledge manage-

ment, knowledge, competence

iv





Innehåll

1 BAKGRUND.......................................................................................................................... 1
1.1 KUNSKAPSHANTERING .................................................................................................................................. 1
1.2 INFORMATIONSSÖKNING ............................................................................................................................... 4
1.3 DISPOSITION.................................................................................................................................................. 8

2 PROBLEMDISKUSSION.................................................................................................... 9
2.1 INFORMATIONSBEHOV................................................................................................................................... 9
2.2 INFORMATIONSSTRUKTUR........................................................................................................................... 10
2.3 INFORMATIONSSÖKNING ............................................................................................................................. 11
2.4 HINDER ....................................................................................................................................................... 11
2.5 DATORSTÖD ................................................................................................................................................ 12
2.6 FORSKNINGSFRÅGA..................................................................................................................................... 14
2.7 SYFTE.......................................................................................................................................................... 15
2.8 AVGRÄNSNINGAR........................................................................................................................................ 15

3 TEORETISK REFERENSRAM ....................................................................................... 17
3.1 KUNSKAP .................................................................................................................................................... 17

3.1.1 Kunskap, information och data........................................................................................................... 17
3.1.2 Kunskapsprocess ................................................................................................................................ 19
3.1.2 Kunskapsmodeller .............................................................................................................................. 20

3.2 KOMPETENS ................................................................................................................................................ 21
3.3 KOMMUNIKATION OCH ANVÄNDARE........................................................................................................... 25
3.4 INFORMATIONSSÖKNINGSPROCESS ............................................................................................................. 29

3.4.1 Informationsbehov.............................................................................................................................. 32
3.4.2 Hinder................................................................................................................................................. 34
3.4.3 Informationssökning ........................................................................................................................... 39
3.4.4 Användning av information ................................................................................................................ 43

3.5 DATORSTÖD FÖR INFORMATIONSSÖKNING .................................................................................................. 43
3.5.1 Expertsöksystem.................................................................................................................................. 43
3.5.2 Sökmotorer ......................................................................................................................................... 50
3.5.3 Metadata............................................................................................................................................. 51

3.6 ANALYSMODELL ......................................................................................................................................... 53

4 METOD................................................................................................................................ 56
4.1 KVALITATIVA FORSKNINGSMETODER OCH FALLSTUDIEN SOM VETENSKAPLIG METOD ............................... 56
4.2 DESIGN AV FALLSTUDIEN ............................................................................................................................ 57

4.2.1 Val av fall ........................................................................................................................................... 57
4.2.2 Analysenheter ..................................................................................................................................... 58
4.2.3 Datainsamling .................................................................................................................................... 59
4.2.4 Analys ................................................................................................................................................. 60
4.2.5 Validitet .............................................................................................................................................. 61

5 EMPIRI ................................................................................................................................ 62
5.1 FALLET LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET...................................................................................................... 62
5.2 ENKÄTSTUDIE VID LTU .............................................................................................................................. 64

5.2.1 Undersökningens design..................................................................................................................... 65
5.2.2 Sammanställning ................................................................................................................................ 67

5.3 DOKUMENTSTUDIE, KARTLÄGGNING AV IT-STÖD ....................................................................................... 72
5.3.1 Tillvägagångssätt ............................................................................................................................... 72
5.3.2 Sammanställning ................................................................................................................................ 73

5.4 INTERVJUSTUDIE ......................................................................................................................................... 82
5.4.1 Tillvägagångssätt ............................................................................................................................... 82
5.4.2 Sammanställning av informationsbehov............................................................................................. 83
5.4.3 Informationssökning ........................................................................................................................... 87
5.4.4 Datorstöd för informationssökning..................................................................................................... 89

v



6 ANALYS .............................................................................................................................. 92
6.1 ANALYS AV INFORMATIONSBEHOV OCH INFORMATIONSSTRUKTUR ............................................................ 92

6.1.1 Enkätstudie ......................................................................................................................................... 93
6.1.2 Dokumentstudie .................................................................................................................................. 94
6.1.3 Intervjustudie...................................................................................................................................... 94
6.1.4 Sammanställning ................................................................................................................................ 96

6.2 ANALYS AV INFORMATIONSSÖKNING .......................................................................................................... 97
6.2.1 Enkätstudie ......................................................................................................................................... 97
6.2.1 Dokumentstudie .................................................................................................................................. 97
6.2.3 Intervjustudie...................................................................................................................................... 98
6.2.4 Sammanställning ................................................................................................................................ 99

6.3 ANALYS AV HINDER .................................................................................................................................. 100
6.3.1 Enkätstudie ....................................................................................................................................... 100
6.3.2 Dokumentstudie ................................................................................................................................ 101
6.3.3 Sammanställning .............................................................................................................................. 101

6.4 ANALYS AV UTFORMNING AV DATORSTÖD................................................................................................ 102
6.4.1 Dokumentstudie ................................................................................................................................ 102
6.4.2 Intervjustudie.................................................................................................................................... 102
6.4.3 Sammanställning .............................................................................................................................. 104

7 RESULTAT ....................................................................................................................... 105
7.1 SLUTSATSER.............................................................................................................................................. 105
7.2 MODELL FÖR LTU .................................................................................................................................... 108

7.2.1 Befintliga faktorer............................................................................................................................. 109
7.2.2 Nya faktorer...................................................................................................................................... 111

8 DISKUSSION .................................................................................................................... 113
9 FORTSATT FORSKNING .............................................................................................. 114
REFERENSER ..................................................................................................................... 115
BILAGOR............................................................................................................................. 117

BILAGA 1 INTERVJUUNDERLAG....................................................................................................................... 117

vi



1 Bakgrund 
Detta arbete handlar om att med hjälp av datorstöd förbättra möjligheterna att 

identifiera enskilda individers kunskap och kompetens i en organisation. Detta 

stödjer framför allt två saker. Det ena är att se individerna inom organisationen 

som en källa till kunskap som på detta sätt görs tillgänglig. Det andra är att få 

tillgång till individer som kan utföra någon specifik typ av aktivitet. Problemet 

med att identifiera andra individer utifrån deras kunskap för att tillfredställa ett 

kunskapsbehov kan enklast beskrivas som en informationssökningsprocess. Pro-

cessen inleds med att ett behov av kunskap uppstår hos en individ via att en per-

son med relevant kunskap söks och identifieras till att den nya kunskapen an-

vänds aktivt i handling för att kontakta personen. Indirekt stödjer det också ska-

pande av personliga nätverk. Oavsett om en person med relevant kunskap kan 

identifieras eller inte så leder det till nya kontakter och ökad kunskap om andra 

individer som kan vara användbara i en framtid. 

1.1 Kunskapshantering 
Skapa ny kunskap och sprida kunskap och erfarenheter mellan medarbetare inom 

organisationer är ingen ny företeelse. Det är naturligt att lära upp nyanställda och 

att utbilda människor vid förändringar av olika slag. Det nya är att intresset och 

betydelsen av denna verksamhet har ökat det senaste årtiondet. Kunskap ses i 

dag som en lika viktig resurs som alla andra resurser i företaget. Nonaka & Ta-

keushi (1995) menar att kontinuerligt skapande av kunskap är en nödvändighet 

för att nå framgång. De hävdar att japanska företags förmåga till organisatoriskt 

skapande av kunskap är en viktig del av förklaringen till deras framgångar. Med 

organisatoriskt skapande av kunskap menar Nonaka & Takeushi (1995) ett före-

tags förmåga att skapa ny kunskap, sprida den i organisationen och bygga in den 

i produkter, tjänster och system. Harryson (2000) menar att information, kunskap 

och intellektuella tillgångar är drivkrafterna för att åstadkomma innovationer 

vilket är en förutsättning för att kunna konkurrera. Starkey (1996) menar att 

lärande och kunskap är en viktig strategisk resurs, avgörande för att uppnå kon-

kurrensfördelar. Enligt Braf (2000) är kunskap och utveckling av kunskap en 



nödvändig förutsättning för såväl individuell utveckling som för att säkerställa 

organisationers existens och framåtskridande. We know that the source of wealth

is something specially human: Knowledge. If we apply knowledge to tasks we

already know how to do, we call it ‘productivity’. If we apply knowledge to tasks

that are new and different, we call it ‘innovation’. Only knowledge allows us to

achieve those two goals. (Drucker, 1992, 26, Harryson 4)

En organisations samlade kunskaper och erfarenheter finns lagrat som dokument,

i databaser och hos organisationens medarbetare. Knowledge Management är ett 

område som hanterar processer för att skapa, sprida och använda kunskap inom

och mellan organisationer. Ett av målen med Knowledge Management är att göra

organisationens samlade kunskap tillgänglig för alla individer inom organisatio-

nen.

Utvecklingen inom IT-området och användningen av IT som möjliggörare har 

också anammats inom Knowledge management. En stor del av användningen av 

IT inom området syftar till att kodifiera medarbetares kunskap för att göra den

tillgänglig för alla inom organisationen. Utgångspunkten för denna strategi är att 

kunskap går att formulera till information. Detta har ofta misslyckats och resulta-

tet är ofta stora databaser med gammal information som ingen använder. (Wal-

sham, 2001; Yimam-Seid & Kobsa, 2003; Fahey & Prusak, 1998) En orsak till 

detta är enligt Walsham (2001) att de som lägger in information i databasen inte 

tar hänsyn till den kunskap som krävs av de som ska nyttja informationen. En 

annan orsak är enligt Yimam-Seid & Kobsa (2003) att denna kunskap inte är 

tillräcklig eftersom en stor del av organisationens kunskap är svår, inte går eller 

av andra skäl inte har dokumenteras. Yimam-Seid & Kobsa (2003) menar att 

informationsteknik inte bara ska ge access till dokumenterad kunskap utan måste 

också ge access till kunskap som finns lagrad hos individer. Ytterligare en orsak

är enligt Fahey & Prusak (1998) att kunskap inte kan ses som objekt som kan 

lagras hur som helst. Kunskap kan inte skiljas från individen som utvecklar och 

överför den.  De menar att det måste utvecklas andra metoder för att hantera 
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kunskap. Om teknologin ska stödja effektivt utnyttjande av hela spektret av kun-

skap i en organisation räcker det inte med att enbart göra dokumenterad kunskap

tillgänglig utan det krävs dessutom att kunskap som individer har tillgänglig-

görs(Yimam-Seid and Kobsa 2000).

Inom området Lärande organisationer förespråkar många, bl a Isaacs (1993) och 

Senge (1995), dialogen för kunskapsutbyte (Granberg & Ohlsson, 2004). De me-

nar att det är den mest effektiva metoden för kunskapsutbyte på grund av att sän-

daren får respons på sitt meddelande som denne kan tolka och förändra för att 

effektivisera kunskapsöverföringen. Vid en dialog sker denna anpassning i real-

tid vilket innebär att återkopplingen är också omedelbar vilket betydligt påskyn-

dar anpassningen och möjligheten att överföra kunskap mellan individer. Vid en 

dialog förstärks dessutom överföringen av möjligheten att nyttja talspråkets ny-

anser och kroppsspråket jämfört med det skrivna språket. Många författare före-

språkar dialogen i realtid och ansikte mot ansikte som det effektivaste sättet att 

överföra kunskap. Nonaka & Takeuchi (1995) använder dialogen i två av fyra 

steg i den så kallade kunskapsspiralen. Harryson (2000), som bygger sin teori på 

Nonaka & Takeuchis (1995) teorier, förespråkar också dialogen.

Nonaka & Takeuchi (1995) har utvecklat en strategi för att skapa och sprida

kunskap inom organisationer med fokus på innovation. Strategin bygger på den 

så kallade kunskapsspiralen. Skapande och överföringen av kunskap utgår från 

samspelet mellan individer, ofta i grupper, där dialogen, mentorskap, metaforer

och analogier används som metoder. Harryson (2000) har också utvecklat en 

liknande strategi. Han har influerats av Nonaka & Takeuchis (1995) kunskaps-

spiral i sin strategi. Harrysson (2000) poängterar vikten av att veta vem som kan 

vad (know who) och inte bara veta hur (know how) för att uppnå innovationer. 

Harrysons (2000) strategi fokuserar på att överföra kunskap mellan individer via

nätverk, både interna och externa.
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Nonaka & Takeuchi (1995) diskuterar inte sammansättningen av dessa grupper 

utifrån vilken kompetens som är lämplig och var den finns. Harryson (2000) ta-

lar inte heller om hur dessa nätverk för kunskapsöverföring ska skapas eller hur 

han finner personer med relevant kunskap. Han studerar dessa och ser nyttan

med att de finns och nyttan med att förena olika nätverk.

Förutom att det finns en stor mängd kunskap hos medarbetare och att dialogen är 

ett effektivt sätt att överföra information så finns det ytterligare en orsak till att 

underlätta sökandet efter information via personer. Det är att människor föredrar

olika sätt att lära och ta till sig information. Kolb (1984) utgår från två dimensio-

ner varseblivning och handling. Dessa dimensioner formar enligt Kolb (1984)

fyra olika lärstilar. Att personer föredrar att varsebli information på olika sätt och 

lära sig genom att agera på olika sätt förklarar skillnader mellan respondenters 

olika sätt att agera vid inhämtande av kunskap. Studier inom informationsökning

har visat att människor som söker information ofta föredrar personliga kontakter 

för att söka information före formella källor (Wilson, 1995; Hertzum & Pejter-

sen, 2000). Utifrån ett lärandeperspektiv är det alltså inte tillräckligt med en stra-

tegi som enbart bygger på att dokumentera all kunskap. Kunskapshantering i en

organisation bör också stödja informationssökning via personliga källor för att 

stödja alla typer av lärstilar.

Enligt Fahey & Prusak (1998) kan inte kunskap ses som objekt som kan lagras 

hur som helst och kunskap kan inte skiljas från individen som utvecklar och

överför den. Det innebär att ett datoriserat system som ska förmedla kunskap om 

individers kunskap förmedlar information om personers kunskap. Det betyder att 

problemet med att finna personer med relevant kunskap kan betraktas ur ett in-

formationsökningsperspektiv.

1.2 Informationssökning 
Information kan kategoriseras på olika sätt, ett sätt enligt Davenport (1997) är att 

utgå från ett IT-perspektiv och skilja på strukturerad – ostrukturerad och digital – 

analog information, se tabell 1.1.
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Ostrukturerad Strukturerad
Digitaliserad Internet, webben Relationsdatabas

Analog Samtal Fysiskt bibliotek

Tabell 1.1Kategorisering av information, fritt efter Davenport (1997)

Strukturerad och ostrukturerad refererar till vilka krav på ordning det ställs på 

lagring och presentation av informationen. Digital och analog refererar till vilket 

media som används för att lagra och presentera informationen. Modellen repre-

senterar olika sätt att hantera information och exemplen är karakteristiska till-

lämpningar för respektive kategori. Det innebär att det finns överlappningar mel-

lan exemplen. En relationsdatabas kan finnas i en webbapplikation och det fysis-

ka biblioteket lagrar metadata om publikationerna i relationsdatabaser. Samtalet

kan till exempel överföras via digitala medier som telefon. Samtalet är den vo-

lymmässigt största förmedlaren av information (Davenport 2003). 

Fokus i detta arbete är på den information som förmedlas och den kunskap som

skapas hos deltagarna via samtalet eller dialogen, den nedre vänstra kvadranten. I

samtalet finns inga regler för hur informationen ska hanteras. Det finns inte nå-

gon lagring av information utan den skapas och anpassas av deltagarna utifrån

deras kunskap under samtalets gång. På grund av detta är spridningen av infor-

mationen i denna kategori mycket begränsad. Det innebär att den också är svåra-

re att söka efter jämfört med de andra kategorierna av information. Sökning efter 

denna typ av information görs ofta manuellt. Detta innebär en begränsning avse-

ende geografi och tid. Den förmedlade informationen kan i sig inte göras sökbar 

men den kunskap som deltagarna har och får via dialogen kan göras tillgänglig 

genom att beskriva och dokumentera individers kunskap. 

Informationsökning kan delas upp i sökning efter information via skriftliga do-

kument och att söka efter information via andra individer, se figur 1.1. Både in-

formationsökning via dokument och individer kan göras manuellt och med dator-

stöd.
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Informationssökning

Dokument

Datorstöd

Individer

DatorstödManuell

Sökande system Rekommenderade system

Manuell

Personliga
nätverk

Informationssökning

Dokument

Datorstöd

Individer

DatorstödManuell

Sökande system Rekommenderade system

Manuell

Personliga
nätverk

Figur 1.1 Informationssökning, egen figur.

När information söks som är digitalt lagrad i databaser eller liknande kan datori-

serade sökverktyg användas. I tryckt litteratur eller dokument görs informations-

sökningen manuellt. I strukturerade analoga miljöer, exempelvis bibliotek, finns 

ofta möjligheten att söka datoriserat via dokuments metadata.

Om individen av olika skäl väljer att söka information via andra individer så är 

det ofta det personliga nätverket som används för att identifiera personer med

relevant kunskap. Det finns datorstöd för att söka efter kunskap via individer.

Problemet med att söka personer i syfte att utbyta kunskaper mellan aktörer han-

teras praktiskt av system under namnen Recommender Systems, Expertise Loca-

tion Systems, Knowledge finders, Expert Locator Systems och även intranät eller 

portaler av olika slag. Utgångspunkten för dessa system är oftast att kunskap går 

att formulera till information. Detta innebär att fokus oftast är på user-to-object 

or user-to-information, med inslag av user-to-user, Stenmark (2001a).

Det traditionella synsättet på digitaliserade informationssystem bygger på en

push-strategi avseende informationen. Push-strategin kommer ur ett effektivitets-

tänkande där det finns ett bästa sätt att genomföra olika aktiviteter inom organi-

sationen vilket sedan förmedlas till organisationens medlemmar. Den innebär att 

någon bestämmer vad andra ska bli informerade om. Rekommenderande system

som Recommender system utgår delvis från denna strategi. Motsatsen till push-

strategin är en pull-strategi. Den innebär att användaren själv söker information

när behoven uppstår. Sökande system som Expert Locator Systems utgår från 
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denna strategi. Dessa båda strategier kan härledas ur olika managementstrategier

(Harryson 2000; Stenmark, 2001a).

Alavi&Leidner (1999) ser lärande som processen av internalisering (tänkande,

bearbetande av information) och konvertering av information till kunskap. Detta

leder till slutsatsen att information är råmaterialet för kunskap och att mer infor-

mation inte nödvändigtvis leder till en ökad skapande och delande av kunskap.

Det krävs att mottagaren är motiverad, uppmärksam och har ett behov av infor-

mationen som levereras (push-strategin) för att processa och omvandla den till 

kunskap, lära och internalisera (Nonaka & Takeushi 1995). Kunskap skapas och 

delas av individen utifrån en pull-strategi och inte från en teknikbaserad push-

strategi av information till desktoppen. Det måste finnas ett behov som styr 

(Stenmark 2001a).

Givet att kontakt med en person tas som uppnås alltid någon typ av resultat vid 

sökande efter information via personer. Det är att en ny kontakt har skapats oav-

sett om det är en person med relevant kunskap eller inte.  Den kan vara ny på två

sätt dels att kontakten är en ny person eller att kontakten är en känd person men

att ärendet är nytt. Det innebär att söka efter personer alltid ger någon form av 

kunskap även om den funna personen inte uppfyllde de för tillfället sökta infor-

mationsbehoven så överförs åtminstone kunskapen att personen ifråga inte viss-

te. Ofta överförs ytterligare information. Utveckling av nätverk kan ses som en 

aktivitet i sig men det kan också ses som en bieffekt när individer söker personer 

av andra skäl. 

Det finns ett antal motiv som en del av kunskapshantering att göra enskilda indi-

viders kunskap tillgänglig och möjlig att söka efter via datoriserade system. Ett 

motiv är att en stor del av en organisations kunskap finns hos medlemmarna och 

är svår eller omöjlig eller av andra skäl inte dokumenterad. Ett annat motiv är att 

många personer fördrar personliga källor för att söka information.  Det kan bero 

på att det överensstämmer med deras lärstil samt att dialogen är ett effektivt sätt 
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att överföra kunskap. Ett motiv till att fokusera på system där användaren söker

efter information då behovet uppstår är att motivationen att lära är som störst då

behovet av kunskap uppstår. Ytterligare ett motiv är att det personliga nätverket 

utvecklas vid denna typ av informationsökning. Eftersom kunskap inte går att 

lagra och hantera hur som helst hanteras detta problem som ett informationssök-

ningsproblem.

1.3 Disposition
Kapitel 2 inleds med att diskutera informationssökningsproblemet och avslutas

med forskningsfråga, syfte och avgränsningar. Kapitel 3 utgörs av en teoretisk 

referensram för arbetet som avslutas med en modell som grund för analysen. I 

kapitel 4 behandlas arbetets metod. Kapitel 5 redovisar empiri från datainsam-

lingen. I kapitel 6 analyseras det empiriska materialet. I kapitel 7 presenteras 

slutsatser och resultat. I kapitel 8 diskuteras arbete, metod, resultat mm. Arbetet 

avslutas med Kapitel 9 där fortsatt forskning diskuteras. 
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2 Problemdiskussion 
Problemet med att identifiera andra individer utifrån deras kunskap för att till-

fredställa ett kunskapsbehov kan beskrivas som en informationssökningsprocess.

Processen inleds med att ett behov av kunskap uppstår hos en individ via att en 

person med relevant kunskap söks och identifieras till att den nya kunskapen an-

vänds aktivt i handling för att kontakta personen. Problemet diskuteras utifrån 

följande rubriker; informationsbehov, informationsstruktur, informationssökning,

organisation, hinder, användare, uppdatering och datorstöd. Kapitlet avslutas 

med forskningsfråga, syfte och avgränsningar.

2.1 Informationsbehov 
En expert är en person som har speciell kunskap inom något område eller har 

speciella färdigheter inom något område. Behovet av dessa speciella egenskaper

varierar beroende hos vem behovet av kunskap uppstår och beroende på situatio-

nen. Det betyder att alla individer inom en organisation kan beroende på situa-

tionen ibland betraktas som expert och ibland som en novis. Detta stöds av Vi-

vacqua (1999), hon klassificerar inte experter eller noviser eftersom dessa roller 

förändras beroende på situationen. Begreppet expert används i detta arbete som 

en person som anses vara mest lämplig i den rådande situationen.

Ett antal olika orsaker till att söka efter personers kunskap eller kompetens redo-

visas i litteraturen (Foner 1997; Yimam-Seid & Kobsa, 2003; Vivacqua, 1999). 

Orsak till att söka efter personer kan delas upp i två kategorier, personer som en 

källa till information och personer som kan utföra en organisatorisk eller social 

aktivitet (Yiman & Kobsa, 2003).

Den första kategorin innebär till exempel att söka efter information som inte 

finns dokumenterad eller att använda andra personers kunskaper för att effektivi-

sera informationssökningen. I detta fall är det informationen som andra individer

kan förmedla som är av intresse. Den andra typen av behov är kopplade till att 

personer utför någon typ av aktivitet. Det kan vara allt från konsulter till nya 
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medarbetare. För detta behov finns det av naturliga skäl heller inga andra alter-

nativ.  Här krävs det mer än bara information om vad personen har för kunskap.

Det krävs också andra egenskaper som förmåga att agera, förmåga att samarbeta, 

osv.  Om behovet av information är personer som kan utföra något så hjälper inte 

ett system som bara relaterar till information som kan tänkas hantera problemet. 

Det är uppenbart att då krävs det ett system som explicit möjliggör informations-

sökningar efter personer.

Ytterligare en orsak till att söka information via personer är på vilket sätt indivi-

der föredrar att lära sig. Tillhör de kategorierna av människor som lättast varse-

blir information genom att observera eller samtala så är alternativet att söka in-

formation via andra individer att föredra.

Det finns ett antal orsaker till att söka information via personer men också att 

undersöka vilken information som efterfrågas. Vad är orsakerna till att informa-

tion söks via personer och vilken typ av information efterfrågas? 

2.2 Informationsstruktur 
Nyttan med den enskilda individens kunskap ökar när den sprids till andra indi-

vider. En förutsättning för att kunskapen ska kunna spridas via ett datoriserat 

informationssystem är att den formuleras i form av information. All information

skapas med syftet att förmedla ett budskap. (Fiske, 1990) Problemet med att ska-

pa information utifrån ett överföringsperspektiv är att veta vem som är mottagare

och för vilket behov och i vilket sammanhang informationen ska användas. I alla 

kategorier utom i samtalet skapas informationen av sändaren i förväg. Det inne-

bär att sändaren inte alltid vet vem, varför och i vilket sammanhang informatio-

nen efterfrågas. Det gör det svårt för sändaren att situationsanpassa informatio-

nen. Ett sätt att hantera detta är att individerna beskriver vad de kan istället för att 

beskriva vad de tror att någon efterfrågar. Det innebär att informationen beskri-

ver individens kunskap. Även om det är svårt att beskriva vad en person kan så 

är det lättare att beskriva ett ”nuläge” än att beskriva information för prognostise-

rade behov. Ett problem med att beskriva vad en person kan är att personen inte 
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alltid är medveten om vad hon/han kan. Delar av en persons kunskap kommer

ofta fram först då individen ställs inför ett problem eller får en fråga. 

Den information som ska hanteras av dessa system utgår från beskrivningar av

individers kunskap. Den som bäst vet vad en individ kan är individen själv. Vil-

ken typ av information ska finnas i systemen? Hur ska informationen som be-

skriver en persons kunskap struktureras? 

2.3 Informationssökning 
Informationssökning startar i att ett behov av kunskap uppstår tills att man på 

något sätt har fått tag på kunskapen eller att individen skapar kunskapen själv. 

Sökning efter information via andra individer görs bland medarbetare i indivi-

dens egna nätverk eller i samband med seminarier, utbildningar eller liknande.

Ett problem med den manuella sökningen är att de nätverk individen bearbetar

kanske inte är tillräckligt omfattande. Det kan finnas någon i organisationen som

har kunskap som motsvarar behovet men den personen hittas inte med hjälp av

den manuella metoden på grund av att det inte finns tid att söka igenom hela or-

ganisationen. Detta problem ökar med storleken på organisationen och den geo-

grafiska spridningen.

Hur gör individer när de söker efter experter? Vad finns det för datorbaserade

hjälpmedel i nuvarande organisation för att söka efter experter?

2.4 Hinder 
Informationssökning kan försvåras av att det finns hinder av olika slag. Hinder 

som redan nämnts är geografiska och tidsmässiga. Ett annat uppenbart hinder är 

att inte veta vem som kan vad. Till dessa hinder kan läggas andra typer som kul-

tur, språk, ekonomi, m fl. Det är viktigt att undersöka vilka hinder som finns dels 

för att synliggöra hindren men också för att undersöka vilka som kan mildras 

med hjälp av ett datoriserat stöd för denna typ av informationssökning.
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Vilka hinder finns som försvårar informationsökning? Vilka av dessa hinder kan 

elimineras eller mildras med ett datoriserat stöd?

2.5 Datorstöd 
Förutom ovanstående aspekter som genererar krav på systemet så finns det ytter-

ligare aspekter vid utformning av ett datorsystem. I detta avsnitt diskuteras olika 

aspekter på utformning ur ett användarperspektiv.

Ett problem som uppstår i organisationer är att skala upp kunskapshantering till 

att gälla hela organisationer. Problem ökar ju komplexare organisationen är. En 

organisations komplexitet avseende möjligheter att hantera kunskap beror bland 

annat på storleken, geografiskt spridning, variation inom verksamheten mm. Ur

ett organisatoriskt perspektiv finns intresset att nyttja den samlade kunskapen för

att kunna effektivisera och öka konkurrenskraften men också för att veta vad or-

ganisationen kan och kanske inte kan, det vill säga behov av utbildning eller för 

strategiska beslut om utveckling av verksamheten. Ur individens perspektiv 

handlar det om att utöka möjligheterna med att kunna söka efter information via 

personer samt öka möjligheterna att söka efter personer. Olika individer kan se 

olika nyttor med att kunna identifiera personer med relevant kunskap.

Organisationer i sin tur är uppbyggda av mindre nätverk, så kallade communiti-

es. En community karakteriseras av individerna har samma språk, mål och sätt 

att arbeta. Det innebär att det kan uppstå problem med kunskapsutbyte över 

gränser mellan olika communities. Det finns dock ingen total delad verklighet 

inom en community. Varje aktör har sin egen uppfattning, Walsham (2001). 

Nära besläktat med ovanstående problematik är att olika aktörer har olika typer

av arbetsuppgifter. Trots att de kanske arbetar inom samma organisatoriska enhet 

och utifrån betraktat borde dela samma sammanhang så kan det uppstå tolk-

ningsproblem. En community kan utgöras av en avdelning, en projektgrupp eller

liknande och består av ett antal aktörer. En enskild aktör kan ingå i flera commu-

nities. Detta innebär att informationen som ligger till grund för navigeringen i 

nätverket måste anpassas till att det finns olika communities inom organisatio-
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nen. Detta problem finns men i detta arbete kommer jag att se hela organisatio-

nen som ett enda stort nätverk. Det organisatoriska perspektivet på informations-

ökning beaktas ur individens syn på nytta. Det innebär att nyttan kan vara både

personlig och organisatorisk. Vilken nytta ser individen med ett datorstöd för att 

identifiera personer med relevant kunskap?

Användare kan delas upp två kategorier sändare och mottagare. Sändare är de 

användare som skapar den information som mottagare söker efter för att tillgo-

dose behov av kunskap. Problemet som sändaren ställs inför är att formulera in-

formation som beskriver dennes kompetens så att mottagaren kan ta den till sig. 

Mottagaren av information är den användare som söker efter information för att 

tillgodose sina behov av kunskap.  Mottagare kan också delas upp i två kategori-

er. Den ena är när en sändare agerar mottagare och den andra är när en icke sän-

dare är mottagare, det vill säga en person som tillhör omvärlden men som har 

tillgång till systemet. En aspekt på mottagare är vilka grupper av användare som

ska få tillgång till informationssystemen. Det finns två grupper som kan tänkas 

vara intresserade av den kunskap som finns inom en organisation och som kan ha 

betydelse för datorsystem utformas avseende tillgänglighet. Det är organisatio-

nens medarbetare och individer i organisationens omvärld. Följande frågor är 

viktiga att undersöka. Vilka olika typer av användare finns det? Vilka ska ha till-

gång till systemet?

Uppdatering är en viktig aktivitet för alla system som används för att söka efter 

information oavsett om det gäller att söka personer eller att söka efter informa-

tion i dokument. Alla individer utvecklas och lär sig nya saker. Det innebär att 

den information som förmedlar en individs kunskap också måste ändras för att

hållas aktuell dels för att rätt förfrågningar ska nå individen men också att indi-

videns nya kunskaper ska kunna nyttjas av andra individer inom organisationen.

Det är bara sändaren som kan avgöra om den egna informationen är felaktig,

bristfällig eller föråldrad och behöver uppdateras. Om sändaren inte är motiverad

och direkt intresserad av att bli efterfrågad och ser till att uppdatera informatio-
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nen så finns risken att informationen blir föråldrad. De som kan uppmärksamma 

sändaren på behov av uppdatering är om sändaren får förfrågningar som inte 

överensstämmer med nuvarande aktiviteter. Om däremot sändaren inte får några 

förfrågningar kommer hon/han aldrig att uppmärksammas på behovet av uppda-

tering. Däremot kommer sändaren i rollen som mottagare att upptäcka om andra

inte uppdaterar sin information. Om inte informationen uppdateras och är aktuell

så minskar motivationen hos användare att använda systemet och att uppdatera

den egna informationen. Den omvända situationen gäller också. Om informatio-

nen är aktuell så ökar motivationen att använda systemet och att uppdatera den 

egna informationen. Uppdatering av information som ligger till grund för att 

identifiera en individ via deras kunskap kan göras på olika sätt. Ett sätt är att 

sändaren själv uppdaterar informationen. Det andra är att någon annan skapar

informationen eller att det sker med automatik. Detta resonemang genererar ett 

antal frågor som måste behandlas. Hur ska systemet hållas uppdaterat? Vem är 

ansvarig för uppdateringen? Vem är ansvarig för informationen i systemen? 

De frågor som har genererats har alla att göra med utformning av ett datoriserat 

stöd för att identifiera personer med relevant kunskap. Följande fråga samman-

fattar dessa aspekter och lämnar öppet för ytterligare aspekter i samband med

datainsamling. Hur ska ett datoriserat stöd utformas utifrån ett användarperspek-

tiv avseende nytta, uppdatering, användare, mm?

2.6 Forskningsfråga 
Den övergripande forskningsfrågan är:

Vilka faktorer i ett datoriserat informationssystem är viktiga för att förbätt-

ra möjligheterna att identifiera personer med relevant kunskap och kompe-

tens?

Denna fråga innehåller både aspekten att söka personer i första hand som en käl-

la till information och aspekten att söka efter personer för att utföra en aktivitet. 

Till den övergripande forskningsfrågan finns ett antal underfrågor. Dessa är 

grupperade och presenteras under följande fyra områden, Informationsbehov och 

informationsstruktur, Informationssökning, Hinder och Datorstöd.

14



Informationsbehov och informationsstruktur: Vad är orsakerna till att infor-

mation söks via personer och vilken typ av information efterfrågas? Vilken typ 

av information ska finnas i systemen? Hur ska informationen som beskriver en 

persons kunskap struktureras? 

Informationssökning: Hur gör individer när de söker efter experter?

Hinder: Vilka hinder finns som försvårar informationsökning?

Datorstöd: Hur ska ett datoriserat stöd utformas utifrån ett användarperspektiv

avseende nytta, uppdatering, användare, mm?

2.7 Syfte 
Syftet är att identifiera faktorer som kan ligga till grund för att utveckla en mo-

dell för ett datoriserat stöd för att söka efter personer med relevant kunskap och 

kompetens. Målet med ett sådant system är att det ska öka möjligheterna att ut-

nyttja den kunskap som finns hos individer inom organisationen samt öka antal 

kontakter mellan individer inom organisationen. Modellen kommer att bygga på

dels teoretiska studier inom området Knowledge Management men också genom 

studier av individer i organisationen och studier av existerande system.

2.8 Avgränsningar 
Detta arbete fokuserar på problemet med att förbättra möjligheterna att med 

hjälp av IT identifiera individer med relevant kunskap som en del avseende över-

föring av kunskap mellan individer. Fokus är på identifiering och möjligheter till 

att kontakta personer, inte på själva överföringen av kunskap eller information.

Undersökningen inkluderar hela organisationen vilket innebär att beroende på

situation är alla presumtiva experter eller användare. Undersökningen utgår till 

största delen från ett användarperspektiv men det finns inslag av organisatoriska 

aspekter. Dessa kommer från individernas uppfattningar om nyttan med ett dato-

riserat stöd och kan inkludera både personlig och organisatorisk nytta. Arbetet 

fokuserar på användare inom organisationen och avgränsar bort eventuella ex-

terna användare. Arbetet behandlar endast stödjande och hindrande faktorer som 

kan hanteras direkt eller indirekt m h a IT-system. Behovet av kunskap kan anta
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flera olika former. I detta arbete begränsas behovet till att endast omfatta arbets-

relaterade uppgifter. Det kan vara kunskap för att fatta beslut, kunskap för att 

lösa problem eller agera på något annat sätt som ingår i individens aktiviteter 

avseende arbetet.
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer begrepp och teorier som är centrala för problemet som 

behandlas i detta arbete att presenteras. Problemet handlar om att med IT-stöd 

förbättra möjligheterna för individer att identifiera personer via deras kunskap 

och kompetens.

Ur detta problem kan ett antal centrala teorier identifieras. Kunskap och kompe-

tens är uppenbara eftersom det är detta som eftersöks. Information och kommu-

nikation är också centrala eftersom på att det är med hjälp av information som 

kunskap kan uttryckas som sedan ska kommuniceras. Informationssökning är 

också centralt eftersom i begreppet identifiering ingår momentet att söka efter 

information.  Informationsteknik är ytterligare ett område som är motiverat att 

behandla eftersom arbetet handlar om datorstöd för detta problem dels tidigare 

forskning inom området men också teorier som stödjer utveckling av datorstöd. 

3.1 Kunskap 
I detta avsnitt behandlas begreppen kunskap, information och data. Därefter dis-

kuteras skapande av kunskap i den så kallade kunskapsprocessen. Avsnittet av-

slutas med taxonomier för kunskap.

3.1.1 Kunskap, information och data 
En kategorisering av kunskap är enligt Polanyi (1983) att skilja på tacit och ex-

plicit kunskap. Tacit kunskap refererar till kunskap som inte kan eller är svår att 

artikulera och alltså endast existerar i individens medvetande. Delar av den tacita 

kunskapen är dessutom omedveten till och med för individen. Fahey & Prusak

(1998) har samma syn på kunskap,”Knowledge is what knower knows; there is 

no knowledge without someone knowing it. Knowledge therefore must be viewed 

as originating “between the ears” of individuals.” Med explicit kunskap avser

Polanyi kunskap som har kodifierats i någon form som gör det möjligt att sprida

kunskapen. Det finns däremot inte någon explicit kunskap oberoende av tacit 

kunskap (Polanyi 1983). Stenmark (2001b) utgår från Polanyi men argumenterar

för att det inte finns någon explicit kunskap och menar att den explicita kunska-
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pen är information. ”Is there really any explicit knowledge? If so, what is the

difference between explicit knowledge and information?” Stenmark (2001b). 

Han drar slutsatsen att om kunskap endast finns i medvetandet hos individen så 

är information och även data tekniker för att förmedla kunskap. (McDermott

1999) använder inte begreppen tacit respektive explicit kunskap utan pratar bara 

om information och kunskap. Han menar att kunskap är en produkt av tänkande

som skapas i detta nu och är en mänsklig handling medan information är ett ob-

jekt som kan lagras, bearbetas och spridas i olika typer av media.

Nonaka &Takeuchi (1995) utgår också från Polanyis tacita och explicita kun-

skap. De menar dock att det är skillnad på explicit kunskap och information. De 

framför tre aspekter på skillnaden och likheten mellan explicit kunskap och in-

formation. För det första, kunskap till skillnad från information handlar om 

tro/övertygelse och engagemang (beliefs and commitment). Kunskap är en funk-

tion av speciell attityd/inställning, perspektiv och innehåll. För det andra, kun-

skap till skillnad från information handlar alltid om agerande. För det tredje, 

kunskap likväl som information handlar om betydelse (meaning). Den är sam-

manhangsspecifik och relaterande.

Den första aspekten som Nonaka & Takeuci (1995) pekar på, engagemang mm,

som skiljer explicit kunskap från information innebär att då den explicita kun-

skapen skiljs från skaparen så övergår den till att vara information. Det betyder 

att explicit kunskap endast existerar då den kan kopplas ihop med skaparens taci-

ta kunskap. Den andra aspekten, att kunskap alltid till skillnad från information

handlar om agerande, innebär att det finns information som inte leder till ageran-

de. Information innehåller alltid någon form av budskap vilket kan leda till ett 

agerande. Jag kan inte se någon skillnad avseende agerande och mening när det 

gäller skillnaden mellan explicit kunskap och information. Data däremot kan

vara helt innehållslöst eftersom det helt saknar riktning och innehållet är helt be-

roende av omgivningen för att kunna förstås. Skillnaden, menar jag ligger i att 

delar av mening och innehåll tappas på grund av att den tacita kunskapen förlo-
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ras.  Begreppen tacit kunskap, explicit kunskap, information och data kan ses 

som en hierarki där mening och innehåll avtar från toppen av hierarkin och ned-

åt. Den tacita kunskapen har mest innehåll, mening och riktning och data minst.

Det kan också ses som att innehåll och mening avtar med avståndet i tid och rum.

Källan är den tacita kunskapen hos individen och data ligger längst ifrån.

I detta arbete används begreppen tacit kunskap, explicit kunskap, information

och data. Data ses som fakta utan mening. Data i ett sammanhang som ger data 

enbetydelse betraktas som information. Data och information kan förmedlas och

lagras via olika media. Kunskap ses som information som individen har tolkat 

och reflekterat över så denne kan förstå, kan förklara och/eller kan förutsäga nå-

got om ett fenomen. Kunskap skapas och lagras hos individen. I detta arbete an-

vänds två former av kunskap, tacit och explicit kunskap. Tacit kunskap kan ska-

pas och lagras medvetet eller omedvetet hos individen. Explicit kunskap ses som 

en form av kunskap som är beroende av tacit kunskap och alltså endast existerar i 

sändarens närhet. Kunskap förenad med en förmåga att agera ses som kompe-

tens. Erfarenhet ses som en form av kompetens i den meningen att det är en för-

värvad kunskap genom praktisk tillämpning som innefattar agerande.

Detta får konsekvenser för möjligheten att lagra och sprida kunskaper. Enligt 

mitt sätt att se det kan endast data och information lagras och spridas med olika 

media. Däremot kunskap och kompetens är något som skapas och lagras enbart 

hos individer.

3.1.2 Kunskapsprocess 
Information innehåller möjligheter till en omvandling till kunskap. Det som

krävs är att mottagaren tolkar och reflekterar över informationen för att den ska

kunna omvandlas till kunskap. Enligt Polanyi (1983) finns det inte någon explicit 

kunskap oberoende av tacit kunskap. Vilket innebär att hur mottagaren uppfattar 

budskapet beror på dennes tidigare kunskap. Kunskapsöverföring enligt Polanyi

(1983) beskrivs av aktiviteterna ”sense-reading” och ”sense-giving”. Sändaren 

tolkar verkligheten, ”sense-reading”, kodar detta till ett meddelande, ”sense-
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giving” som sedan mottagaren tolkar, ”sense-reading”. En sändare och en motta-

gare har aldrig samma kunskap vilket innebär att den verklighet som sändaren 

uppfattar och förmedlar ser annorlunda ut hos mottagaren.

Sändare Sense-
giving

Sense-
reading

MottagareSense-
reading

Sändare Sense-
giving

Sense-
reading

MottagareSense-
reading
Sense-
reading

Figur 3.1 Kunskapsprocessen, inspirerad av Polanyi (1983)

Denna process ligger till grund för utformning av den information som sändaren

förmedlar. Informationen måste utformas på rätt kunskapsnivå för mottagaren så 

att en presumtiv mottagare kan uppfatta/tolka informationen som kunskap. Det 

ställer krav på informationen eftersom den riktas till medarbetare inom hela or-

ganisationen men i sin förlängning även i vissa fall till omvärlden. Kunskap kan 

bara skapas av och lagras hos människor, medvetet eller omedvetet. Kunskap

skapas genom en tolkning och reflektion av den information från omvärlden som

individen tar till sig. För att denna nya kunskap ska vara till nytta för andra per-

soner krävs att den nya kunskapen omvandlas till explicit kunskap eller informa-

tion som sedan andra individer kan tolka och reflektera över för att i sin tur skapa 

tacit kunskap.

3.1.2 Kunskapsmodeller
Det finns två principer för att strukturera kunskap, efter typ och efter nivå. Med 

typ avses olika typer av kunskap såsom data, metoder. Med nivå menas olika 

grad av upplösning från övergripande ned till detaljer.

CommonKADS (Schreiber, et al.1999) är en modell för att strukturera kunskap

som bygger på olika typer av kunskap.  Den består av fem olika typer:

Uppgift

Metod

Slutsatsdragande kunskap 

Kunskapsschema/struktur

Domänkunskap
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Kunskap kan också beskrivas utifrån olika nivåer. Det vill säga med varierande 

grad av upplösning. Nedanstående modell för att strukturera och beskriva en or-

ganisations kunskapstillgångar utgår från olika nivåer av kunskap. (Wiig, Hoog 

& Spek, 1997)

Knowledge span Examples
Domain Mechanical engineering
Region Automotive mechanical design
Section Transmission design
Segment Gear specification and design
Element When considering what is wrong with the gearbox, first collect all 

symptoms, then try to explain as many of them as possible with 
one type of error. 

Fragment When there are too many gears in the transmission, the energy loss 
will be excessive

Atom Use case hardening of gear surfaces in pressure range 4 

Tabell 3.1 Olika nivåer av kunskap, Wiig, Hoog & Spek (1997)

Vid användandet av modellen för att beskriva kunskap är det lämpligt att ligga 

någonstans i mitten. De översta nivåerna är för generella för att erhålla tillräcklig

med detaljer och de lägsta nivåerna är för detaljerade (Wiig, Hoog & Spek, 

1997).

Dessa modeller används för att strukturera kunskap utifrån från ämnen, processer

eller objekt. Modellerna kan användas för att beskriva personers kunskap och 

göra den sökbar för andra individer även om författarna inte explicit uttrycker 

det. Modellerna hanterar dock inte individers handlingsförmåga. Slutsatsen blir

alltså att kunskapsmodeller inte är tillräckliga utan det krävs att kompetensbe-

greppet införs för att kunna hantera både kunskap och handlingsförmåga.

3.2 Kompetens 
All kunskap har den egenskapen att det leder till möjligheter att agera. Det bety-

der däremot inte att alla som har kunskap i betydelsen förstå, förklara eller förut-

säga kan agera, d v s har kompetens. Kompetens definieras av Hörte som ”Kom-

petens är individens förmåga att lösa uppgifter och möta yttre krav på ett ända-

målsenligt sätt i förhållande till den aktuella situationen.” (Hörte, 1995). För att 
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lösa uppgifter enligt Hörte så måste kompetens innebära både kunskap och en 

förmåga att agera. Goldkuhl (1998) menar att handlingar egentligen inte går att 

renodla i kategorier utan att dessa kategorier utgör idealtyper. Han menar istället 

att handlingar är flerfunktionella och att varje handling innefattar flera kategori-

er. Det innebär att kompetens avseende handlingsaspekten också kan ses som 

flerfunktionell.

Förmågan att agera eller kompetens kan enligt Bloom (1956) delas upp i tre hu-

vudområden, psykomotorisk, socioaffektiv och kognitiv kompetens (Gestrelius

1993). Psykomotorisk kompetens består av manuella färdigheter. Denna förmåga 

tas i anspråk i industrin vid löpande band, vid verktygshantering t ex att använda

applikationer och köra fordon. Socioaffektiv kompetens består av ledarförmåga, 

samarbetsförmåga och attityder som är viktiga egenskaper för att uppnå en hög 

effektivitet i arbetet. Kognitiv kompetens består av intellektuella färdigheter och 

kunskaper som krävs i befattningar med inslag av problemlösning, arbetsledande 

och kunskapsutvecklande arbetsuppgifter.

Gestrelius (1989) har en liknande uppdelning av faktorer för att beskriva kompe-

tens.

Psykomotoriska kompetenser (egentligen psykomotorisk-perceptuella

kompetenser). Kompetenser kopplade till mekanisk förmåga, manuella

färdigheter, rörelsekoordinering och förmåga att uppfatta den arbetsupp-

gift (den situation) man ställs inför. 

Kognitiva kompetenser. Kompetenser kopplade till kunskaper och intel-

lektuella färdigheter. 

Socioaffektiva kompetenser. Kompetenser beroende av samarbetsförmå-

ga, ledarförmåga, attityder, engagemang och andra personlighetsdrag

Ellström (1992) beskriver kompetens på en mer detaljerad nivå. Skillnaden mel-

lan Blooms och Gastrelius faktorer och Ellström är uppdelningen av socioaffekt 
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kompetens i två faktorer affektiva och sociala samt lagt till personlighetsfaktorer. 

Ellström (1992, s 21) definierar följande faktorer för förmågan att agera: 

Psykomotoriska faktorer, olika typer av perceptuella och manuella fär-

digheter (t ex. fingerfärdighet, ”handlag”)

Kognitiva faktorer, olika kunskaper och intellektuella färdigheter (t ex 

förmågan att lösa problem och att fatta beslut)

Affektiva faktorer, viljemässiga och känslomässiga handlingsförutsätt-

ningar (t ex engagemang , värderingar)

Personlighetsfaktorer, handlingsförutsättningar relaterade till personlig-

hetsdrag (t ex självförtroende, självuppfattning)

Sociala faktorer, olika sociala färdigheter (t ex samarbets-, ledarskaps-

och kommunikationsförmåga)

Ellström har också utvecklat en klassifikation för att beskriva och analysera yr-

keskvalifikationer. Han gör skillnad på begreppen kvalifikation och kompetens. 

”Med kvalifikation avses här den kompetens, som objektivt krävs på grund av

arbetsuppgiftens karaktär, och/eller som formellt eller informellt efterfrågas av 

arbetsgivaren. Medan således begreppet kompetens utgår från individen och 

dennes potentiella förmåga i relation till ett visst arbete, så utgår begreppet kva-

lifikation från arbetet och de krav detta ställer på individens kompetens.” (Ell-

ström1992, s.29). Ellström använder klassifikationen för att beskriva och analy-

sera arbetsuppgifters kvalifikationer.

I. Uppgiftsrelaterade kvalifikationer

A. Psykomotoriska kvalifikationer eller manuella färdigheter (fingerfärdighet 

eller handlag) 

B. Kognitiva kvalifikationer 

1. Kunskaper: Förtrogenhetskunskap; Praktisk kunskap (”knowing how”); 

Teoretisk kunskap (”knowing that”); Meta kognitiv kunskap 

23



2. Intellektuella färdigheter: Rutinbaserade färdigheter; Regelbaserade fär-

digheter; Kunskapsbaserade färdigheter; Meta-kognitiva färdigheter (t ex 

förmåga att planera, och reflektera över eget tänkande och handlande.)

C. Sociala kvalifikationer (t ex ledarskaps – eller kommunikationsförmåga)

II. Ideologisk-Normativa kvalifikationer 

A. Affektiva kvalifikationer (t ex attityder, värderingar, motivation)

B. Personlighetsrelaterade kvalifikationer (t ex noggrannhet, flit, snabbhet, 

pålitlighet)

III. Utvecklingsinriktade kvalifikationer 

Taxonomin är uppdelad i tre huvudkategorier, uppgiftsrelaterade, ideologisk-

normativa och utvecklingsinriktade kvalifikationer. Uppgiftsrelaterade kvalifika-

tioner refererar till skicklighet och erfarenhet avseende utförandet av själva arbe-

tet. Ideologisk-normativa kvalifikationer refererar till personliga egenskaper som

attityder, värderingar samt mer mätbara egenskaper som flit, uthållighet och på-

litlighet. Utvecklingsrelaterade kvalifikationer refererar till personers förmåga att 

förbättra och utveckla verksamheter. 

Psykomotoriska kvalifikationer är kopplade till sensorer (ögon, öron m fl för att 

varsebli), effektorer (händer, talorgan, m fl för att viljemässigt utföra handlingar) 

och reaktorer (kopplade till det autonoma nervsystemet och normalt inte är under

viljemässig kontroll för att utföra icke viljemässiga handlingar). Dessa kvalifika-

tioner handlar om motoriskt agerande men kan inte helt frikopplas från övriga 

kvalifikationer.

Kognitiva kvalifikationer består av kunskaper och intellektuella färdigheter. Med 

kunskap avses förmågan att erinra sig specifika allmänna kunskaper såsom en-

skilda data, metoder, processer, mönster och strukturer. Med intellektuella fär-

digheter avses en persons förmåga att förstå, tillämpa, analysera, syntetisera och

bedöma information. Kunskapskompetens och psykoteknisk förmåga att iaktta, 

tala, läsa och skriva utgör nödvändiga kunskaper för intellektuella färdigheter. 
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Sociala kvalifikationer omfattar sociala färdigheter som samarbetsförmåga och 

ledarskap.

Affektiva kvalifikationer omfattar engagemang och förmåga att koppla detta en-

gagemang till en medveten utgångspunkt i grundläggande värderingar. Med per-

sonlighetsrelaterade kvalifikationer avses förmågor som inte är direkt knutna till 

en viss verksamhet eller arbetsprocess, utan är av en mer generell karaktär. Ut-

vecklingsinriktade kvalifikationer är förmågan att identifiera behov av, initiera 

och genomföra en yrkes- och verksamhetsutveckling avseende exempelvis kvali-

tet, produktivitet eller arbetsmiljö.

I detta arbete är det individers kompetens som är i fokus och inte kvalifikationer 

men eftersom klassifikationen i grunden beskriver kompetens så anser jag att den 

även kan användas för att beskriva individers kompetens. Eftersom Ellströms 

(1992, s.21) taxonomi är minst lika omfattande och detaljerad som andra model-

ler kommer den att användas. Vid en jämförelse mellan Ellström (1992) taxono-

mi och modeller för kunskap (se 3.1.2 Kunskapsmodeller) innehåller den både 

typ och olika nivåer av kompetens. Nivån Ellström (1992) har valt motsvarar vad 

Wiig, Hoog & Spek (1997) anser vara en lämplig nivå. 

Ovanstående taxonomi ska användas för att strukturera och analysera behov av 

kompetens. Det ska också användas för att analysera vilken typ av information 

som finns i befintliga informationssystem som används och kan tänkas användas 

för att identifiera individers kompetens.

3.3 Kommunikation och användare 
En ofta använd modell för att beskriva kommunikationen mellan sändare och 

mottagare är Shannon & Weavers modell från 1947. Modellen beskriver överfö-

ring av meddelanden mellan två aktörer, en sändare och en mottagare. Sändaren 

förmedlar ett budskap via ett medium till en mottagare. Andra författare har ut-

vecklat denna modell till att även innefatta begreppen feedback, brus, kodning 
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och avkodning. Det senaste tillskottet till modellen är kontexten, det samman-

hang i vilken kommunikation sker. Larsson (1997)

Ett exempel på en sådan utvecklad modell är Goldkuhl (1998), se figur 3.2. Mo-

dellen beskriver kommunikation som en typ av handling, att ”någon säger något 

till någon”. Denna grupp av handlingar kallas kommunikationshandlingar.  De 

olika funktionerna eller handlingarna kan enligt Goldkuhl beskrivas på följande

sätt.

Lyssnare

Utsaga
Uttryck Påverkan

Talare

Kontakt

Referent

Symbol
Lyssnare

Utsaga
Uttryck Påverkan

Talare

Kontakt

Referent

Symbol

Figur 3.2 Kommunikationshandling, efter Goldkuhl (1998).

Talaren utrycker något. Utsagan/meddelandet har ett innehåll som refererar till 

ett ämne. Meddelandet och dess innehåll påverkar lyssnaren. Kontakt upprätthål-

ler och reglerar kommunikationen. Denna modell beskriver en synkron kommu-

nikation utan något medium mellan aktörerna.

Erikssons (2000) modell, se figur 3.3, beskriver en kommunikationshandling

mellan en två aktörer via ett datoriserat informationssystem. Kommunikationen

kan vara både synkron och asynkron.  Modellen innehåller komponenterna sän-

dare, uttolkare, meddelande och datoriserat informationssystem. Meddelandet 

uttrycks med ett språk, har ett innehåll och en handlingsaspekt som förmedlas via 

ett medium. Sändaren skapar ett meddelande som överförs till informationssy-

stemet som agerar mottagare och utförare och presenterar meddelandet för uttol-

karen. Uttolkaren tar till sig meddelandet och tolkar dess innehåll och handlings-

aspekt. Rollerna sändare och uttolkare växlar hela tiden mellan aktörerna (Eriks-

son, 2000).
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Uttolkare

Meddelande
Språk

Informationsinnehåll
Handlingsaspekt

Media

Kommunikations
handling

Aktörsrelation

Relationen mellan
aktör och IS

Tolkning

Relationen mellan
aktör och IS

Sändare

Sändaren kan använda IS till att utföra
följande kommunikationsrelaterade handlingar:

Uttolkaren kan använda IS till att utföra
följande kommunikationsrelaterade handlingar:

Registrera, Förändra, Lagra, Ta bort
Bearbeta, Skicka,  Presentera

Lagra, Ta bort, Bearbeta
Presentera, Hämta, Sök

Informationssystem

Aktörsrelation

Mottagare Utförare

IS betraktas som
•en social agent
•ett verktyg
•ett multimedium

Uttolkare

Meddelande
Språk

Informationsinnehåll
Handlingsaspekt

Media

Kommunikations
handling

Aktörsrelation

Relationen mellan
aktör och IS

Tolkning

Relationen mellan
aktör och IS

Sändare

Sändaren kan använda IS till att utföra
följande kommunikationsrelaterade handlingar:

Uttolkaren kan använda IS till att utföra
följande kommunikationsrelaterade handlingar:

Registrera, Förändra, Lagra, Ta bort
Bearbeta, Skicka,  Presentera

Lagra, Ta bort, Bearbeta
Presentera, Hämta, Sök

Informationssystem

Aktörsrelation

Mottagare Utförare

IS betraktas som
•en social agent
•ett verktyg
•ett multimedium

Figur 3.3 Ett kommunikativt perspektiv på IS, efter Eriksson (2000, s. 186).

Erikssons modell omfattar även omvärlden till själva kommunikationen. Denna 

delas upp i två delar, en subjektiv värld och en extern värld. Den subjektiva värl-

den utgörs av intentioner, uppfattningar, begär, känslor och upplevelser som ak-

törerna kan uttrycka för varandra. Den externa världen delas upp i en objektiv 

och en subjektiv värld. Den objektiva världen omfattar alla objekt som är till-

gängliga för sinneserfarenheten som aktörerna kan bilda sig en uppfattning om.

Den sociala världen är den symboliska världen som aktörerna kan förstå som 

deltagare i kommunikationssystem, den regulativa funktionen. Den består av sat-

ser, handlingar, åtaganden, aktörsrelationer, normer, regler och också påverka

och förändra tillstånd i den objektiva världen. Aktörerna i modellen ingår i den

sociala världen. 

Kopplingen mellan dessa världar och kommunikationen utgörs av tre funktioner.

Den representativa funktionen kopplar till den externa objektiva världen och an-

vänds för faktaframställning. Den regulativa funktionen kopplar till den externa 

världen både den sociala och den objektiva världen. Kopplingen till den sociala 

världen används för att skapa sociala fakta och reglera den sociala interaktionen. 

Kopplingen till den objektiva världen är indirekt genom att avsikten med den

sociala interaktionen ofta är att påverka förhållanden i den objektiva världen.

Den expressiva funktionen kopplar till den subjektiva världen och används för att 

uttrycka subjektiva intentioner, känslor uppfattningar, attityder, etc. De finns inte 
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explicit med i modellen eftersom kopplingen via de tre funktionerna handhas av 

det datoriserade informationssystemet. 

Aktörerna kan använda informationssystemet för att genomföra ett antal kom-

munikationsrelaterande handlingar. Sändaren kan registrera, förändra, lagra, ta 

bort, bearbeta, skicka och presentera meddelanden. Uttolkaren kan lagra, ta bort, 

bearbeta, presentera, hämta och söka meddelanden. Informationssystemet kan 

bearbeta, skicka och presentera information. Dessa handlingar är regelstrikta

handlingar som föregås av en metahandling. Det innebär att någon har instruerat 

informationssystemet om hur handlingen ska genomföras.

När en individ söker efter andra individer med syfte att erhålla kunskap eller

kompetens är det en form av kommunikation. För att en individ ska kunna vara 

sökbar givet en viss kunskap eller kompetens krävs att individen i fråga har 

kommunicerat sin kunskap eller kompetens på något sätt till sin omgivning. 

Denna kommunikation kan göras muntlig till andra individer men den kan också 

ske via ett datoriserat informationssystem vilket är i fokus i detta arbete. Det in-

nebär att denna typ av kommunikation är asynkron eftersom det är avstånd i både 

tid och rum mellan sändare och mottagare. Dialogen uppstår först då mottagaren

kontaktar en sändare. Problemet med att söka individer i syfte att erhålla kunskap

eller kompetens kan ses ur både sändare och mottagares perspektiv.

Förutom sändare och mottagare finns det ytterligare användare som är involvera-

de i ett datoriserat system. Magoulas & Pessi (1998) visar på minst tre typer kli-

enter, aktörer, och ägare. Klienter är de egentliga informationsanvändarna, det 

vill säga sändare och mottagare. Aktörer är de användare som administrerar in-

formationssystemet. Ägare är de som äger och beslutar om informationssyste-

met. Till dessa kan också läggas utvecklare av informationssystem. Dessa roller 

kan ibland sammanfalla och så troligtvis i detta fall. Ett exempel på detta är vem 

som är ansvarig för informationsinnehållet. Informationen i det datoriserade sy-

stemet beskriver klienternas kunskap och kompetens. Ansvaret för innehållet 
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borde då ytterst vara klienten (sändaren) eftersom den beskriver dennes kunskap

och kompetens. Det innebär att sändaren intar två roller både användare och ak-

tör.

I detta arbete är det informationsinnehållet som är i fokus samt de aktiviteter som 

krävs av sändare och mottagare. Det aktiviteter som sändaren måste göra är att 

skapa och uppdatera sin profil för att denna ska vara sökbar i ett datoriserat in-

formationssystem. För mottagaren är det framförallt aktiviteterna söka och hämta 

som är aktuella. Användare kommer att användas för att beteckna klienter, det

vill säga sändare och mottagare, och expert kommer att användas för att beteckna 

alla användare då dessa efterfrågas. Övriga typer av användare kommer inte att 

beaktas.

3.4  Informationssökningsprocess 
Modeller för att beskriva informationssökning kan delas upp i tre nivåer, Infor-

mation behaviour, Information-seeking behaviour och Information search beha-

vior, (Wilson, 1999). I detta arbete översätts dessa begrepp med informations-

sökningsprocess, informationssökning och datorstöd för informationssökning.

Modellerna för de olika områdena är sammankopplade genom att informations-

sökningsprocessen omfattar informationssökning som i sin tur använder dator-

stöd för informationssökning.

Den första nivån, informationssökningsprocessen, omfattar en generaliserad om-

givning till själva sökandet efter information samt intentionen eller behovet av

informationssökning. Den andra nivån, informationssökning, utgör en delmängd

av den första och behandlar beteendet vid själva sökandet efter information i en 

given källa. Den tredje nivån, datorstöd för informationsökning, utgör en del-

mängd av den andra nivån och behandlar applikationer och modeller för datorba-

serade informationssökning.

I detta avsnitt behandlas informationsprocessen och informationssökning. Dator-

stöd för Informationssökning behandlas i nästa avsnitt. Wilsons modell används

29



som utgångspunkt för den översta nivån, informationssökningsprocessen, (Wil-

son, 1997). Kapitlet inleds med att kort beskriva en generell modell för informa-

tionsprocessen därefter diskuteras de olika delarna djupare. Presentationen har 

kompletterats med andra författares aspekter på aktuella rubriker som inte Wil-

son har tagit upp i modellen.

En generell informationssökningsprocess startar i att en person identifierar ett 

behov av kunskap, via ett sökande efter relevant information och avslutas med

ett agerande utifrån den nyvunna kunskapen. Informationssökningsprocess är 

inte samma sak som informationssökning. Den senare ingår som en del av den 

förra och utgör den del av processen där det aktiva sökande i olika typer av käl-

lor genomförs.

Wilson (1997) har utvecklat en generell modell för denna process, se figur 3.4. 

Modellen utgår från ett individperspektiv och avser att beskriva den process och

aktiviteter i ett sammanhang som individen genomgår vid sökandet efter infor-

mation. Modellen behandlar inte explicit informationssökning via personer men

den utesluter inte heller möjligheten. Syftet med Wilsons modell är genom att 

identifiera andra områdens forskning inom informationsökningsområdet utöka 

tidigare modellers generalitet. Vid utvecklandet av denna modell har Wilson un-

dersökt ett antal områden där informationsökning används. Några exempel på 

detta är konsumentbeteende, kommunikation inom hälsovetenskap, beslutsfat-

tande, utformning av informationssystem, massmedia, m fl.
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Information-Activating Intervening ActivatingContext of information Seekingmechanism variables mechanism

Figur 3.4 Generell informationssökningsprocess, Wilson (1997).

Motiven till att välja denna modell som utgångspunkt är dels omfattningen, från

behov av information till användning av information, och dels det interdiscipli-

nära perspektivet som ökar graden av generalitet och gör den lättare att anpassa

till detta projekts problem.

Processen utgår från en individen i en given miljö, ”Person in context”, där indi-

viden identifierar ett informationsbehov, ”Context of information need”. Därefter 

har Wilson fört in en fas han kallar ”Activating mechanism”. I denna fas behand-

las stressituationer i samband med informationssökning som leder till att indivi-

der söker andra vägar eller helt avstår från att söka efter information. Denna typ 

av aktiveringsmekanism kommer inte att behandlas vidare i eftersom utgångs-

punkten i detta arbete är att personer har beslutat sig att söka efter information.

Det fjärde steget ”Intervening variables” behandlar olika typer av hinder eller

barriärer som förhindrar individen att söka efter information. (Ett av dessa hinder 

hanteras i detta arbete nämligen att identifiera personers individuella kunskap.)

Nästa steg handlar också som en tidigare fas om aktiveringsmekanism, ”Activa-

ting mechanism”. I detta fall handlar det om avvägningar som individen gör vid 

val av källa för att söka efter information. I detta arbete betraktas dessa som hin-

der och kommer att behandlas under den rubriken. ”Information-seeking behavi-

need behaviour

Persons in context Stress/coping
Theory Psychological

Demographic

Environmental

Role-related or 
interpersonal

Source
characteristics

Risk/reward
theory

Social learning
Theory

Self-
efficacy

Passive
attention

Passive search

Active search

Ongoing
search

Information processing and use
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or” behandlar själva sökandet efter information i vald källa. Den sista fasen be-

handlar användandet av den erhållna informationen.

3.4.1 Informationsbehov
Grunden till problemet med informationssökning kommer ur ett behov av infor-

mation. Informationsbehovet är inte det primära behovet utan det finns ett se-

kundärt behov av mer basal karaktär, Wilson (1999). Wilson har definierat beho-

vet som en subjektiv upplevelse som uppstår i individers sinne. Burkant

(1976/Wilson (1997)) definierar behovet som ”en kognitiv representation av ett 

framtida önskvärt mål”.  Det innebär att det för varje behov finns ett motiv för 

att tillfredställa detta behov. Wilson (1997) menar att behov uppstår ur tre olika 

typer av motiv: fysiologiska (kroppsliga motiv), kognitiva (intellektuella motiv) 

och affektiva (känslomässiga motiv). Kognitiva motiv kan översättas till olika

typer av informationsbehov. Weigts et al (1993/ Wilson 1997) föreslår följande

kategorier:

ny information

förklaring av information 

bekräftande av information

Yimam-Seid & Kobsa (2003) presenterar två huvudmotiv till att tillfredställa 

dessa genom att söka efter personer. Det är som en källa till information och som 

individer till att genomföra en given organisatorisk eller social aktivitet eller 

handling. Den första motsvaras av Weigts kognitiva motiv ovan. Denna kategori-

sering är överlappande och det finns inga klara gränser mellan dem. Båda typer-

na kräver en insats från den efterfrågade personen. I det första fallet krävs en

handling av personen som efterfrågas för att ta fram och presentera informatio-

nen. Denna handling är inte det som efterfrågas utan resultatet av handlingen. I 

det andra fallet är däremot handlingen i fokus eftersom det som efterfrågas är en

persons förmåga att utföra någon typ av aktivitet.
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Personer söks som en källa till information för att komplettera eller ersätta andra 

källor såsom dokument, litteratur eller databaser. Yimam-Seid & Kobsa (2003) 

presenterar nedan ett antal motiv för att söka efter information via personer.

Access till icke dokumenterad information. Eller access till information 

över huvudtaget. All information kan inte dokumenteras. Mycket informa-

tion kan bara överföras genom lärlingskap, erfarenhet och informella sam-

tal. Dokumenterade källor klarar sällan av att hantera nya situationer, på-

gående skeenden och situationer som kräver mycket detaljerad informa-

tion. Förutom detta finns det information som avsiktligt inte publiceras av

ekonomiska, politiska eller av sociala skäl. 

Behov av en mer detaljerad beskrivning. Den information en användare

behöver för att lösa ett problem är inte tillräckligt specificerad och kräver 

en dialog med en expert för att identifieras. För att effektivt erhålla infor-

mation från en databassökning krävs att frågan kan konverteras till en re-

levant sökfråga. Detta problem kallas att gå från den utforskande fasen till 

den formulerande fasen. Detta är den kritiska punkten i sökande och kan 

leda till mycket tidsödande arbete.

Utnyttja andras expertkunskap. Användare strävar ofta att minimera den 

egna ansträngningen och tiden för att hitta information (det som är mycket 

arbete för novisen är ofta lite arbete för experten). Detta inkluderar också 

experten som en källa till att filtrera och välja ut användbar information ur 

stora mängder av tillgänglig information.

Tolkningsbehov. Användaren kan misslyckas med att förstå den informa-

tion som har funnits i dokument.

Lärandestil. Användare föredrar dialogen för lärande istället för att lära 

genom att läsa dokument.

Det andra fallet av motiv för att söka personer är att söka experter som kan utföra

en given typ av aktivitet eller handling i organisationen (ex bemanningsföretag).
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Söka efter en konsult, arbetstagare, entreprenör eller leverantör. Dessa 

sökningar görs oftast externt.

Söka efter samarbetspartners, en gruppmedlem till projekt eller lednings-

grupper mfl. Dessa sökningar görs oftast inom organisationen.

Söka efter en föreläsare, forskare, sponsor mm. Dessa kan sökas både 

inom och utanför organisationen.

Dessa två kategorier av sökning efter personer kan relateras till informationsbe-

hov respektive expertbehov. När ett informationsbehov uppstår kan det oftast 

formuleras med frågan Vem kan något om ämne x? När expertbehov uppstår är 

frågorna istället Vad kan y om ämnet x?, Vad mer kan y? Hur duktig är y jämfört

med andra inom området x? Dessa eftersökningar är mer komplexa än de tidigare

eftersom fler egenskaper än bara information efterfrågas och det innebär ett åta-

gande för kortare eller längre tid. Det som tillkommer kan vara yrkesskicklighet,

samarbetsförmåga m m. Det som efterfrågas är alltså kompetens, kunskap samt

förmåga att agera.

Båda informationsbehov och expertbehov kommer att användas tillsammans med

kompetens för att strukturera och analysera informationsbehovet.

3.4.2 Hinder
Även om en individ upplever ett behov av information är det inte säkert att detta 

behov startar en informationssökning. I ansträngningarna att hitta information 

som tillfredställer behov av information kan individen möta hinder av olika ty-

per. Wilson (1997) har grupperat dessa i fyra kategorier, personliga hinder, so-

ciala hinder, omgivningsrelaterade hinder och hinder som relaterar till informa-

tionskällor.

Personliga hinder 
Personliga hinder avser hinder som utgår från individen, demografiska, utbild-

ningsberoende, fysiologiska, intellektuella, emotionella, kognitiv dissonans och
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selektiv exponering. Dessa faktorer är relaterade till individens förmåga eller 

motivation för att söka efter information. 

Demografiska variabler som ålder och kön kan ha en viss inverkan på motivatio-

nen att söka efter information. Conell & Crawford (1988) har visat avseende in-

formation om hälsa att ålder och kön kan ha betydelse för hur människor är mo-

tiverade att söka och ta till sig information. Män var sämre än kvinnor och äldre 

män sämre än yngre män.

Högre utbildningsnivå har betydelse för förmågan att ta till sig och bearbeta in-

formation. Det beror på att ju kunnigare individen är desto lättare att tolka infor-

mation vilket i sin tur underlättar fortsatt sökande. Radecki & Jaccard 

(1995/Wilson 1997) visar i en studie på ytterligare en aspekt avseende utbild-

ningsnivå. Det är att individer undviker att söka inom områden där de själva 

känner sig kunniga.

Fysiologiska, intellektuella och känslomässiga hinder som beror på handikapp

eller sjukdomstillstånd av olika slag. Exempelvis synfel, hörselnedsättning eller 

avtrubbning av intellektuella och känslomässiga på grund av sjukdom som utgör 

direkta hinder för att kunna söka och ta till sig information.

Kognitiv dissonans: Psykologisk term för den spänning som uppstår när våra 

uppfattningar inte stämmer med varandra eller när vårt faktiska uppförande inte 

stämmer med våra åsikter om hur vi borde handla. Man försöker därför minska 

dissonansen på något sätt. När det gäller handlande kan man t.ex. ändra hand-

lingssättet, ändra åsikt om dess lämplighet eller intala sig att det var lämpligt. 

Selektiv exponering: Efter att ha tagit ett beslut tenderar människor att undvika 

kognitiv dissonans.  Alltså undviker vi information som kan indikera att vi har 

tagit ett felaktigt beslut eller att vår uppfattning är felaktig.
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Sociala hinder
Hinder av social karaktär uppstår då informationskällan är en person eller då en 

interaktion med en person behövs för att få access till informationskällan. De 

hinder som Wilson (1997) avser är attityder och sociala hierarkier. Med attityder 

avses motpartens sätt att agera på förfrågningar. Med sociala hierarkier menas att 

den informationssökande parten inte tillåter sig själv att söka eller inte ges tillträ-

de till vissa personer.

Ytterligare en typ av hinder är begreppsmässiga hinder som uppstår ur det Wal-

sham (2001) betecknar som communities of practice. En community of practice 

karakteriseras av individerna har samma språk, mål och sätt att arbeta. Vilket 

innebär att det kan uppstå problem med kunskapsutbyte över gränser mellan oli-

ka communities. Det finns dock ingen total delad verklighet inom en community. 

Varje aktör har sin egen uppfattning, Walsham (2001). Nära besläktat med ovan-

stående problematik är att olika aktörer har olika typer av arbetsuppgifter. Trots

att de kanske arbetar inom samma organisatoriska enhet och utifrån betraktat 

borde dela samma sammanhang så kan det uppstå tolkningsproblem.

Omgivningsrelaterade hinder 
Med omgivningsrelaterade hinder avses faktorer i omgivningen som begränsar 

möjligheterna till informationssökning. Wilson (1997) redovisar följande hinder 

tidsrelaterade, geografiska, kulturella, ekonomiska och hinder relaterade till in-

formationskällor.

Tidsrelaterade hinder kan finnas för båda parter i en relation. Ena parten upple-

ver att de inte har tid att söka efter information och den andra parten att det inte 

finns tid att svara på frågor om information. Det senare är ett fenomen som finns

beskrivet inom kommunikation om e-post kommunikation. Skillnaden mot socia-

la hinder är att tidsbegränsningarna kommer från omgivningen.
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Avseende geografiska hinder Wilson (1997) refererar till Connell & Crawford 

(1988) som har funnit skillnader i hur människor tar till sig information beroende 

på var de bor.

Med kulturella hinder avser Wilson (1997) nationella skillnader. Han refererar 

till Hofstede (1980) som presenterar fyra dimensioner som kan skilja kulturer åt. 

Den första är power distance, som beskriver fördelning av makt mellan individer

och grupper i samhällen och hur skillnader avseende makt hanteras i dessa sam-

hällen.  Den andra är uncertainty avoidance, som beskriver ett samhälles tolerans 

för osäkerhet. Detta hanteras med lagar, regler och policys.  Den tredje är indivi-

dualism-collectivism, som beskriver ett samhälles relationer mellan individen

och större sociala grupper avseende inflytande och ansvar. Den fjärde är mascu-

linity-femininity som beskriver ett samhälles förmåga att hantera olika kön. Des-

sa dimensioner beskriver centrala kulturella skillnader som kan påverka informa-

tionssökning.

Ekonomiska hinder delar Wilson (1997) upp i två typer, direkta kostnader för 

informationssökning och värdet av tiden för att söka. Kostnaden för att söka är 

proportionell mot antalet träffar. Det vill säga ju mer information att välja ur des-

to ”dyrare” eller svårare att hitta det som söks efter. Jacoby et al (1978) visar på 

det omvända att i vissa typer av köpbeteenden har tiden ingen betydelse eftersom 

det är ett intresse i sig att söka.

Hinder relaterade till informationskällor 
Wilson (1997) behandlar tre typer av hinder som är relaterade till informations-

källan, tillgång, trovärdighet och kommunikationskanaler.

Tillgång till informationskällor är en fundamental förutsättning för informations-

sökning. Bristen på tillgängliga källor kan hindra informationssökning eller kan

medföra för stor ansträngning eller för stora kostnader för att den sökande perso-

nen ska gå vidare.
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Trovärdighet är den andra källan till hinder avseende källor som Wilson (1997) 

refererar till. Om en person upptäcker att en källa inte är tillförlitlig avseende 

kvalitet och noggrannhet för den information som levereras minskar denna källas 

trovärdighet.

Wilson (1997) menar att typ av kommunikationskanal kan vara ett hinder som

kan försvåra förmedlingen av budskapet i ett meddelande. Han refererar till 

bland annat till Witte et al (1993) som visar att överföra information via person-

liga samtal är effektivare än att informera via massmedia. En förklaring är att det 

är lättare att undvika allmän information. En annan är att den information som 

ges via samtal eller dialog tillåter feedback i realtid vilket betydligt förbättrar 

möjligheten att överföra information, Granberg & Ohlsson (1999).

Aktiveringsmekanismer
Wilson tar upp två typer av mekanismer, risk och belöningsteori och social lear-

ning theory. Dessa aktiveringsmekanismer är besläktade med det Wilson tidigare

rubricerade som hinder och på grund av detta kommer de att behandlas som så-

dana.

Vid startandet av en informationsökning riskeras finansiella, psykologiska och 

fysiska resurser. De exempel som Wilson refererar till har att göra med konsu-

menters risker vid informationsökning avseende produkter av olika slag. T ex

finansiell risk – har jag råd med produkten, social risk – kommer produkten att 

imponera på vänner och kollegor osv. Dessa risker refererar till den sista delen 

av informationssökning som behandlar användandet av den förvärvade informa-

tionen.

Dess centrala byggsten i Social learning theory är self-efficacy eller sense of per-

sonal mastery. Den beskriver uppfattningen om förmågan att klara av att genom-

föra olika typer av saker. I fallet med informationssökning menar Wilson att det t 

ex kan vara att en person blir medveten om att en informationskälla kan ge an-
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vändbar information men att personen är tveksam om sin förmåga att genomföra

en sökning.

Sammanställning av hinder
Nedanstående kategorisering kommer 
att användas för att strukturera och ana-
lysera hinder. 

Persoliga hinder 
o Kognitiv dissonans
o Selektiv exponering 
o Fysiologiska, kognitiva

och känslomässiga
o Utbildningsberoende och 

förkunskaper
o Demografiska, ålder, kön 

mm
Sociala hinder

o Attityder
o Sociala hierarkier

Omgivningsrelaterade hinder. 
o Tid
o Geografi
o Kultur
o Ekonomi

Hinder relaterade till informa-
tionskällor

o Tillgång till informa-
tionskällor

o Trovärdighet avseende
informationskällor

o Kommunikationskanaler
Risk- och belöningsteori 
Social learning theory 

3.4.3 Informationssökning
Informationsökning behandlar själva sökandet efter information. D v s då beho-

vet på något sätt har identifierats och hinder av olika slag har passerats. Det man

i första hand tänker på när det gäller informationssökning är ett aktivt sökande

men det finns ytterliga sätt att förvärva information. Wilson inför ytterligare tre 

typer av sökande eller förvärvande av information.

o Passiv uppmärksamhet: Förvärvande av information utan att aktivt söka 

ex genom att lyssna på radio eller se på TV. 

o Passivt sökande: Förvärvande av information som av en slump dyker upp 

som en bonus vid sökandet av annan information.

o Aktivt sökande: När en individ aktivt söker efter information. 

o Pågående sökande: Sökande efter information som görs för att utvidga, 

uppdatera eller befästa ett befintligt ramverk av kunskap. 

Den vanligaste typen som behandlas i litteraturen är aktivt sökande. De modeller 

som behandlas nedan utgår alla från ett aktivt sökande. Det innebär att dessa mo-

deller berör alla typer av sökande eller förvärvande av information utom den för-
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sta. Det som är gemensamt för modellerna är att inleds med att bestämma ett syf-

te eller mål med sökandet och avslutas med att utvärdera den funna informatio-

nen mot det uppsatta målet. Övrigt innehåll varierar beroende på syftet, perspek-

tivet och omfattningen. Detta arbete fokuserar på aktivt sökande men utesluter 

inte att övriga typer av sökande kan uppkomma.

Armbruster & Armstrongs (1993/Wilson 1997) modell utgår från individen med

syfte att lokalisera information i textdokument. Modellen innehåller fyra steg; 

Mål - identifiering av målet med sökandet; Urval – val av lämpliga texter, doku-

ment; Extrahera och integrera information – ta ut information och integrera den 

med tidigare kunskap; Värdering – värdera och kontrollera framstegen mot må-

let.

Norman(1984/Wilson 1997) presenterar en modell för en interaktion med ett da-

tor system. Modellen innehåller fyra steg; Avsikt/syfte – mental karakterisering 

av det önskvärda målet; Urval – en omvandling av syftet till en handling genom 

att välja en av tillgängliga valmöjligheter; Utförande – innefattar valda komman-

don till datorsystemet; Värdering – värdering av den genomförda handlingen i 

syfte att planera fortsatta aktiviteter. 

Simon (1977/Wilson 1997) använder en modell vars syfte är att söka efter infor-

mation avseende beslutsfattande. Modellen innehåller fyra steg; Underrättelse - 

rådata från omgivningen processas för att identifiera problem; Design - proble-

met klarläggs, möjliga lösningar värderas och en plan utarbetas; Urval – en tillå-

ten lösning väljs och implementeras; Granskning/värdering - värdera och kon-

trollera framstegen mot målet.

Två mer detaljerade modeller är Ellis (1989) och Kulthau (1991). Ellis (1989)

beskriver en modell som utgår från sökande efter textbaserad information som

har referenser till andra verk, ex vetenskapliga artiklar. Modellen beskriver akti-

viteter vid själva sökandet efter information utifrån en individs perspektiv. Ellis
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ser inte dessa aktiviteter som på varandra följande steg utan som olika delar som 

kännetecknar informationssökning. Modellen innehåller följande åtta aktiviteter. 

Starting – nyttja de medel som användaren har till sitt förfogande för att 

söka information, exempelvis en databas eller fråga någon kollega 

Chaining – följa fotnoter och referenser i redan känt material. 

Browsing – semi-strukturerad sökning, bred sökning 

Differentiating – använda kända skillnader i informationskällor som ett 

sätt att filtrera mängden information.

Monitoring – uppdatera information och referenser

Extracting – identifiera relevant material från källan 

Verifying – kontrollera precisionen i informationen

Ending – knyta ihop lösa ändar genom att göra en sista sökning.

Den enklaste sökningen utifrån denna modell är att användaren bestämmer sig

för att använda något av de medel för informationsökning som står till buds, 

Starting. Denna aktivitet följs av en sökning utifrån redan kända referenser, Cha-

ining. Därefter identifieras relevant material från sökningen, Extracting, samt

kontroll av informationens precision mot önskvärd information, Verifying. Sök-

ningen avslutas eventuellt med att göra en sista sökning i syfte att samla upp lösa

trådar för att se om de kan tillföra ytterligare relevant information. Ellis (1989) 

tillför ytterligare aspekter på informationssökning med aktiviteterna Browsning, 

Differentiating och Monotoring. Browsing innebär att användaren gör en bred

sökning inom specifika områden med hjälp av exempelvis olika sökord. Diffe-

rentiating innebär att användaren filtrerar information utifrån tidigare sökning via 

olika typer av källor. Monitoring är en form av sökning där användaren uppdate-

rar sin information inom området.

Kuhlthaus modell (Kuhlthau, 1999)  utgår från informationssökning i bibliotek,

manuellt eller med hjälp av datorsystem. Enligt Kuhlthau (1991) ska inte proces-
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sen ses som strikt linjär utan snarare som en iterativ process där de olika faserna

kan återkomma. Informationssökningen delas in i sex steg: 

Initiation – Initiering. Denna fas inleds med att personen blir medveten om 

och konstaterar en kunskapsbrist.

Selection – Urval. Uppgiften i denna fas är att identifiera och välja område 

eller ämne som ska undersökas.

Exploration - Utforskning – Uppgiften i denna fas är att utforska informa-

tionen inom området i syfte att öka den personliga förståelsen.

Formulation – Formulering.  Uppgiften i denna fas är att formulera ett fokus 

utifrån den redan insamlade informationen.

Collection – Insamling. Uppgiften i denna fas är att samla in information 

som har relevans för det fokuserade ämnet.

Presentation – Presentation. Uppgiften i denna fas är att avsluta sökandet 

och att slutföra uppgiften.

Kuhlthaus (1991) modell är mer direkt och kan ses som en sekvens även om för-

fattaren menar att den inte är strikt linjär. Den startar med att ett informationsbe-

hov uppstår, Initiation. Därefter sker val av område, Selection, som utforskas, 

Exploration, för att kunna fokusera på informationsökning mot problemet, For-

mulation. Därefter sker informationshämtningen av information som är relevant 

för problemet, Collection, och sökningen avslutas.

Skillnaden mellan dessa modeller är att Ellis (1989) fokuserar på olika typer av

sökning medan Kuhlthau (1991) fokuserar på hur problemet och sökningar förfi-

nas varefter sökningen fortskrider. Problemet i detta arbete handlar om att skapa 

datorstöd för att söka och identifiera personer som en informationskälla eller som 

en person för att utföra en aktivitet. Ingen av ovanstående modeller (Ellis, 1989

och Kuhlthau, 1991) har direkt fokus på att söka information via personer men

utesluter det inte (se exempelvis Ellis aktivitet Starting).  Båda modellerna kom-

mer att användas vid analys av informationsökning.
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3.4.4 Användning av information
Användningen av informationen handlar om att tillämpa den i någon form av 

handling. Handlingen i detta fall utgörs av att reflektera över informationen som 

presenterats och eventuellt kontakta någon person som kan vara behjälplig avse-

ende informationsbehovet. Handlingen kan också vara att fortsätta informations-

sökningen genom att förändra/fokusera sökfrågan eller avsluta om det inte gav 

något resultat i denna källa.

3.5 Datorstöd för informationssökning 
I föregående avsnitt behandlades hela informationssökningsprocessen från det att 

ett behov av information uppstår till det att information har hittats eller att sö-

kandet efter information avbryts. En del av denna process utgörs av själva sö-

kandet eller hämtandet av informationen via datoriserade informationssystem.

Detta avsnitt behandlar datoriserade informationssystem som stödjer identifie-

ring av personer med relevant kunskap. Denna typ av informationssökningen

hanteras praktiskt av datoriserade system under beteckningarna Expert Locator

Systems eller Expert Finder Systems. I detta arbete används begreppet expert-

söksystem för denna typ av system. Kapitlet behandlar förutom expertsöksystem

också sökmotorer och metadata.

3.5.1 Expertsöksystem
Yimam-Seid & Kobsa (2003) har analyserat och strukturerat området enligt en så 

kallad domänanalys. Det är en metod för att analysera en applikationsdomän ge-

nom att studera och karakterisera befintliga system, nya typer av teknologier och 

historisk utveckling inom området som är av intresse. De har identifierat sju ka-

rakteristiska aspekter eller domänfaktorer för denna typ av system, se figur 5. 

Varje kolumn representerar en faktor och dess möjliga värden. En applikation

kan analyseras och klassificeras utifrån dessa möjliga värden för respektive fak-

tor. Modellen kan också användas för att utforma system inom domänen.

Några centrala begrepp som används i modellen är; expertkunskapsindikator

(expertise indicator), expertkunskapsmodell (expertise models),– expertmodell 
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(profil) (expert model (profile)), expertkunskapsmodellering (expertise model-

ling).

Expertkunskapsindikator: är data som samlas in som bevis på expertkunskap och

indata till en process för att generera/dra slutsatser om individers expert kunskap. 

Expertkunskapsmodell: Detta är en generell beskrivning av vad som anses vara 

en expert. Den är en meta-beskrivning av en individs kunskap, kompetens mm,

eller en referens till en expert från en oberoende organisatorisk struktur av en

sådan beskrivning.

Expertmodell (profil): Det är den individuella personliga profilen som refererar 

till all information som är specifik för en individuell expert inkluderande alla 

personliga detaljer, dennes expertkunskapsmodell (eller länk till någon expert-

kunskapsmodell) dennes relationer till andra experter.

Expertkunskapsmodellering: Det är en process som genererar expertmodeller

genom en analys av expertkunskapsindikatorer inkluderande möjliga slutsatser 

på grundval av fynden.
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Basis for
Expertise
Recognition

Expertise
Indictor
Extraction
Operation

Expertise
Modeling

Query
Mechanisms

Matching
Operations

Output
Presentation

Adaptation
and
Learning
operations

Explicit
-Self-
declaration
by expert 
- Professional
(organizational)
position

Implicit
- Document
authorship
- Name-topic
co-occurrence
in documents
- Projects
worked on 
- Frequent
usage of 
particular
service/
information
source/softwa
re feature
- Citations
received

Domain
knowledge
driven

Domain
knowledge
independent
- Keywords
from
expert (or
other
people)
- Name-
concept
cooccurrence
(proximity)
in
documents
- Frequently
used
software
features

Query-time
generated

Personal-
agent
based
(distributed)

Association
to
aggregated
(centralized)
expertise
model
- Expert-to
canonical
topics
- Expert-to
publications
- Expert-to
organizational
structure
- Expert-to
profile/
expertise
descriptor
(database,
web
page, etc.)

Explicit
query for 
expert
-Keyword
queries
-Natural lan-
guage
queries
- Parameter-
ized
queries (e.g.,
keyword plus
social radius 
of
experts)

Induce
information/
expert need 
- Observation
by
personal agent 
- Analysis of 
communication
(e.g., news-
group
posting)

Exact/overlap
matching

Statistical/
similaritybased
matching
(e.g. Latent 
Semantic
Indexing)

Inference
matching
- Inference on 
relation
between
concepts(ontology-
based)
- Inference on 
relations between
experts
- Inference on 
expertise level
of people

Ranked list 
of
names
- Uni-
dimensional
ranking
- Multi-
dimensional
ranking

Ranked list 
plus personal 
details

Experts
contextualized
in their social
network

Documents/
organizational
groups
containing
relevant
experts

Adaptation
using user’s 
expertise
models

User
modeling

Gathering
relevance
feedback

Community
expertise
evaluation/
rating

Figur 3.2. En domänmodell för expertsöksystem. (Yimam-Seid and Kobsa 2000)

Nedan beskrivs respektive faktor som finns redovisade i tabellen. De är numre-

rade från 1 till 7 med början från vänster i tabellen.

1. Informationskällor för att identifiera expertkunskap (Basis for expertise 

recognition): Expertsöksystem använder varierande källor för att indikera ex-

pertkunskap. Dessa källor kan grupperas i explicita och implicita källor. Även 

om explicita källor är mycket användbara när dessa finns att tillgå är fokus för 

automatiska expertsöksystem att utveckla implicita belägg/uppgifter eftersom de 

är mer vanliga/lättillgängliga och belastar inte experter. Några av de implicita 

uppgifterna/beläggen som betraktas som bevis för expertkunskap är dokument

(formella och informella, individuella eller i grupp) namnförekomster i icke för-

fattarangivna dokument, användande av informationskällor eller system funktio-
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nalitet, frågor som sänds till informationssökningssystem och projekt som perso-

ner arbetar i.

I teorin är alla dokument i en organisation potentiella källor för att finna expert-

kunskapsbevis eftersom de är skapade av eller om någon. Hur som helst av olika

anledningar inkluderat teknisk problematik, integritet, etc kan inte alla källor 

användas. Därför måste expertsöksystem utveckla procedurer för att identifiera 

och samla potentiella källor för expertkunskaps indikatorer. Vi kallar denna pro-

cess källidentifieringslogik. Denna kan vara statisk i det att den letar i en fördefi-

nierad typ eller format av källor. Eller den kan vara utformad att dynamiskt iden-

tifiera källor för expertkunskapsinformation från den stora mängd och variation 

of elektroniska så väl som mänskliga källor.

2. Extraherande av expertkunskapsindikatorer (Expertise indicator extrac-

tion): När källorna har identifierats och samlats extraheras expertkunskapsindi-

katorerna ur dessa.  Tekniker för extraherande i funna källorna kan delas in i två 

grupper, oberoende av  kunskapsdomäner och domänkunskapsdrivna. Ett exem-

pel på den senare är Vivaqua (1999) där Java dokumentation används som en

kunskapsdomän för att extrahera indikatorer för Java programmerings expert-

kunskap.

3. Expertkunskapsmodeller (Expertise models): Begreppet expertkunskaps-

modell används för att referera till en metabeskrivning av en individs expertkun-

skap, skicklighet, etc eller en länk till en expert från en oberoende upprätthållen

organiserad struktur av en sådan beskrivning.

Genom att vara en slutsatsdragande modell så skiljer den sig exempelvis från en

fil i en expertkunskapsdatabas i det att den innehåller en osäkerhet om hur väl 

den matchar den verkliga expertkunskapen hos människor. På liknande sätt an-

vänds begreppet expertkunskapmodellering för att referera till den process som 

genererar expertkunskapsmodeller genom analys av expertkunskapsindikatorer.
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Det innebär att det alltid är en viss grad av osäkerhet i hur väl expertkunskaps-

modeller överensstämmer med den verkliga kunskapen som personer besitter. En 

expert modell (profil) refererar till all information som karakteriserar en indivi-

duell expert inkluderat personliga detaljer hans/hennes expertkunskapsmodell

(eller länkar till en) och relationer till andra experter etc. 

Expertkunskapsmodeller kan genereras dynamiskt vid frågetillfället från expert-

kunskapsindikatorkällor eller extraherade och lagrade antingen av personliga 

agenter eller som aggregerade modeller associerade till experter.  För frågetids-

genererade modeller källdatabaser är genomsökta användande av informations-

hämtande system och den matchande källan är genomsökt efter experter eller 

expertkunskapsindikatorer. I personliga agentbaserade system är expertkun-

skapsmodelleringen distribuerad till självgående agenter som tillhör varje indivi-

duell expert och är stationerad vid dennes maskin. Det innebär att hela systemet

blir ett multiagent system sammansatt av personliga agenter som utför två upp-

gifter expertkunskapsmodellerande (från namngivna av författare dokument och 

andra dokument) och att assistera ägaren att söka efter andra experter. Dessa

agenter kan vara begåvade med mobilitet så väl som självständighet för att utföra 

allt processande och kontroll av expertkunskapsmodellerande. I tillvägagångssät-

tet att associera/koppla till aggregerade expertkunskapsmodeller experter kopplas

till i förväg konstruerade eller dynamiskt genererade centrala representationer av 

expertkunskaper som kan var en slags kunskapsmodeller (ontologi), organisato-

riska strukturer etc. 

4. Frågemekanismer (Query mechanism): Systemet kan antingen kräva att 

användaren explicit ställer frågor till systemet eller det kan dra slutsatser om ex-

pertkunskapsbehov från användarens kommunikation, aktiviteter, fel, hjälpsök-

ningsaktioner  etc.

5. Matchningsoperationer (Matching operations): För att identifiera experter 

information eller expertkunskaps behov matchas med expertkunskapsmodeller
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och/eller expertprofiler genom användandet av sökande tekniker inkluderande

exakt nyckelordsmatchning eller likhetsmatchning som till exempel vektoranaly-

ser. Någon slutsatsdragande/tolkande mekanism kan användas till antingen den 

ena eller både frågor och expertkunskapsmodeller. Detta kommer att tillåta sådan 

tolkning som ”om x är en expert inom ämnet y då kan hon också/inte kun-

na/känna till ämne z” eller ”om x känner till ämne y då kanske hon känner till 

någon som är expert inom området z”

6. Presentation av sökresultat (Output presentation): Expertsöksystem kan 

presentera information med en stor variation av detaljeringsnivå och funktionali-

tet för ytterligare undersökning. Precis som information i vanliga söksystem kan 

mekanismer för ranking av identifierade personer (expert differentiering) använ-

das. Rankningen av experter kan vara multidimensionell avseende på olika krite-

rier som tas hänsyn till. Frånsett relevanta detaljer om varje returnerad expert kan

den organisatoriska och sociala kontexten samt nätverk av experter kan använ-

das. En del system presenterar också källorna där experterna är nämnda vilket 

gör det möjligt för användaren att identifiera experten i dessa.

7. Återkopplande och lärande operationer (Adaptation and learning opera-

tion): Dessa operationer möjliggör anpassning av utdata genom att identifiera 

användares preferenser och domänkunskap och att ge användaren feedback (både 

positiv och negativ) till systemets output. Systemet ska inte bara kunna identifie-

ra de personer som har efterfrågad expertkunskap utan också kunna identifiera de 

mest lämpliga som överensstämmer med behovet och sammanhanget. Till exem-

pel kan systemet använda användarmodeller (inkluderat expertkunskapsmodel-

ler) för att jämföra experternas kompetensnivå med användarens, göra en använ-

darskapad ranking och försök att beskriva expertkunskap på en nivå av upplös-

ning som matchar frågor (om en ontologi används), etc.  Använda feedback på 

systemets noggrannhet, ranking schema, etc. samlas och kan användas för att 

förfina dess expertkunskap och expertmodeller. Eftersom expertkunskap är en 

social konstruktion kan systemet också samla expertkunskap värdering och 
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skattning från användare och införliva detta i expert differentieringsschemat.

Användare kan också tillåtas att plocka in nya experter i systemet. En expertpro-

fil av användare används för att möjliggöra matchning av expertkunskap.

Nedan presenteras ett exempel hur domänmodellen kan tillämpas. Exemplet 

bygger på Vivaquas expertsöksystem (Vivaqua, 1999).

1. Informationskälla för att identifiera expertkunskap: Egenproducerade Ja-

vakod-filer.

2. Extraherande av expertkunskapsindikator: Agentens innehåll skapas ut-

ifrån användarens egna arbeten. Agenten går igenom användarens källfiler i Java 

och analyserar dessa utifrån vilka klasser, metoder och bibliotek som använts och 

jämför denna profil med det totala användandet. Grad av expertis bedöms utifrån 

hur ofta användaren har använt sig av en klass i förhållande till genomsnittet. 

Denna profil uppdateras periodiskt. 

3. Expertkunskapsmodell: Personlig agentbaserad.

4. Frågemekanismer: Ställer direkta frågor till agenten

5. Matchningsoperationer: Agenten söker bland andra agenter för att matcha

frågan samt den egna agentprofilen med andra agenter. Bygger på relationer mel-

lan klasser och använder dessa för att bestämma grad av likhet mellan klasser. 

Utgå från användarens/agentens fråga och försöker hitta liknande ämnen i do-

mänmodellen. Därefter går agenten ut och försöker finna andra aktiva agenter 

och jämför sig med dessa för att hitta något som passar. 

6. Presentation av sökresultat: Rankad lista 

7. Återkopplande och lärande operationer: Se hur mycket en viss person an-

vänder en viss klass. Se hur hjälpsam en person är på hur många frågor respekti-

ve svar som en person har behandlat.

Individernas informationsbehov, sätt att söka efter information, hinder för att 

söka efter information via personer och synpunkter på utformning av ett IT-stöd 

kommer att ställas mot modellen ovan.
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3.5.2 Sökmotorer
En sökmotor är den programvara som ingår i expertsöksystemet som utifrån en 

ställd fråga söker igenom angivna datamängder efter dokument mm som på nå-

got sätt matchar frågan. En sökmotor kan också innehålla funktioner som gör 

urval och rankar resultatet innan det presenteras. Sökmotorn kopplar till den tred-

je faktorn i Yimam-Seid & Kobsas (2003) modell, se 3.5.1 Expertsöksystem

Typ av söktjänster
Det finns tre huvudtyper av söktjänster, indexerade, ämnesindelade och metasök-

tjänster.

Indexerade söktjänster kallas ibland även "crawler-baserade" och använder sök-

robotar eller sökspindlar för att hitta och kartlägga sidor. Spindlarna är program 

som "kravlar omkring" och samlar in information om olika sidor, vilken sedan

samlas i en databas. Sidorna katalogiseras efter vad de handlar om. När man sö-

ker på ett visst ord får man upp en lång lista på alla de sidor som söktjänsten 

tycker passar. Exempel på indexerade söktjänster är Google.

Ämnesinriktade söktjänster är den andra typen och kallas även "directory-

baserade" eller "kataloger". De är redan från början indelade i olika ämnen. De 

har också ofta utvalda och granskade sidor i databasen. Det betyder att man först 

väljer vilket ämne man vill leta under och sedan får upp färdiga förslag på bra 

sidor. Oftast finns det en redaktion bakom ämnesindelningen och katalogisering-

en, som granskar alla sidor som anmälts till sajten och kategoriserar dem. Exem-

pel på ämnesinriktade söktjänster är Yahoo och Lycos. Det finns också bland-

ningar av dessa båda, t.ex AltaVista, som har både en indexerad del och en äm-

nesindelad.

Metasöktjänster är den tredje typen av söktjänster. Denna typ hämtar sina sök-

svar från andra söktjänster. De söker alltså efter sidor i andra söktjänsters databa-

ser. Tanken är att man på ett ställe skall kunna söka i många olika kataloger sam-

tidigt. Exempel på metasöktjänster är WebCrawler och IxQuick.
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Oavsett typ av söktjänst så måste författare och nyckelord anges i dokumentets

meta-data (data som beskriver dokumentets innehåll, typ, författare mm) annars 

kan inte dokumenten knytas till specifika individer. Vilken typ av söktjänst som 

används av expertsöksystemet har betydelse för hur dokument och information

kan sökas efter. Det som också har betydelse är den metadata som är kopplad till 

dokumentet.

3.5.3 Metadata
Metadata är information som beskriver information. Det innebär att det är infor-

mation som talar vad dokumentet innehåller, vem som äger dokumentet, författa-

re mm. Denna information används av sökmotorer för att identifiera dokument,

Donnelly (2001) 

En standard för att standardisera metadata avseende dokumentliknande objekt är 

Dublin Core Metadata Element Set, (DMCI 1999) Denna standard består av ett 

antal metadata element som utgör ett minimum av information som krävs för att 

göra dokument möjliga att identifiera och söka igen i datoriserade miljöer exem-

pelvis Internet. Nedan ges en kort beskrivning av elementen. 

Definitionerna som ges här omfattar såväl den begreppsmässiga som den repre-

sentativa formen hos Dublin Core-elementen. Attributet "Definition" fångar det 

semantiska begreppet och attributen "Typ av data" och "Kommentar" fångar da-

tarepresentationen (the data representation). Varje Dublin Core-definition refere-

rar till resursen som beskrivs. En resurs är definierad som "allt som har en identi-

tet" ("anything that has identity"). Metadata i Dublin Core appliceras vanligen på

resurser som är informationsresurser eller serviceresurser men kan ha en bredare

användning än så. (Degerstedt 2004)

Titel (Title) - Resursens namn, given av upphovsmannen eller utgivaren. 

Upphovsman (Creator) - Den enhet som är huvudansvarig för resursens 

intellektuella innehåll.
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Ämne (Subject) - Ämnet för resursens innehåll. Vanligen uttrycks ett 

ämne med hjälp av nyckelord/fraser eller klassifikationskoder som beskri-

ver vad resursen handlar om.

Beskrivning (Description) - En redogörelse för resursens innehåll. Be-

skrivning kan innehålla men behöver inte begränsas till: ett abstract, en 

innehållsförteckning, en referens till en grafisk representation av innehål-

let eller en fri beskrivning av innehållet.

Utgivare (Publisher) - Den enhet eller person som är ansvarig för att ha 

gjort resursen tillgänglig.

Medarbetare (Contributor) - Den enhet eller person som har bidragit till 

innehållet i resursen. 

Datum (Date) - Ett datum som associerar till en händelse i resursens "livs-

cykel". Datum associerar vanligen till resursens skapande eller tillgäng-

lighet.

Typ (Type) - Egenskap eller genre hos resursens innehåll. Typ av resurs 

beskriver innehållet i resursen i termer av generella kategorier, funktioner, 

genrer etc. 

Format (Format) - Resursens fysiska eller digitala manifestation. Exem-

pelvis resursens media-typ, dimension eller vilken mjukvara, hårdvara el-

ler annan utrustning som är nödvändig för att kunna visa eller använda re-

sursen.

Identifikator (Identifier) - En entydig referens till resursen inom en given

kontext. Exempel på formella identifikationssystem är Uniform Resource

Identifier (URI), Digital Object Identifier (DOI) och International Stan-

dard Book Number (ISBN). 

Källa (Source) - En referens till en resurs som den aktuella resursen är 

härledd från.

Språk (Language) - Det språk som resursens intellektuella innehåll är 

skrivet på. 
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Relation (Relation) - Referens till en relaterad resurs. Rekommenderad 

praxis: referera till den relaterade resursen med hjälp av en nummersträng

i enlighet med ett formellt identifikationssystem. 

Täckning (Coverage) - Omfattning eller utsträckning hos resursens inne-

håll. Täckning inkluderar vanligen begrepp för rum (ett geografiskt namn 

eller geografiska koordinater), begrepp för tid (namn på en tidsperiod, ett 

datum eller ett tidsintervall) eller begrepp för jurisdiktion (som t.ex. en 

namngiven administrativ enhet). 

Rättigheter (Rights) - Information om rättigheter knutna till resursen. 

Metadata är av stor betydelse för att göra dokument sökbara. Finns inte metadata 

som författare m fl angivna kan inte en sökmotor identifiera personer via doku-

menten. En sökmotor kan inte urskilja namn i dokument utan det måste anges var 

i dokumentet denna information finns. Ovanstående standard är utvecklad för

identifiering av dokument och kan ses som en utgångspunkt för att utveckla en

standard avseende expertsöksystem.

3.6 Analysmodell 
I detta avsnitt sammanfattas den teori som kommer att ligga till grund för insam-

ling och analys av empirin i en analysmodell. Forskningsfrågorna från kapitel 2.9 

Forskningsfråga kopplas till analysmodellen. Med utgångspunkt i Wilsons 

(1997) informationsökningsprocess kan fyra övergripande områden identifieras,

informationsbehov och informationsstruktur, informationssökning, användare,

hinder och datorstöd för informationssökning.

Informationsbehovet och informationsstrukturen analyseras utifrån Ellströms

(1992) taxonomi (se avsnitt 3.2 Kompetens) för kompetens samt Yimam-Seid &

Kobsa (2003) orsaker till att söka efter personer (se avsnitt 3.4.1 Informationsbe-

hov). Informationssökning analyseras med stöd av Ellis (1989) och Kuhlthaus

(1991) modeller (se avsnitt 3.4.3 Informationssökning). Hinder analyseras utifrån 

Wilsons (1997) sammanställning av hinder (se avsnitt 3.4.2). Utformning av da-

torstöd utgår från Yimam-Seid & Kobsa (2003) modell för expertsöksystem.
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Informationsbehov och informationsstruktur

I denna del behandlas frågor som refererar till informationsbehov och informa-

tionsstruktur. Vad är orsakerna till att information söks via personer och vilken 

typ av information efterfrågas? (informationsbehov) Vilken typ av information

ska finnas i systemen? Hur ska informationen som beskriver en persons kunskap

struktureras? (informationsstruktur).

Kompetens
I. Uppgiftsrelaterad kompetens 

A. Psykomotorisk kompetens eller manuella färdigheter
B. Kognitiv kompetens

1. Kunskaper: Förtrogenhetskunskap; Praktisk kunskap; Teoretisk kunskap; 
Meta kognitiv kunskap 

2. Intellektuella färdigheter: Rutinbaserade färdigheter; Regelbaserade färdighe-
ter; Kunskapsbaserade färdigheter; Meta-kognitiva färdigheter

C. Social kompetens
II. Ideologisk-Normativ kompetens

A. Affektiv kompetens
B. Personlighetsrelaterad kompetens

III. Utvecklingsinriktad kompetens

Orsaker
Personer som en källa till information.
Personer för att utföra en aktivitet.

Informationssökning

I denna del behandlas frågan som kopplar till informationssökning, Hur gör in-

divider när de söker efter experter?

Kuhlthaus (1991) modell
Initiation – Initiering
Selection – Urval.
Exploration - Utforskning
Formulation – Formulera fokus
Collection – Insamling
Presentation – Presentation

Ellis (1989) modell 
Starting – Urval av källor 

Chaining – Referenssökning. 
Browsing – Översiktssökning
Differentiating – Differentiering 
av information
Monitoring – Kontrollsökning
Extracting – Extrahering
Verifying – Verifiering 
Ending – Avslutande sökning 

Hinder
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I denna del behandlas frågan som kopplar till hinder, Vilka hinder finns som för-

svårar informationsökning?

Persoliga hinder 
o Kognitiv dissonans
o Selektiv exponering 
o Fysiologiska, kognitiva

och känslomässiga
o Utbildningsberoende och 

förkunskaper
o Demografiska, ålder, kön 

mm
Sociala hinder

o Attityder
o Sociala hierarkier

Omgivningsrelaterade hinder. 

o Tid
o Geografi
o Kultur
o Ekonomi

Hinder relaterade till informa-
tionskällor

o Tillgång till informa-
tionskällor

o Trovärdighet avseende
informationskällor

o Kommunikationskanaler
Risk- och belöningsteori 
Social learning theory 

Datorstöd för informationssökning

I denna del behandlas frågan som kopplar till datorstöd för informationssökning.

Hur ska ett datoriserat stöd utformas utifrån ett användarperspektiv avseende 

nytta, uppdatering, användare, mm?

Domänmodell
1. Informationskällor för identifiering av expertkunskap 
2. Extraherande av expertkunskapsindikator
3. Expertkunskapsmodell
4. Frågemekanismer
5. Matchningsoperationer 
6. Presentation av sökresultat 
7. Återkopplande och lärande operationer 
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4 Metod
I detta kapitel beskrivs den metod som avser att besvara de frågor som ställdes i 

kapitel 2. Olika vägval avseende forskningsansats och forskningsmetoder disku-

teras.

4.1 Kvalitativa forskningsmetoder och fallstudien som veten-
skaplig metod 
Yin (1994) visar på fem olika typer av forskningsstrategier, fallstudie, experi-

ment, survey – kartläggnig, historik, arkivundersökning. Val av strategi beror 

enligt Yin (1994) på a) typ av forskningsfråga, b) grad av kontroll över verkliga

händelser, c) tidsaspekt, fokus på nutida fenomen i motsats till historiska händel-

ser, se tabell 4.1 nedan.

Research
Strategy

Form of 
research question

Requires control 
Over behavioural
events

Focuses on con-
temporary events

Experiment How, why Yes Yes

Survey Who, what, where
How many -much

No Yes

Archival
Analysis

Who, what, where
How many -much

No Yes/No

History How, why No No

Case study How, why No Yes

Tabell 4.1: Relevant situations for different research strategies.

En lämplig metod för att studera ”verkliga” problem är enligt Yin (1994) fallstu-

dien. Metoden gör det möjligt att identifiera ett avgränsat problemområde, en

specifik företeelse som är av intresse att studera på djupet. Fallstudier är att före-

dra då man ska undersöka aktuella eller nutida skeenden men då det inte går eller 

är svårt att manipulera relevanta variabler. Han anser att forskningsfrågan är den 

komponent som kan ge ledtrådar om vilken forskningsstrategi forskaren ska an-

vända sig av. En fallstudie är att föredra när ”hur” och ”varför” frågor ställs när 

forskaren vill förstå komplexa fenomen och har liten eller ingen kontroll över 

händelser samt när fokus ligger på nutida fenomen med inslag av mänsklig kon-

text Yin(1994) & Merriam (1994).
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Frågan som behandlas i detta arbete är; Vilka faktorer i ett datoriserat informa-

tionssystem är viktiga för att förbättra möjligheterna att identifiera personer med 

relevant kunskap och kompetens? En studie med denna typ av fråga är enligt Yin 

(1994) lämplig att genomföra som en explorativ studie där målet är att utveckla 

hypoteser eller antaganden/påståenden för ytterligare undersökning. Frågan är

komplex beroende på att den involverar individer och datoriserade informations-

system i ett organisatoriskt sammanhang. Det aktuella problemet karakteriseras 

av att det är många användare eftersom hela organisationen berörs. Det innebär

att det är svårt att kontrollera alla variabler som styr denna process och leder till

att det är lämpligt att använda fallstudien som forskningsmetod.

En av fallstudiens styrka är dess förmåga att hantera många olika typer av empi-

riskt material. Detta är en viktig egenskap eftersom det empiriska materialet i 

detta arbete hämtas från olika typer av källor. Yin (1994) utreder sex tekniker för 

att inhämta empiriskt material, dokument, arkiverad information, intervjuer, di-

rekt- och deltagande observation samt fysiska artefakter. I detta arbete används

intervjuer, fysiska artefakter, dokument och arkiverad information.

4.2 Design av fallstudien 
I detta avsnitt redogörs för utformningen av fallstudien. Fallstudien utgår från

problemdiskussionen och det teoretiska resonemang som identifierat variabler 

som formulerats tidigare, se kapitel 2 och 3. Kapitlet behandlar följande ämnen i 

nämnd ordning: Val av fall, Analysenheter, Datainsamling, Analys och till sist 

Validitet och reliabilitet.

4.2.1 Val av fall
I förutsättningarna för denna forskning ingick att arbetet skulle utföras vid Luleå 

tekniska universitet och att arbetet skulle avse implementeringen av visionen

”Det skapande universitetet”. Eftersom jag tidigare argumenterat för att använda

fallstudiemetodik så blir valet av fall givet. Studien genomförs som en single-

case multiple unit of analysis. Enligt Yin (2000 s. 38) finns det tre orsaker till att 

utforma en fallstudie som ett single-case-study, att fallet är kritiskt avseende 
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testning av en teori, att fallet är unikt och att fallet är ”revelatory” inte möjligt att 

undersöka på detta sätt tidigare. 

Den första orsaken är inte tillämpbar eftersom fallet inte är kritiskt avseende 

testning av en teori. Fallet kan däremot betraktas som unikt ur en aspekt. Det är 

en akademi som implementerar en vision där en av hörnstenarna utgörs av en 

strategi för ett ökat gränsöverskridande mellan ämnen och olika roller och andra 

grupperingar inom universitetet. Det unika är inte att detta gjorts vid andra uni-

versitet eller högskolor i Sverige utan det unika är omfattningen av arbetet och 

de resurser som har investerats. Förändringen omfattar hela universitetet, nya

gränsöverskridande områden har skapats i form av Arenor, ombyggnationer har 

gjorts för att skapa fysiska mötesplatser, arbete med en virtuell mötesplats pågår, 

en kurs i kunskapsbyggande ges till all undervisande personal, mm. Den tredje

orsaken faller eftersom det är fullt möjligt att undersöka LTU likväl som andra 

universitet och högskolor i Sverige.

Vid val av fall har storleken på organisationen och den geografiska spridningen 

stor betydelse utifrån problemet att finna personer inom organisationen som har

en viss kunskap. Problemet blir mer omfattande och komplexare ju större organi-

sationen är och ju mer spridd den är. En organisation bestående av ett fåtal per-

soner är inte intressant utifrån frågeställningen i detta arbete. En alltför liten or-

ganisation blir heller inte intressant även om den är geografiskt spridd. Andra

aspekter på komplexiteten är; verksamhetens innehållsmässiga spridning olika

produktområden mm, olika språk och olika kulturer.

4.2.2 Analysenheter
Problemet utgår från Luleå tekniska universitet som helhet men fokuserar på 

datoriserade informationssystem och individer. Problemet berör organisationen

som helhet eftersom det är denna som ska ha nytta av att individerna kan identi-

fiera kunskap via andra individer. Olika organisatoriska enheter involveras också 

tillviss del eftersom dessa står för drift och underhåll av gemensamma system. 
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Däremot är det individen personal och datoriserade informationssystem som är i

fokus och som utgör analysenheterna i denna studie.

4.2.3 Datainsamling 
Eftersom problemet omfattar organisationen som helhet borde en studie som om-

fattar alla anställda användas men det är orimligt om det samtidigt ska ge ett 

djup. Detta problem hanteras genom olika typer av studier. Den inledande studi-

en utformas som en heltäckande enkätundersökning där alla individer i organisa-

tionen tillfrågas. Den andra delen utgörs av en dokumentstudie som avser att

beskriva nuvarande datoriserade system. Den tredje delen utgörs av ett urval av 

anställda som intervjuas. De variabler som respektive delstudie behandlar visas i 

tabell 4.2. 

Variabler/Delstudier Enkätstudie Dokumentstudie Intervjustudie
Informationsbehov och in-
formationsstruktur

x x x

Informationssökning x x x
Hinder x x
Datorstöd x x x

Tabell 4.2. Variabler och delstudier. Egen tabell. 

Enkätundersökning en orienterande förstudie med syfte att undersöka omfatt-

ningen av fenomenet, att kartlägga kommunikationen mellan individer inom or-

ganisationen, att identifiera faktorer som hindrar och stödjer kommunikation, att 

identifiera vilka befintliga datoriserade informationssystem som används och att 

identifiera behov av information. Undersökningen utgjorde en del av en större

undersökning avseende implementeringen av visionen. Enkäten innehåller både

öppna och slutna frågor.  Undersökningen omfattar alla anställda inom organisa-

tionen.

Den andra delen utgörs i huvudsak av en dokumentstudie. Syftet med denna un-

dersökning är att studera befintliga informationssystem som är till för eller kan 

användas för att identifiera personer inom organisationen. Denna studie är delvis

en fortsättning på enkätstudien avseende informationssystem. I studien under-

söks informationsinnehållet, sökmöjligheter och sökresultat för respektive in-
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formationssystem. I kartläggningen ingår även intervjuer av systemansvariga för

respektive system. Undersökningen omfattar alla datoriserade informationssy-

stem och informationskällor som är tillgängliga från Luleå tekniska universitets 

hemsida för all personal inom organisationen.

Den tredje delen utgörs av en intervjuundersökning. Syftet är att undersöka vad,

hur och varför personer söker kunskap via andra individer samt att undersöka

synpunkter och eventuella krav på ett tänkt IT baserat informationssystem.  In-

tervjuerna utgår från en semistrukturerad mall med öppna frågor, se bilaga 1.

Eftersom det är alltför tidskrävande att intervjua alla måste det göras ett urval. 

Urvalet utformas utifrån en blandning mellan kvoturval och nätverksurval (Mer-

riam 1994). Kvoturvalet försöker fånga in huvudsakliga och relevanta subgrup-

per som finns inom organisationen. Kvoturvalet grundar sig på följande paramet-

rar, kön, institution, avdelning och befattning. Nätverksurvalet grundas på egen-

skaper hos respondenterna. De egenskaper som är i fokus är att respondenterna

ska vara personer som på något sätt är aktiva sökare och i någon mening nät-

verkskapande. Det innebär att urvalet av respondenter inte har skett slumpmäs-

sigt utan på rekommendationer av andra anställda och egna erfarenheter. Urvalet 

görs inom personal som arbetar med undervisning och forskning. En specifik 

grupp som är överrepresenterad i detta urval är personer som är eller har varit 

aktiva vid implementeringen av visionen ”Det skapande universitetet”. Ytterliga-

re ett kriterium är att respondenterna har eller har haft mer än en typ av befatt-

ning inom organisationen

4.2.4 Analys
Wilsons (1997) modell används som underlag för att generera frågor i syfte att 

kartlägga och beskriva en verksamhets informationssökningsprocesser. Orsaken 

till att använda denna modell är dess omfattning vilket minskar risken att missa

viktiga aspekter. Den insamlade empirin analyseras sedan mot Yimam-Seid &

Kobsa (2003) domänmodell i syfte att utforma en modell för det valda fallet.
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Det insamlade materialet från respektive delstudie har strukturerats och samman-

ställts var för sig utifrån de variabler som var utgångspunkt för insamlingen. Re-

spektive sammanställning analyserades i första steget var för sig utifrån respekti-

ve variabel i analysmodellen informationsbehov och informationsstruktur, in-

formationssökning, hinder och datorstöd, se 3.6 Analysmodell. Därefter sam-

manställdes och diskuterades resultatet från respektive delstudie och variabel 

med syfte att söka likheter och skillnader i materialet.

Analysen ledde fram till ett antal slutsatser som visar på verksamhetens behov 

och krav på ett tänkt datoriserat system för identifiering av personer med relevant

kunskap. Detta resultat analyserades slutligen mot Yimam-Seid & Kobsa (2003) 

domänmodell i syfte att utveckla viktiga faktorer vid utveckling av ett expertsök-

system. Resultatet från denna analys visade att domänmodellen inte är tillräcklig 

för att utveckla ett datorstöd eftersom ett antal faktorer som kom inte fanns re-

presenterade i domänmodellen.

4.2.5 Validitet
Det finns fyra olika tester för att testa en fallstudies kvalitet (Yin 1994). Con-

struct validity, Internal validity, External validity and Reliability.   Konstruk-

tionsvaliditeten säkras genom att tre datakällor har använts. De mäter inte helt 

samma saker men de har gemensamma variabler. Den interna validiteten kon-

trolleras genom att de gemensamma variablerna från de olika studierna jämförs. 

Om dessa visar mot samma resultat stärker det validiteten.  Den externa validite-

ten är svårast att hantera eftersom arbetet endast omfattar ett fall. Resultatet kan 

av den orsaken inte jämföras med andra fall i studien, se diskussion i avsnitt 

4.4.1 Val av fall. Reliabiliteten syftar på datainsamlingens repeterbarhet. De tre 

delarna av datainsamlingen har utgått från intervjumallar. Enkäten har den mest

strikta eftersom respondenterna svarade på denna utan medverkan av forskaren.

Intervjuerna som genomfördes är semistrukturerade vilket innebär att det ges 

möjligheter till följdfrågor och förtydliganden. Intervjuerna har spelats in på 

band.
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5 Empiri 
I detta kapitel redovisas den empiri som samlats in i detta arbete. Kapitlet inleds

med att beskriva fallet Luleå tekniska universitet (LTU). Därefter redovisas re-

sultat från enkätundersökningen som är relevanta för detta arbete.  Sedan redovi-

sas kartläggning av IT-stöd och till sist redovisas intervjustudien.

5.1 Fallet Luleå tekniska universitet 

Luleå tekniska universitet har för närvarande ca 1500 anställda. Dessa är geogra-

fiskt lokaliserade på fem olika orter. Vid LTU finns det ett tiotal nationaliteter 

representerade. Det finns för närvarande 67 olika forskningsområden och 60 oli-

ka utbildningsprogram fördelat på två fakulteter. Min bedömning är att Luleå 

tekniska universitet uppfyller kraven på komplexitet och kan fungera som ett fall 

för problemet att identifiera personer utifrån deras kunskap eller hitta kunskap

hos individer. En akademi vilket LTU utgör är en verksamhet som i huvudsak 

producerar information och tjänster. Information produceras i form av vetenskap-

lig forskning och tjänster produceras i form av utbildning.

Luleå tekniska universitet har cirka 1500 anställda. Universitetet finns på fem 

orter i Norrbotten, Kiruna, Boden, Luleå, Piteå och Skellefteå. Forskning och 

grundutbildning bedrivs inom två fakulteter, teknisk och filosofisk fakultet förde-

lat på 67 olika ämnesområden. Vid Luleå tekniska universitet studerar cirka 

12 000 studenter.

Vid LTU pågår en förändring utifrån visionen ”Det skapande universitetet - en

mötesplats för integrerat kunskapande”. Det integrerade kunskapsbyggandet

bygger på att människor från olika miljöer möts och kan utbyta tankar ur vilka 

nya idéer kan skapas. Genom att skapa miljöer och mötesformer som uppmuntrar

till kontakt mellan människor från olika ämnesoråden kan oväntad kunskap upp-

stå, (Document 2000) Luleå tekniska universitet ska bli en lärande organisation i 

betydelsen att medarbetare ska i större utsträckning än tidigare utbyta kunskaper

och erfarenheter med varandra. Detta gäller även mot studenter avseende forsk-
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ning och utbildning samt omvärlden, företag och andra organisationer. Visionen 

bygger på fyra delområden; kunskapsområden, kunskapsbyggande, mötesplatsen

och universitetskulturen.

Mötesplatser är en viktig del av visionen för det skapande universitetet. Universi-

tetet ska vara en mötesplats för integrerat kunskapsbyggande. Det gemensamma

erfarenhetsutbytet är centralt för byggandet av ny kunskap, (Document 2000). 

De utgör platser för möten mellan olika kunskapsområden där kunskapsbyggan-

de kan genomföras. Syftet med mötesplatsen är att skapa miljöer och mötesfor-

mer som uppmuntrar till kontakt mellan människor från olika ämnesområden i 

vilka oväntat kunskap kan uppstå.

Den kulturella miljön har en stor betydelse. Kulturen måste präglas av en vilja att 

utbyta kunskaper. I visionen beskrivs detta som att ”Verksamheten vid LTU ska 

genomsyras av öppenhet, tillit och lyhördhet, liksom ett genuint intresse för ut-

veckling och skapande.”, (Document 2000). Effekterna av att införa datoriserade 

hjälpmedel för att skapa möten minskar i en kultur som inte stödjer möten och 

erfarenhetsutbyte mellan människor.

Arenor är en implementering av visionen Det skapande universitetet. En arena är 

en tvärvetenskaplig utbildningsplattform för både grund- och forskarutbildning.

Till varje arena hör ett antal forskningsämnen som gemensamt skapar en utbild-

ning kring ett tema, ex Media, musik och teknik, Rymd, m fl. 

Möten kan vara formella möten som seminarier, personalmöten, m fl eller mer 

informella möten som fikaraster, luncher eller liknande. Ett möte kan genomfö-

ras på ett antal sätt. Det kan vara möten där människor möts ansikte mot ansikte 

eller elektroniska där människor möts via något medium, telefon, chat, etc. Vi-

sionen stödjer både fysiska och elektroniska möten. Elektroniska möten ska kun-

na ske i ett virtuellt campus. Det virtuella campus ska på samma sätt stödja det 

integrerade kunskapsbyggandet, skapa, dvs knyta samman nätverk mellan stu-
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denter, lärare, forskare och omvärld och ge dem möjlighet att mötas, Luleå tek-

niska universitet (2001). En typ av möte uppstår då en individ har behov av kun-

skap och söker den bland andra individer i organisationen och lyckas identifiera 

en eller några andra personer med liknande kunskap och bjuder in någon/några

av dessa till ett möte. Intresse kan också vara en orsak till att ovanstående möte 

skapas. En förutsättning för dessa möten är att enskilda individer kan identifiera 

andra individer med liknande kunskaper och/eller intressen.

5.2 Enkätstudie vid LTU 
Med anledning av utvärderingen av införandet av visionen ”Det skapande uni-

versitetet” skickades en enkät ut till alla universitetsanställda i maj 2002. (Edzén, 

Holst et al. 2004) Syftet med enkäten var att finna svar på frågor rörande tre hu-

vudområden: de anställdas deltagande i arbetsprocessen, deras attityder till den 

nya visionens innehåll samt i vilken form kommunikationen och möten mellan

universitetets anställda äger rum.

Den senare delen innehöll frågor som undersöker hur individer kommunicerar

med andra, med vem de kommunicerar, om vad de kommunicerar, hur ofta de 

kommunicerar med individer utanför den egna organisatoriska enheten och om

det finns några hinder som försvårade kontakter och kommunikation mellan

medarbetare. Det är denna del som är relevant för detta arbete och vars resultat 

kommer att redovisas nedan.

Kapitlet inleds med en kort presentation av undersökningens design. Där motive-

ras val som gjorts rörande undersökningens upplägg och genomförande. Därefter 

redovisas en bortfallsanalys, i vilken frågor om svarsfrekvens och undersökning-

ens validitet diskuteras. Avslutningsvis följer en sammanfattning av de resultat 

som enkätundersökningen gav. En total sammanställning, där svaren redovisas 

fråga för fråga, finns bifogad som en bilaga till rapporten.

64



5.2.1 Undersökningens design
Undersökningen genomfördes som en totalundersökning med syfte att ge samtli-

ga anställda möjlighet att uttrycka sina åsikter om visionen och implementering-

en av densamma.  Drygt 1600 exemplar har skickats ut till personalen vid uni-

versitetets samtliga campus.  Det fanns 1497 tillsvidareanställda vid universitetet 

enligt personalavdelningens siffror. Ett flertal påminnelser, dels via e-post dels i 

tryckt format, skickades ut i syfte att uppmana så många som möjligt att delta i 

undersökningen. De slutna frågorna har kvantifierats medan svaren på de öppna

frågorna har bearbetats kvalitativt och klassificerats i syfte att underlätta analys.

Hur väl representerar materialet den tänkta populationen? Enkäterna numrerades

inte i syfte att säkra anonymiteten i förhoppning om att detta skulle höja svars-

frekvensen. Bakgrunden till detta var erfarenheterna från en tidigare enkätunder-

sökning, rörande arbetsmiljön vid universitetet där en av orsakerna till den låga 

svarsfrekvensen tros ha varit möjligheten att bli identifierad. Av detta skäl var 

det sparsamt med frågor om bakgrundsdata som kunde upplevas som identifie-

ringsfaktorer. Trots försöken att anonymisera enkäten så har var femte valt att 

inte ange organisatorisk tillhörighet. Detta stärker antagandet att det kan finnas 

en rädsla för att bli identifierad.

Bortfallsanalys
Den enkät som gick ut under våren 2002 besvarades av 416 anställda, vilket in-

nebär en svarsfrekvens på ungefär 28 %. Svarsfrekvensen var att betrakta som

låg, och sett ur ett vetenskapligt perspektiv, otillräcklig. För att undersöka resul-

tatens validitet genomfördes en bortfallsanalys.

Det första steget i bortfallsanalysen var att jämföra respondenternas profil med 

profilen hos den verkliga populationen. Respondenterna svarade väl mot den 

verkliga populationen avseende kön, huvudsakliga arbetsuppgifter och organisa-

torisk tillhörighet. 
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Nästa steg i bortfallsanalysen var att undersöka gruppen som inte svarade på en-

käten i våras. En strategi som syftade till att undersöka den grupp, om mer än 

1000, anställda som inte deltog i undersökningen arbetades därför fram. Vi valde 

slumpvis ut 140 individer ur gruppen tillsvidareanställda vid universitetet. Urva-

let kom att omfatta alla anställda eftersom det inte fanns några uppgifter på vem

eller vilka som besvarat enkäten vid första tillfället. Denna gång valds en annan

strategi gällande anonymiteten, enkäterna numrerades för att ge möjlighet till

uppföljning.

Enkäten sändes ut till de 140 anställda i oktober 2002. Efter att den fastställda 

tiden för inlämning passerat kontaktades de personer som inte svarat, dels via e-

post dels via telefon. Detta förfarande säkrade en högre svarsfrekvens och gav en 

möjligheten att förstå varför vissa inte deltog i undersökningen. Av de 140 per-

soner som kontaktades uppgav 42 att de redan besvarat enkäten sen tidigare. 41 

personer besvarade enkäten vid tillfället för borrfallsanalysen, 56 personer besva-

rade den inte. 22 av de 56 hade inte möjlighet att delta i bortfallsundersökningen

eftersom de inte var närvarande vid universitetet, några var sjukskrivna, andra

föräldralediga eller bortresta. 16 av de 56 uppgav orsaker till varför de inte del-

tog i bortfallsundersökningen, bland dessa orsaker nämns ett principiellt mot-

stånd till denna typ av studie, bristen på anonymitet och avsaknad av tid. Reste-

rande 18 personer, ur gruppen icke svarande, kunde vi inte nå varför vi inte hel-

ler kan uttala oss om orsakerna till deras bortfall.

Resultaten från gruppen anställda som deltog i bortfallsundersökningen korrele-

rar mycket väl med resultaten från den första enkätundersökningen. Därigenom

kan slutsatsen dras att sammanställningen av den ursprungliga enkätundersök-

ningen kan uppfattas som trovärdig. Eftersom resultaten från de båda undersök-

ningarna är jämförbara har de jämkats samman i denna rapport.

66



5.2.2 Sammanställning
Tre av enkätens frågor är relevanta för detta arbete. Dessa är fråga 23. Vilka in-

formationskanaler använder du för att söka personer inom LTU i ärenden avse-

ende ditt arbete?, fråga 24 Vilken typ av ärende har varit orsaken till att du sökt 

personer inom LTU?  och fråga 25. Det ”integrerade kunskapsbyggandet” förut-

sätter möten mellan människor. Upplever du att det finns hinder för dessa mö-

ten? Frågorna presenteras separat nedan.

Fråga  23. Vilka informationskanaler använder du för att söka personer inom 
LTU i ärenden avseende ditt arbete?
Denna fråga undersöker vilka kanaler som respondenterna använder sig av samt

vilka datorbaserade kanaler som finns vid Luleå tekniska universitet.

Personliga kontakter är den vanligaste informationskanalen för att söka personer 

inom LTU, 70%.  Därefter kommer LTUs hemsida 49%, den interna telefonkata-

logen 47%, LTUs intranät 37% och Vakanssystemet 20%. Övriga informations-

kanaler, 9%, som uppgavs var växeln, e-post, peka m fl. 2% svarade inte på frå-

gan. De datoriserade informationskanaler som finns/används är Luleå tekniska

universitets hemsida och intranätet innehållande Vakanssystemet och PEKA.

Resultatet av denna fråga ligger till grund för undersökning av befintligt IT-stöd 

vid Luleå tekniska universitet, se avsnitt 5.4. 

24. Vilken typ av ärende har varit orsaken till att du sökt personer inom LTU?
Flera alternativ kan anges.
Denna fråga undersöker vilka typer av ärenden som har varit orsaken till att söka 

personer. Typ av ärende kan ses som typ av information. Svaren har sorterats i 

fyra huvudgrupper Grundutbildning, Forskning, Administration och Annat.

5 % har svarat att de aldrig söker personer inom LTU. Administration är den

vanligaste orsaken till kontakter. Skillnaden blir större om den administration 

som angetts under ärende typerna forskning och grundutbildning beaktas, 15 % 

respektive 18 %. 
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Typ av ärende Antal
Ej sökt 23
Grundutbildning 206
Forskning 216
Administration 226
Annat 75
Totalt 416

Tabell 5.l Fråga 24. Typ av ärende

Av de respondenter som angett grundutbildning som ärende är det 71 % som har 

specificerat typ av ärende. Av dessa är den vanligaste typen utveckling, plane-

ring och samordning av kurser, 24 %, ”samordning av utbildning (kurser) un-

dervisning annan institution”, ”sökt lärare för att hålla kurser”. Därefter kom-

mer administrativa ärenden, 18 %, ”examen, individuella studieplaner, tillgodo-

räknande av utlandsstudier, antagningsfrågor osv.”, ”föreläsare, tryckning, lo-

kalbokning”. 10 % handlade om arbete med kurser inom arenor, ”söka gästföre-

läsare mm”, ”arenor, exempelvis inhyrning av föreläsare”. 5 % handlade om 

genomförandet av kurser, ”enstaka föreläsningar; projektstöd” , ” handledning 

av examensarbete”. Övriga svar 14 %. ”kunskaper som andra har” , ”många

olika tillfällen: till exempel hitta lämpliga personer för uppdrag”, ” många olika 

ärenden”.

Av de respondenter som angett forskning som ärende är det 81 % som har speci-

ficerat typ av ärende. Av dessa var söka kunskap den vanligaste orsaken till att 

söka kontakter med andra personer inom LTU, 18 %, ”experthjälp”, ”sökt kun-

skap inom närliggande forskningsområden”. 17 % handlade om gemensamma

forskningsprojekt, ”möjligheter till samverkan i projekt om inom arena”, ”sam-

arbete när det gällt skisser och forskningsansökningar”. Därefter kom administ-

rativa ärenden 15 % ”publiceringsfrågor”, ”antagning till forskarutbildning”. 9 

% handlade om kursverksamhet, ”hitta forskargrupper villiga att ta emot arena 

studenter”, ”forskarutbildningskurser”. 5 % handlade om ”Det skapande univer-

sitetet”, ”uppbyggnad av arena forskning”.  4 % handlade om teknisk utrust-

ning, ”forskningsutrustning tillhörande annan avdelning eller institution”.  Öv-
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riga svar13 %, ”läsa doktorandkurser med andra personer”, ”allt möjligt, 50 % 

av min tid är kontakter”.

Av de respondenter som angett administrativa ärenden är det 65 % som specifi-

cerat typ av ärende. Av dessa var utbildningsadministrativa ärenden det vanligas-

te ärendet, 20 %, ”lokalbokning, schemaläggning och examenshandläggning”,

”i samband med studentrekryteringar”. Därefter kommer personalfrågor, 18 %, 

”personal, lön, semester som lön, mm”, ” info om föräldraledighet”. Därefter 

kommer ekonomirelaterade ärenden 7%, ”beslutsfattare på förvaltningen, för att 

få information/hjälp i ekonomifrågor”, ”upphandling, juridisk rådgivning”. 19 

% övrigt ”datorrelaterade ämnen”, ”beställning av material”, ”frågor om pub-

likationer”.

Av de respondenter som angett andra ärenden är det 15 % som inte angett något

ärende. Ett flertal av dessa kan placeras in under rubrikerna ovan, utbildning,

forskning och administration. Exempel på dessa är ”samarbete kring distansstu-

dentfrågor”, ”kvinnliga forskarskolan Arena lärande” respektive ”ekonomi och 

kursplaner mm”.  Övriga typer av ärenden som tas upp här är sådana som rör; 

datorer, personal, fackliga, nätverk, och privata. Exempel på dessa är ”datasup-

port”, ”arbetsmiljö”, ”fackliga göromål”, ”kvinnligt nätverk” respektive ”fri-

tidsaktiviteter”.

25. Det ”integrerade kunskapsbyggandet” förutsätter möten mellan männi-
skor. Upplever du att det finns hinder för dessa möten?
Frågan avser att undersöka om det finns hinder för att möta människor och inte

om det finns hinder för att identifiera människor via deras kunskap. Jag anser att 

frågan ändå kan användas i detta sammanhang eftersom ett möte alltid inleds

med att den ena parten måste identifiera den andra parten. Svaren på frågan visar 

också på att så är fallet då speciellt de som avser informationskällor.
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Hinder Totalt
Ja 223
Nej 135
Vet ej 80
Ej svar 19
Totalt 457

Tabell 5.2 Fråga 25. Hinder för möten

Av de svarande anger 49 % att det finns hinder för möten. 29 % svarar att det 

inte finns några hinder, 17 % vet ej och 4 % har ej svarat.

Nedan följer en sammanställning av olika typer av hinder som kan tänkas för-

hindra eller försvåra sökandet efter information Respondenternas svar har delats 

upp i följande 5 kategorier; Personliga, Ekonomiska, Omgivningsrelaterade, So-

ciala och mellanorganisatoriska och Hinder avseende informationskällor Resul-

tatet presenteras genom att ge typexempel från intervjuerna samt förekomst för 

respektive typ av hinder. En respondent kan ange flera olika typer av hinder vil-

ket innebär att summan för de olika typerna överstiger 100 %.

Personliga hinder: Andel 12 %
Mänskliga/personliga egenskaper har angetts som hinder, t ex rädsla ”rädsla för 

att arbeta över avdelningsgränserna”. Andra aspekter som angetts är, stress, 

osäkerhet, mentala spärrar och språk.

Brist på kunskap ses som hinder. Den kunskap som saknas är då information om

vad andra kan och gör, ”Vilka människor ska man möta? Man kan ju inte bara 

välja någon på måfå!”. Övriga hinder som också kan klassificeras som personli-

ga hinder är ointresse, motstånd mot projektet. Dessa är dock kopplade till det 

specifika projekt som för tillfället implementeras vid Luleå tekniska universitet. 

Ytterligare exempel på dessa är oklarheter i betydelsen av begreppet integrerat 

kunskapsbyggande, ”ordet är en mystifiering för många”.

Ekonomiska hinder: Andel 11 % 
Ekonomiska aspekter har angett som hinder. Dessa kan sammanfattas i tre typer. 

Den första beror på en brist på pengar ”möten förutsätter tid, tid kostar pengar”.

Den andra är den ekonomiska styrningen av LTU som leder till en ökande in-
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terndebitering, ”tar man tid av någon annan i anspråk blir det snabbt diskussion 

om debitering”. En tredje aspekt som nämns är avsaknad av belöningssystem.

Omgivningsrelaterade hinder: Andel 43 % 
Brist på tid upplevs av många som ett hinder för möten, ”arbetet tillåter inte mö-

ten pga tidsbrist”. Många upplever sig vara hårt belastade av det dagliga arbetet 

och har inte tid med spontana möten, ”en allt för betungande arbetssituation som 

successivt förvärrats”. Tid uttrycks som en resursbrist och nämns ofta tillsam-

mans med pengar, ”tidsfaktorn, tidsbrist i kombination med för lite pengar”.

Geografiska hinder beror framförallt på att LTU är uppdelat på flera orter men

också att campus i Luleå upplevs som stort med långa avstånd, ”Geografiska, det

märks att det är 12 mil enkel väg mellan Skellefteå”

De arkitekturiska hindren utgörs framförallt av en avsaknad av naturliga fysiska 

mötesplatser, ”brist på mötesplatser”.

Ett fåtal har angett kulturella, nationella hinder i form av språket, ”Svårt att 

kommunicera avseende på språk.”

Sociala och mellanorganisatoriska hinder 43 % 
Det anges fyra typer av hinder. Det första är allmänt att det finns kulturella skill-

nader, ”Det finns kulturella skillnader mellan institutioner och avdelningar i 

form av gränser mellan institutioner och avdelningar.”. Det andra är vanan och 

traditionen, ”vi gör som vi alltid har gjort”. Det tredje är fördomar och brist på 

respekt för andra, ”våra föreställningar om varandra dvs fördomar, svårighet att 

visa respekt för andra”. Det fjärde är revirbevakning, ”Alltför starkt revirtän-

kande inom LTU. Alla ser bara sin del av arbetet som ska göra.”. 

Organisatoriska hinder upplevs också som ett hinder, 8 %. Den vanligaste aspek-

ten är att uppdelning i avdelningar och institutioner förhindrar möten, ”institutio-

ner och avdelningar är isolerade öar i många fall”. Några saknar organiserade
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och planerade möten mellan institutioner, ”Fysiska möten sker inte helt oplane-

rat. Möten mellan institutioner borde promotas.”.

Hinder avseende informationskällor: Andel 11 % 
Informationsteknik ses som ett hinder på grund av att den är outvecklad, fungerar

dåligt och inte är något stöd för att överbrygga de geografiska hindren, ”Tekniken

fungerar inte tillräckligt bra för att man obehindrat kan mötas när man sitter på

olika orter”. De system som är till för att skapa kontakter mellan människor är 

otillräckliga eller saknas, Elektroniskt kontaktnät mellan människor saknas.

5.3 Dokumentstudie, kartläggning av IT-stöd
Med utgångspunkt i svaren från enkätundersökningen avseende vilka datorisera-

de informationssystem som användes för att söka information via andra personer

vid Luleå tekniska universitet utformades denna kartläggning. Syftet är att kart-

lägga befintliga datoriserade informationssystem där det är möjligt att söka efter 

information vars resultat leder fram till personer anställda vid Luleå tekniska

universitet.

5.3.1 Tillvägagångssätt 
Systemen analyseras utifrån en slutanvändares perspektiv. Detta har komplette-

rats med intervjuer av systemansvariga för respektive system. Arbetet behandlar

enbart datoriserade informationssystem där resultatet av en informationssökning 

kan tänkas leda till personer anställda vid Luleå tekniska universitet. Systemen 

som studeras ska vara tillgängliga för all personal.

System beskrivs utifrån följande rubriker allmänt, information, administration

och informationssökning. Allmänt innehåller en beskrivning av systemets syfte

och funktion. Information beskriver informationsinnehåll, hur och var den är 

lagrad och informationens koppling till personalen. Informationssökning beskri-

ver hur dessa kan utföras, vilken information som går att söka, och vilken infor-

mation som fås som resultat. Administrationen beskriver underhåll och uppdate-

ringar av informationsinnehåll, tekniskt underhåll och drift samt användare av 

systemet.
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5.3.2 Sammanställning
De system som uppfyller dessa krav är Luleå tekniska universitets hemsida och 

de applikationer som finns inom den domänen. Hemsidan innehåller några appli-

kationer som direkt eller indirekt ger en namngiven person som resultat på en 

informationssökningsökning. Dessa är Hänvisningsdatorn - Vakanssystemet,

Personalkatalogen - PeKa och Elektronisk publicering - EPUB. Alla applikatio-

ner nås via hemsidan förutom Hänvisningsdatorn - Vakans som enbart nås via

intranätet.

Beskrivningen inleds med en allmän beskrivning av LTUs hemsida och LTUs 

intranät. Därefter beskrivs applikationer som kan nås via hemsidan eller intranä-

tet i nämnd ordning, PeKa, Vakans och EPUB.

LTUs hemsida
LTUs hemsida består av en central del som är gemensam för hela universitetet

samt andra organisatoriska enheters lokala hemsidor. I detta arbete behandlas 

enbart den gemensamma delen av LTUs hemsida. Syftet med hemsidan är att 

försörja alla typer av intressenter, studenter, företag, och andra organisationer 

samt den egna personalen, med information om LTU. Från hemsidan nås alla de 

applikationer och sökfunktioner som behandlas i detta arbete.

Information

Innehållet på hemsidan är organiserat under följande rubriker, Aktuellt, Lediga

jobb, Bibliotek, Forskning, Organisation, Utbildning, Nyheter/press och Intranät.

Under rubriken aktuellt finns information om aktuella arrangemang vid LTU. 

Under rubriken Lediga jobb finns externa och interna platsannonser samt länkar 

till fackliga organisationer. Under rubriken Bibliotek finns information om hur 

biblioteket och dess information är åtkomlig. Under rubriken forskning och or-

ganisation finns kopplingar till institutionernas hemsidor. Där finns information 

om institutioners verksamhet både forskning och utbildning. Under rubriken Ut-

bildning finns information om universitetets hela utbud av utbildningar. Under

rubriken Nyheter/Press finns pressmeddelanden och nyhetsartiklar som rör uni-
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versitetets verksamhet. Under rubriken Intranät finns LTUs intranät, se nedan. 

Hemsidan är delvis översatt till engelska.

Hemsidan kan nås av alla Internetanvändare undantaget Intranätet och därmed

har all personal tillgång till hemsidan. All personal finns också på något sätt re-

presenterad på hemsidan från enbart namn och kontaktinformation till en mängd 

olika sammanhang som t ex forskningsresultat, examinatorer på kurser mm.

Miljön vid LTU är avseende tekniska miljöer varierar. Det är en blandning av 

olika tekniska plattformar som Windows, Unix och även Linux och Macintosh.

Information finns lagrad i flera olika format som pdf-format, Word-format m fl. 

Märkningen av dokument med så kallad meta data varierar.  EPUB

Informationssökning

Det finns fyra olika sökfunktioner under rubriken Sök, Sök personal, Sök bland

webbsidor, Sök studenters e-post och Sök utbildning. Funktionerna Sök studen-

ters e-post och Sök utbildning avgränsas bort eftersom de inte går att söka efter 

personer anställda vid LTU via dessa sökfunktioner. Funktionen Sök personal är 

en länk till den elektroniska personalkatalogen, PeKa. Denna funktion tillåter 

sökningar utgående från personers efter namn och förnamn. Resultatet av en 

sökning är namn och kontaktinformation på en eller flera personer. PeKa be-

handlas mer nedan.

I funktionen Sök bland webbsidor går det att söka efter all information som finns 

inom hemsidans domän, ltu.se. Det gäller även de databaser som är kopplade till

hemsidan och åtkomliga för allmänheten, ex elektroniska publikationer – EPUB.

Intranätet går inte att genomsöka med denna sökfunktion. Den sökmotor som 

används är en indexerande söktjänst, Google. Sökningen är en så kallad fri-

textsökning vilket innebär att det går att söka efter information med hjälp av

nyckelord eller meningar. Matchning mellan söktext och information görs efter

rubriker, sökord, innehåll i dokument och länkar till andra hemsidor. Resultatet
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av en fritextsökning är alla dokument, rubriker, eller sökord kopplade till doku-

ment som matchar söktexten. 

Administration

Informationsavdelningen vid central förvaltning är huvudansvarig för hemsidans

innehåll och utformning. Förutom Informationsavdelningen är det många enheter 

som är iblandade i hemsidan, Biblioteket ansvarar för informationen under rubri-

ken Bibliotek, Datacentralen sköter den tekniska driften, de olika institutionerna 

ansvarar för innehåll avseende deras delar av hemsidan.

LTU´s intranät, VISA
VISA är Luleå tekniska universitetets intranät. Intranätet är till för att informera 

anställda vid LTU om pågående och avslutade projekt som berör universitetet 

samt fungera som en plattform för delning av dokument inom central förvaltning. 

Det är ett system som möjliggör sökning och publicering av information i långt 

större utsträckning än vad som tidigare varit möjligt. VISA är främst ett arbets-

verktyg för universitetsförvaltningen, men kommer i en förlängning att erbjudas

möjligheter för institutioner att ansluta sig. ,Välkommen till VISA, LTU 2003. 

Intranätet innehåller applikationerna personalkatalogen, Personalkatalogen -

PeKa och Hänvisningsdatorn - Vakans. De redovisas separat nedan.

Information

Intranätets information är uppdelat under fem rubriker; Kategorier, Verksam-

hetssystem, Aktuellt, Omvärldsbevakning och Driftsinformation. Under rubriken 

Kategorier finns information som är producerad av eller på uppdrag av universi-

tets förvaltning, ex dokument om visionen det skapande universitetet, blanketter, 

logotyper, dokumentmallar mm. Under rubriken Verksamhetssystem finns ett

antal för LTU gemensamma applikationer, bl a Diariet, Lokalbokning, PeKa,

Vakans. Under rubriken Aktuellt finns information om intranätet. Under rubriken 

Omvärldsbevakning finns information från omvärlden som berör verksamheten

vid LTU. Under rubriken Driftsinformation finns information om tillfälliga för-

ändringar av olika centrala verksamheter som driftstopp, öppettider mm.

75



Det är endast personalen vid LTU som har tillgång till intranätet. Om applikatio-

nerna PeKa och Vakans undantas så är det bara författare till publicerade doku-

ment som indirekt kan nås via intranätet.

Miljön vid LTU är divergent avseende tekniska miljöer. Det är en blandning av 

olika tekniska plattformar som Windows, Unix och även Linux och Macintosh.

Informationssökning

Sökfunktionen på intranätet kan göras som en fritextsökning, strukturerad sök-

ning eller mappstrukturerad sökning. Fritextsökningen finns som enkel och 

avancerad. Den enkla söker på angiven fritext. Den avancerade innehåller vill-

korsoperatorer (och, eller, inte) som innebär att olika fritexter kan kombineras.

Strukturerad sökning innebär att sökningen görs utifrån kategorier eller specifika 

sökord. Mappstrukturerad sökning innebär manuell sökning bland de olika map-

parna/foldrarna.

Den informationen som är sökbar finns under kategorin Kategorier. Åtkomsten

beror på vilken roll användaren har. Resultatet från sökningarna är de dokument

som finns upplagda på intranätet. Dokumenten har ofta en namngiven författare 

vilket innebär att en sökning indirekt leder fram till personer. Det är endast per-

soner som har medverkat vid framtagandet av dokument, företrädesvis personal 

vid universitets förvaltning, som finns representerade.

Administration

Användare och grupper av användare tilldelas olika roller. En roll innebär att

användaren får vissa rättigheter mot dokument i mapparna. Det finns tre typer av 

roller, Läsare, Författare och Koordinator. Förutom dessa roller finns en system-

ansvarig.

Läsare kan söka efter och läsa dokument, men inte lägga till några dokument.

Läsare kan bara se mappar samt dokument som är publicerade. All personal vid 
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LTU har rollen Läsare. Författare kan lägga till, ändra, ta bort och läsa dokument 

i en mapp. Författare kan också skapa, döpa om och ta bort mappar samt publice-

ra dokument. Anställda tillhörande central förvaltningen kan ha rollen som för-

fattare. Förutom alla möjligheter som en Författare har, har Koordinator på

mappnivå även rätt att tilldela användare och grupper av användare lämplig roll i 

mapparna. Vidare kan Koordinator på mappnivå välja och påverka s k godkän-

nande process av dokument, dra tillbaka publicering av ett dokument eller stoppa 

publicering av ett dokument. Det finns en eller två koordinatorer vid varje enhet 

inom universitetsförvaltningen, totalt 15 stycken. Den systemansvarige tilldelar 

rättigheter till koordinatorerna. Det är koordinatorena som tillsammans beslutar 

om informationsinnehållet i intranätet. Datacentralen står för det tekniska under-

hållet av intranätet.

Personalkatalogen - PeKa 
Personalkatalogen är en digitaliserad telefonkatalog för personalen vid LTU. Den

är åtkomlig via intranätet under rubriken personalkatalog och via LTUs hemsida

under rubriken Sök. PEKA är tänkt att vara den elektroniska motsvarigheten till 

den tryckta personalkatalogen. Fördelarna är att det är enklare att uppdatera, lät-

tare att sprida och förenklar sökningar i denna katalog jämfört med den tryckta

katalogen. Nackdelen är att det krävs tillgång till dator som är uppkopplad på 

Internet för att kunna nyttja den.

Information

Systemet innehåller personrelaterad information som namn, telefonnummer, e-

postadress, organisatorisk enhet mm för alla anställda vid LTU. Systemet hämtar 

data från lönesystemet, PIR, och från universitetets olika e-postsystem. I dessa 

system finns bara anställd personal. Gästforskare, stipendiater m fl som inte har 

en anställning men som finns vid universitetet kan inte nås via detta system. 

PeKa är tillgängligt för alla Internetanvändare eftersom den kan nås via LTUs 

hemsida.
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Informationsökning

Det finns två sätt att söka efter personer i PeKa. Den första är en fritextsökning

utifrån kategorierna förnamn, efternamn eller båda. Vid sökning går det att an-

vända ett sk ”wildcard” som ersätter delar av namnet. Exempelvis en sökning

efter Lind% söker efter alla namn som börjar på Lind. Det andra sättet är manu-

ell sökning i en alfabetisk lista eller i en organisatorisk kategoriserad lista. Den 

information som är sökbar mha sökmotorn är personers namn. En sökning resul-

terar i namn och kontaktinformation på en eller flera personer.

Administration

Det finns tre nivåer av användare, slutanvändare, katalogansvariga och system-

ansvarig. Eftersom PeKa nås via LTUs hemsida så är alla Internetanvändare möj-

liga slutanvändare. Det finns en eller två katalogansvariga på varje institution. 

Katalogansvariga uppdaterar information som inte finns i några andra system, ex 

befattning. Datacentralen vid LTU är ansvarig för systemet. Systemansvarig har 

alla rättigheter och sköter övrig uppdatering.

Hänvisningsdatorn - Vakans 
Vakans är i grunden ett hänvisningssystem för LTUs telefonväxel. Jämfört med 

PEKA  finns bättre sökmöjligheter samt funktioner för att administrera telefoni,

hänvisa till andra telefoner och lämna meddelanden. Vakans innehåller förutom 

anställd personal även personer som utan att vara anställd finns vid universitetet. 

Vakanssystemet nås endast via intranätet under rubriken Hänvisningsdatorn.

Information

Den information som finns i vakans är personuppgifter, organisatorisk tillhörig-

het och ärenden. Personuppgifter innehåller namn, telefonnummer, adress, mm. 

Denna information hämtas från PeKa. Organisatorisk enhet innehåller namn på

institution eller liknade och avdelning. Denna information samlas in och uppda-

teras manuellt i systemet av telefonväxelns personal. Ärenden innehåller uppgif-

ter om inom vilka områden personen i fråga kan kontaktas. Det är information

som individen själv uppger som kontaktinformation. I detta system finns förutom
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alla anställda vid LTU också företag och organisationer inom universitetsområ-

det som nyttjar universitetets växel representerade, t ex Akademiska Hus och 

Centek. Det är bara universitetets personal som har tillgång till Vakans eftersom

det bara kan nås via LTUs intranät.

Informationssökning

De sökningar som är möjliga med hjälp av datorstöd i Vakanssystemet är, sök-

ning på internt telefonnummer, sökning på namn, flervalssökning och typsök-

ning. Dessutom också finns möjlighet till manuell sökning efter personer i en 

alfabetisk katalog samt personer efter organisatorisk tillhörighet. 

Internt telefonnummer är en sökning i kategorin rumsnummer som måste anges

exakt. Namnsökning är en fritextsökning där det går att söka på för- och efter-

namn eller båda. Flervalsökning innebär att det är möjligt att använda flera sök-

begrepp samtidigt. De sökbegrepp som är möjliga är ärende, organisatorisk en-

het, kod och rum. Ärende och organisatorisk enhet, se ovan, är fritextsökningar.

Kod används internt av telefonväxels personal. Rum är en sökning i kategorin

rumsnummer som måste anges exakt. Typsökning innebär att sökning görs ut-

ifrån en av följande koder; Anstnr, Avd, e-post, fax, företag, grpnr, hemlig, kon-

to, kortnr, minicall, mobitex, namn, nivå.04-10, org, PEKA anr, plats, rum,

snabb, sökare, titel, ändrad, övrig tel kombinerat med en fritextsökning för re-

spektive kod. Denna sökning används bara av telefonväxelns personal eftersom 

koderna är interna. Alla typer av sökningar resulterar i namn och kontaktinfor-

mation på en eller flera personer. 

Administration

Det finns tre nivåer av användare, slutanvändare, telefonväxelns personal och 

systemansvarig.  Dessutom datacentralen som sköter delar av den tekniska drif-

ten.  Slutanvändare är all personal vid LTU som kan söka efter personer och ad-

ministrera sin egen telefoni. De är ansvariga för innehållet i informationen under 

ärenden. Det finns inga enhetliga rutiner för uppdatering av ärenden. Vid nyan-
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ställningar efterfrågas informationen och ibland skickas det ut ett formulär där 

denna information efterfrågas. Slutanvändaren kan själv meddela telefonväxelns

personal om ändringar. Uppdatering görs av telefonväxelns personal som också 

uppdaterar informationen under organisationstillhörighet. Systemansvarig sköter 

uppdateringar med personuppgifter från lönesystemet och e-postsystem.

Elektroniska publikationer – EPUB
EPUB är ett elektroniskt system för elektronisk publicering av vetenskapliga ar-

beten, examensarbeten och uppsatser gjorda av personal och studenter vid LTU.

Syftet med detta system är att underlätta sökning och hanteringen av dessa do-

kument.

Information

Den information som finns lagrad i detta system är avhandlingar, examensarbe-

ten och uppsatser gjorda av vid LTU. Systemet är inte till för att söka efter vad 

personer har publicerat men det är möjligt att indirekt nå personer eftersom pub-

licerade dokument alltid har författare. Den personal vid LTU som kan nås via 

detta system är endast de som har publicerat något vetenskapligt arbete vid LTU 

och som fortfarande är anställd.

Informationssökning

Det finns tre sätt att söka efter publikationer från LTU i EPUB. Det första sättet 

är att söka från Lucias deldatabas för publikationer från LTU. Där finns alla pub-

likationer från LTU inlagda. Där går det att söka på författare, titel, institution

och avdelning, år, och eventuella ämnesord, men inte på ord i hela sammanfatt-

ningen av arbetet. Det andra sättet är att använda EPUBs egen sökmotor. Där går 

det att söka på författare, titel, institution, avdelning, ämnesord och hela sam-

manfattningen. Däremot går det inte att begränsa till år och det finns bara arbeten

från år 2000. Det tredje sättet är att använda sökmotorn på LTUs hemsida, se

ovan. Där görs sökningarna på hela arbetet, dvs även på innehållet i arbetet. Det 

går däremot inte att göra sökningar enbart på ämnesord eftersom sökmotorn inte 

tar hänsyn till var i dokumentet ordet finns. Det går bara att söka publikationer 
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från år 2000 och framåt. Det är också möjligt att söka manuellt genom att blädd-

ra bland publikationerna. Resultatet av en sökning blir en eller flera författare 

med länkar till dokument som uppfyller sökvillkoren.

Administration

Biblioteket administrerar innehållet i databasen. Datacentralen står för tekniskt

underhåll och drift. Forskande personal och studenter är de som får sitt material 

publicerat i detta system. Alla Internet användare är slutanvändare och har till-

gång till detta system. 

Sammanställning
I tabellen nedan sammanfattas möjligheterna att söka efter personer med hjälp av 

de system som finns vid LTU. Systemen struktureras utifrån tre egenskaper, in-

formation, sökfunktioner och resultat. Med information avses den information

som är sökbar och vilka personer vid LTU som finns representerade via den sök-

bara informationen. Med sökfunktioner avses vilka typer av informationssök-

ningar som är möjlig på den sökbara informationen. Med resultat avses vilken 

information en sökning resulterar i. Analysen utgår från en slutanvändares per-

spektiv på systemen.
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Information Sökfunktioner Resultat
Hemsida All information som finns på

hemsidan. All personal finns på
något sätt representerad.

i-
Fritextsökning i hela
hemsidans domän.

Allt som matchar sök-
texten, dokument, rubr
ker, länkar mm. Kan
indirekt leda till perso-
ner.

Intranät Utredningar mm som producerats
av, beställts av eller bedömts vara
av allmän betydelse för universite-
tet av central förvaltning. Persona-
len representeras enbart av förfat-
tare till dokument.

Fritextsökning i databasen
med dokument.

Alla dokument som
matchar söktexten. L
der indirekt till personer
eftersom det oftast fi
namngivna författare.

e-

nns

PeKa Personuppgifter. All anställd per-
sonal finns representerad.

Fritextsökning på katego-
rin personnamn.

Namn på och kontaktin-
formation till personer.

Vakans Personuppgifter samt personligt

si-

Sökning på kategorin
s-

ing på katego-

ch kontaktin-
.angiven kontaktinformation. All

personal samt personer som på 
kortare tid är kopplad till univer
tetet.

telefonnummer och rum
nummer.
Fritextsökn
rin personnamn och orga-
nisatorisk enhet.

Namn o
formation till personer

EPUB Vetenskapliga arbeten, examens-
s

-

å kate-

xtsökning i hela

Alternativ 1 och 2. För-
larbeten och uppsatser. Personalen

representation är begränsat till de
som har publicerat något veten-
skapligt arbete vid LTU och fort
farande är aktiva vid LTU.

1) Fritextsökning p
gorierna, förf, titel, org
enhet, år och ämnesord.
2) Fritextsökning som
ovan men med tillägget
valfria ord i sammanfatt-
ning.
3) Frite
hemsidans domän. Se 
hemsida ovan.

fattare med länkar til
dokument. Alternativ 3
se Hemsida ovan.

abell 5.3 IT-system för att söka efter personer vid LTU.

gen är att kartlägga nuläge och behov avseende möjlighe-

ter att söka efter personer utifrån deras kunskap och erfarenheter.

på tio intervjuer gjorda vid Luleå tekniska universi-

ning; tio avdelningar.. Befattning; tre professorer, fem lektorer och två adjunkter. 

nen det skapande universitetet.

T

5.4 Intervjustudie 
Syftet med undersöknin

5.4.1 Tillvägagångssätt 
Undersökningen grundar sig

tet. Respondenterna är verksamma lärare eller forskare vid Luleå tekniska uni-

versitet. Urvalet har gjorts utifrån, kön, institution, avdelning, yrkeskategori och

befattning. Kön; fyra kvinnor och sex män. Institution; åtta institutioner. Avdel-

Sex av respondenterna är eller har varit aktiva med implementeringen av visio-
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Intervjuunderlaget är utformat på ett sådant sätt att respondenterna först beskri-

ver sitt sätt att söka efter information och vilken typ av information de söker efter 

och därefter frågor om utformning av ett datoriserat informationssystem för att 

stödja detta sökande. 

Sammanställningen är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar informa-

tionsbehov och informationssökning. Den andra delen behandlar utformning av 

ett tänkt datoriserat informationssystem.

5.4.2 Sammanställning av informationsbehov
Denna del beskriver nuläget ur två perspektiv. Först orsaker till och vilken in-

formation som respondenten söker information via personer. Därefter hur och 

om respondenten blir sökt av andra personer.

Detta avsnitt är strukturerad utifrån följande variabler; Orsaker till att söka efter 

personer och Informationsbehov.

Orsaker till att söka efter personer
Denna del är strukturerad utifrån fem olika orsaker till att söka efter personer 

med relevant kunskap. Under varje typ av orsak diskuteras ärende, frekvens och

inom vilka domäner sökningar görs.

Access till icke dokumenterad information
Denna orsak är vanlig speciellt bland de personer som aktivt medverkar i imple-

mentering av visionen ”Det skapande universitetet”. Sökningar görs till största 

delen internt bland personalen vid Luleå tekniska universitet utom när det gäller

frågor som berör forskning den söks externt. Det handlar ofta om administrativ

information inom grundutbildning och forskning som söks under denna kategori.

Exempel på efterfrågad information: ”Administrativa ärenden.”, ”Mycket nät-

verkande externt mot företag.” , ”Forskarkollegor lite grann men mest företag”, 

”Utformning av vinjett i Arena, koordinera med andra. Söker personer med viss

ämneskunskap”, ”Beslutsprocesser och information avseende implementeringen 
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av det skapande universitetet.”, ”Faktakunskap inom mitt forskningsområde för

att applicera mina metoder på andras problem”, ”Jag vill veta om andra perso-

ners förmåga att exempelvis undervisa och då vill jag veta vad andra tycker om 

den personen”

Effektivisering
Effektivisering är en vanlig orsak, speciellt bland de personer som aktivt med-

verkar i implementering av det skapande universitetet. Sökningar av denna orsak

görs nästan uteslutande inom universitetet. Denna orsak av informationssökning

används inom alla områden, administration, grundutbildning och forskning. Syf-

tet är att spara tid. Det innebär att man frågar någon som man vet var informatio-

nen finns eller kan svara på frågan direkt.

Exempel på information som efterfrågas: ”Forskningsmaterial” ”Vetenskapliga

artiklar för specifika forskningsproblem.” ”Administrativ information, forskar-

skolor”, ”Kursadministrativa ärenden och information”, ”Allt möjligt administ-

ration, grundutbildning och forskning istället för att söka på nätet och i andra

dokumenterade källor”, ”Administrativa rutiner”, ”Hjälp för att söka efter ar-

tiklar”, ”Kunskap som jag saknar”, ”Personer för att få genvägar till bra forsk-

ningsartiklar”, ”bokning av lokaler”.

Tolkningsbehov
Denna orsak till att söka information är mindre frekvent. De administrativa tolk-

ningsfrågorna ställs till den person som utfärdat dokumentet eller till någon i ens 

närhet som arbetar med liknande frågor. Vid hjälp med tolkning av vetenskapliga

artiklar anlitas nästan uteslutande kollegor inom ämnet eller någon extern per-

sonlig kontakt. Det är nästan alltid kända personer som anlitas.

Exempel på efterfrågad information: ”Jag använder andra personer för att ta till 

mig nya områden.”, ”Jag behöver effektiva tolkare för att skapa tid åt mig 

själv”, ”Hjälp med att förstå dokument från administration, forskningsartiklar”,

”För att få klargöranden med exempelvis dokument”, ”Kunskap om operativsy-
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stem, administrativa rutiner”, ”Frågar kollegor men lösningen finns inte på

LTU, möjligen hos någon annan känd person” 

Samarbetspartners.
Frekvensen för denna aktivitet är väldigt varierande, allt från dagligen till aldrig. 

Respondenterna anser att det har blivit vanligare att söka samarbetspartner inte 

bara inom för utbildning och forskning inom arenor utan också utanför dessa 

sammanhang.  De som är aktiva med implementeringen av det skapande univer-

sitetet är mer frekventa än övriga. En av respondenterna hade aldrig sökt eller 

upplevde för tillfället inte något behov av samarbetspartners. Sökningarna görs i 

första hand internt inom LTU men även externt. Inom arenorna är det vanligt

förekommande att söka efter personer som kan undervisa, handleda, har forsk-

ningsprojekt som anknyter till arenan och arbeta med att utveckla arenor. Gästfö-

reläsare är en vanlig orsak. Dessa söks både utanför och inom universitet.

Exempel på eftersökta personer: ”Sökt personer som kan ta tag i saker inom

Arenor, bli lärare, ta hand om handledning, eller har forskningsprojekt som 

anknyter till Arenans område”, ”Sökt personer i samband med utveckling av 

kursmoment, så kallade vinjetter inom en arena”, ”Gästföreläsare inom och 

utanför LTU”, ”En naturlig del av jobbet och det har blivit ännu viktigare för 

arenorna att hitta personer för samarbete”, ”Kompetens till utbildningar, per-

soner som kan genomföra kurser osv.”, ”Personer som kan leda forskningspro-

jekt”.

Synergieffekter
Denna orsak till att söka personer är mindre vanlig. Sökningar görs externt inom 

LTU och externt. Den information som söks för att skapa synergieffekter är 

framförallt inom forskning. En vanlig orsak är att leta någon som arbetar med

liknade problem. Dessa personer finns däremot endast undantagsvis vid universi-

tetet. Inom grundutbildningen är det inte alls lika vanligt. Det kan bero på kon-

kurrensskäl, ”slåss om samma studentgrupper” som en av respondenterna ut-
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tryckte det. Ett annat skäl till att inte söka efter personer för att uppnå synergief-

fekter är att det kan kräva lika mycket tid som om man gör det själv.

Exempel på eftersökt information: 

”Här är det inte minst i forskningen. Vi knyter nätverk både internt och externt.

Väldigt inom universitetet”, ”Inom forskarskolorna har vi kontakt för att inte

göra samma misstag två gånger. Om de har gjort någonting som dom är nöjda 

eller missnöjda med så får jag reda på det.”, ”Samma problem som jag forskar

inom”,

Vem söker dig? 
Det är oftast kollegor, administratörer, forskare, doktorander och lärare inom 

avdelningens som söker kunskap och kompetens av respondenterna. Egna stu-

denter efterfrågar naturligtvis kunskap och kompetens men det händer att även 

andra studenter från närliggande ämnen efterfrågar kunskap.

Vad eftersöks? 
Den information som eftersöks är både sakkunskap i ämnet och administrativa

rutiner. Det vanligaste är att de söks för att tolka och förstå dokument, efter in-

formation som inte är dokumenterad, bolla idéer i olika sammanhang och svara

på olika administrativa frågor som hur har ni löst det här osv.  Respondenterna

söks också som samarbetspartner. Det kan vara kurser eller delar av kurser inom 

grundutbildningen och forskarutbildningen eller som samarbetspartner i forsk-

ningsprojekt. Det kan vara administrativa roller inom arenor, forskarskolor och

andra administrativa uppdrag.

Exempel på information som efterfrågas av respondenterna: ”Andra använder 

mig för att söka artiklar” , ”Studenter som behöver hjälp med att tolka informa-

tion” , Sakkunskap i ämnet”, ”Administrativa rutiner”, Personer som vill bolla

idéer och få hjälp med att tolka artiklar”, ”Förfrågningar från andra, vet du 

vem som kan?”. 
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5.4.3 Informationssökning
Detta avsnitt undersöker hur respondenterna går tillväga när de söker efter per-

soner med relevant kunskap. Empirin sammanställs genom att ett antal steg har 

identifierats i den empiriska studien. Dessa är Identifikation av ett informations-

behov, Val av källa, Informationssökning, Ta till sig informationen och Eventu-

ellt fortsatt informationssökning.

Identifikation av informationsbehov 

Identifikation av informationsbehov handlar om att det uppstår ett behov av in-

formation eller någon som kan utföra någon typ av aktivitet.

Val av källa

Val av källa handlar om att avgöra var informationen kan finnas eller att hitta en 

enkel väg att söka efter den. Motiven för att välja personer som källa till infor-

mation är självklar om det är en person som ska utföra någon typ av aktivitet. 

Andra motiv för att välja personer som källa har redovisats tidigare i detta av-

snitt.

Informationssökning

När källan är vald återstår att söka i densamma. Sex olika sätt att starta informa-

tionssökningen har identifierats. Det första är att gå direkt till källan. Detta fun-

gerar om respondenten i förväg är ganska säker på vem som vet eller kan. Det 

andra tillvägagångssättet utgår respondenterna från sina egna nätverk. De funde-

rar på vem i detta nätverk som vet eller som känner till någon som vet eller som 

kan göra en bättre gissning. Det tredje sättet är att utnyttja universitetets hemsida.

Hemsidan används genom att söka med det aktuella sökordet som kan leda vida-

re till dokument där institution, avdelning eller en person går att identifiera. Ett

alternativ till detta är att direkt gissa inom vilken avdelning informationen kan

finnas och via den lokala hemsidan göra en manuell informationssökning.

Det fjärde sättet är att ringa till telefonväxeln och nyttja deras kunskap om per-

soner vid universitetet. Om växelns personal inte vet kan de i sin tur nyttja sina 
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nätverk om de känner till någon som vet eller kan. Det femte sättet att söka efter 

information är att lägga ut förfrågningar i olika sammanhang, konferenser, möten

av olika slag, mm. En respondent uttryckte det som ”att lägga ut krokar i olika

sammanhang som ibland leder till napp”.  Det sjätte sättet att söka eller att få tag 

på information är inget metodiskt sökande. Det sker i samband med andra aktivi-

teter som av ren tur leder till ett lyckat sökresultat.

Ta till sig informationen

När ett första beslut om vem beslutet om vem som anses vara bäst lämpad att 

svara på frågan utsetts tas en personlig kontakt via telefon eller e-post. Om per-

sonen kan besvara den ursprungliga frågan avslutas processen med att den 

frågande tar till sig informationen och kan med hjälp av denna agera.

Eventuellt fortsatt informationssökning

I många fall räcker det inte med en iteration utan processen går vidare i flera steg 

och ibland över lång tid beroende på att det inte för tillfället finns någon person. 

En annan orsak till att informationssökningen itererar är att respondenten är osä-

ker på vad hon/han egentligen letar efter. Med varje iteration ökar förståelsen för 

problemet. Eller som en respondent uttrycker det, ”Man vet inte riktigt vad man 

är ute efter men efter att ha pratat med några personer klarnar bilden”. I vissa 

fall är processen ständigt igång. Det kan gälla att söka samarbetspartner i grund-

utbildningen eller uppslag till nya i forskningsprojekt.

Sökning efter information via personer eller efter personer är alltid nyttig även

om det inte ger den information som var tänkt från början eftersom det ökar det 

personliga nätverket eller som en respondent uttryckte det, ”En ny personlig kon-

takt kanske inte kan användas idag men vara nyttig i morgon”.

Det finns en skillnad mellan att söka efter information och att söka efter en per-

son som kan utföra en aktivitet. Starten är den samma i båda fallen men i fallet 

med att söka efter en person för att utföra en aktivitet efterfrågas förutom rena 
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kunskaper också andra typer av kompetenser. Den som söker vill gärna veta nå-

got om personens duglighet och samarbetsförmåga mm. Denna information söks

ofta via andra personer i den eftersökta personens närhet, kollegor på avdelning-

en och bland andra som kan tänkas känna till den eftersökta personen.

5.4.4 Datorstöd för informationssökning
Denna del undersöker hur respondenterna ställer sig till ett datoriserat system 

som kan identifiera personer utifrån deras kunskap. Undersökningen är strukture-

rad utifrån variabler som jag funnit i det empiriska materialet; Nytta, Tillgäng-

lighet, Uppdatering, Användning och Sökresultat. Med nytta avses den nytta som

respondenten kan tänkas ha av ett system både egen nytta och andras nytta. Med

åtkomst avses vilka grupper som respondenten kan tänkas vara tillgänglig. Med 

uppdatering avses den information respondenterna kan tänkas använda för att bli 

identifierade och den egna kontrollen över innehållet och uppdatering av den-

samma. Med användning avses hur respondenterna vill söka i ett tänkt system.

Med sökresultat avses vilken information förutom namn och kontaktinformation

respondenterna vill ha om de personer som en informationssökning ger som re-

sultat.

Nytta
Nyttan med ett datoriserat informationssökningssystem delas upp i variablerna

egen nytta och andras nytta. 

Egen nytta 
De egna nyttor som respondenterna har uppgett är framförallt att spara tid när 

man söker efter personer och som en hjälp att utöka ens egna nätverk eftersom 

det ger tillgång till fler personer. Exempel på situationer är vid utveckling av nya 

kurser, vid forskning när man har kört fast i något man inte känner till, vid sö-

kande efter litteraturreferenser inom angränsande områden eller att söka informa-

tion om universitetet regler och rutiner som inte alltid är så lätta att hitta om de 

finns nedtecknade överhuvudtaget. En av respondenterna ansåg att nyttan var 

begränsad eftersom det inte finns någon inom universitetet som kan ämnet bättre

än de som finns på den egna avdelningen.
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Andras nytta
Ökad kunskap om vad andra kollegor kan och vet är nyttigt för organisationen. 

Det ligger också i en akademis intresse att utomstående ska kunna se vad vi gör 

och vad vi kan. Det kan skapa mindre belastning på den närmaste administrativa

personalen om det blir lättare att hitta rätt personer själv. Det är bra om min kun-

skap och kompetens kan hjälpa andra. Om någon hittar mig och på så sätt har 

nytta av mig så kan det bli till nytta för mig eftersom jag samtidigt utökar mina

kontakter. Nyttan för andra kan leda till problem med en för hög belastning för

den eftersökta individen.  Om problem uppstår måste det finnas sätt att minska 

förfrågningar.

Tillgänglighet
Respondenterna ser det som en självklar grundprincip att det ska vara tillgängligt 

för alla intressenter. Det innebär kollegor, studenter och övrig omvärld. Det som

också alla är överens om är att åtkomsten bör kunna begränsas om en enskild 

individ skulle bli alltför efterfrågad. Denna begränsning bör inte gälla kollegor 

utan studenter och övrig omvärld.

Uppdatering

Information
Den information som respondenterna kan tänkas använda som underlag för att 

skapa en kunskaps/kompetensprofil är eget skrivet material samt allt som betrak-

tas som offentligt material. Det egenproducerade materialet kan bestå av nyckel-

ord inom aktuellt ämnesområde, programvaror, intressen, mm. Detta bör kom-

pletteras med aktiviteter, vad personen gör inom området forskar, undervisar el-

ler till vad en programvara används. Offentligt material som kan tänkas användas 

är forskningsartiklar, interna utredningar, kursbeskrivningar och annat publicerat 

material som respondenten varit författare eller på annat sätt varit delaktig i. 

Däremot e-post och annan typ av elektroniska aktiviteter som webbsurfing och 

chatt är inte acceptabelt som informationsunderlag.

90



Uppdatering
Respondenterna vill ha full kontroll över sin egen kunskaps/kompetensprofil. En 

del kan tänka sig att uppdatera profilen själva andra vill ha det helt automatiskt. 

En automatisk uppdatering som innebär förslag på ändringar som godkänns eller 

justeras av användaren är en tilltalande tanke. Den får inte komma så ofta, någon 

eller några gånger per år.

Användning
Respondenterna är eniga om att de vill söka aktivt. De vill ställa frågor till sy-

stemet när behov uppstår. Respondenterna vill också ha möjlighet att kunna söka

med hjälp av fritextsökningar. Rekommendationer som genereras utifrån an-

vändning av informationssystem så kallade ”pop ups”, exempelvis ”gemgubben”

i Windows, är bara ett irritationsmoment. De förslag som levereras är sällan an-

vändbara och ökar bara på mängden information som strömmar in. Däremot möj-

ligheten att lägga ut egna förfrågningar som besvaras antingen av andra använda-

re eller av systemet som presenteras som ”pop ups” är intressant.

Sökresultat
Det finns många synpunkter på vilken information som ska presenteras om per-

soner efter en sökning. Det som är gemensamt är att den information som presen-

teras ska begränsas till den information som svarar mot sökningen. Exempelvis 

ska bara de nyckelord som svarar mot sökningen presenteras i första läget. Hela 

personens profil bör finnas tillgänglig så att en egen bedömning kan göras. En 

ranking av sökresultaten ses inte så angeläget. Andra synpunkter på den informa-

tion som kan finnas med är referenser till andra personer dels inom ämnesområ-

det men också personliga referenser. Ytterligare en synpunkt är att informationen 

om personer datummärks så att det går att välja vad personen gjort det senaste 

året eller åren. En annan synpunkt är att se vilka andra som sökt liknande infor-

mation, dvs ett sätt att identifiera andra personer som har liknande intressen.
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin som har Wilsons modell, se ka-

pitel 3, som utgångspunkt. I avsnitt 6.1 analyseras informationsbehovet utifrån

vilket behov av kompetens som efterfrågas och vilken typ av kompetens som 

finns representerad i nuvarande datoriserade informationssystem. I avsnitt 6.2 

analyseras hur informationsökning görs, vilka datoriserade informationssystem

som används och hur dessa går att använda. I avsnitt 6.3 analyseras hinder av 

olika typer som kan tänkas förhindra eller försvåra sökandet efter personer. I av-

snitt 6.4 analyseras synpunkter på utformning av ett tänkt system.

6.1 Analys av informationsbehov och informationsstruktur
I detta avsnitt analyseras informationsbehovet utifrån enkätstudien och intervju-

studien. Dokumentstudien analyseras utifrån vilken typ av information som finns 

i systemen. Analysen utgår från Ellströms (1992) kompetensmodell och Yimam-

Seid & Kobsa (2003) struktur på motiv.

Problemet med att analysera behov av kompetens är svårigheten att avgöra vil-

ken kategori en efterfrågad kompetens tillhör, exempelvis skillnaden mellan kun-

skap och intellektuell färdighet. Är det kunskapen och förmågan att förmedla den 

som efterfrågas eller är det den intellektuella färdigheten och förmågan att förstå 

eller agera utifrån kunskapen som efterfrågas? Ett exempel på informationsbehov 

som är svårt att kategorisera är ”Hjälp för att söka efter artiklar”. Detta behov 

kan tolkas som en efterfrågan av kunskap om lämpliga artiklar inom ett ämnes-

område. Det innebär att detta behov klassas som kunskapsbaserad färdighet. Be-

hovet kan också tolkas som en efterfrågan på en person som kan både känner till 

var och hur man söker efter artiklar. Det innebär att detta behov kan klassas som 

en intellektuell färdighet, vilket det är gjort i denna studie. På grund av svårighe-

ten att klassificera informationsbehovet görs analysen genom att söka exempel

för respektive kategori. Om en kategori existerar i det empiriska materialet, om 

så bara en gång, så antas den vara en efterfrågad kompetens.
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6.1.1 Enkätstudie 
I enkätundersökningen efterfrågas både information och personer för att utföra 

aktiviteter. Den skillnad som finns avseende efterfrågad information mellan de 

olika typerna av ärenden, grundutbildning, forskning, administration och annat,

är att inom administration förekommer ingen efterfrågan efter personer för att 

utföra aktiviteter utan enbart en efterfrågan på information. Denna skillnad på-

verkar inte analysen av kompetens och av denna orsak slås grupperna ihop och 

analyseras tillsammans.

Det förekom ingen efterfrågan på information som motsvaras av psykomotorisk

kompetens. Det är ganska naturligt med tanke på den typ av verksamhet som 

bedrivs vid ett universitet.

Efterfrågan på information som motsvaras av kognitiv kompetens i form av kun-

skap är vanligt förkommande exempelvis faktakunskap och information om för-

äldraledighet (förtrogenhetskunskap), förfrågningar om lokalbokning, schema-

läggning (praktisk kunskap) och kunskaper som andra har, kunskap inom närlig-

gande forskningsområden (teoretisk kunskap). 

Intellektuella färdigheter är också vanligt förkommande exempelvis beställning 

av material (rutinbaserade färdigheter), uppdrag, mätningar mm (regelbaserade 

färdigheter) och hjälp för att söka efter artiklar, personer som kan hålla kurser, 

specialistkunskap till olika utbildningar, förklara och tolka policys och andra do-

kument, handledning av examensarbete (kunskapsbaserade färdigheter) 

Det förekom ingen efterfrågan på information som motsvarar social, affektiv och 

personighetsrelaterad kompetens. Däremot förekom efterfrågan på utvecklingsin-

riktad kompetens exempelvis finna lämpliga personer för uppdrag eller personer 

för samarbete inom forskningsprojekt. 
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I enkätstudien efterfrågades personer både som källor till information och för att 

utföra någon typ av aktivitet. Personer som källor till information var klart över-

vägande Informationsbehov som motsvaras av kognitiv kompetens både kunska-

per och intellektuella färdigheter är mest förkommande. Utvecklingsinriktad

kompetens efterfrågas också om än mycket mindre frekvent. Det förekom ingen 

efterfrågan på information som motsvaras av psykomotorisk, social, affektiv el-

ler personlighetsrelaterad kompetens.

6.1.2 Dokumentstudie
Den information som finns i de centrala systemen kan klassificeras som kognitiv

kompetens och då till största delen kunskap. Typexemplet på kunskap är Elek-

troniska publikationer (EPUB) där vetenskapliga arbeten, examensarbeten etc. 

publiceras.  Intellektuella färdigheter kan indirekt spåras genom att personer 

medverkat i olika utredningar eller projekt och naturligtvis genom att personer 

har producerat forskningsresultat. Intellektuell kompetens i form av lärarkompe-

tens och även kunskap går att spåra via kursbeskrivningar och liknande doku-

ment.

Det som tyvärr försvårar användandet av den information som finns lagrad i cen-

trala system som underlag för att identifiera personers kunskap/kompetens är att 

det i de flesta fall saknas metadata, författare, nyckelord etc. Undantaget är det 

som publiceras i Elektroniska publikationer. Även om författaren skriver sitt 

namn i dokumentet så är omöjligt för en sökmotor att avgöra om det är namnet 

på författaren eller om det är en referens eller liknade.  Det krävs att dokument

som publiceras bär med sig metadata som innehåller namn på författare, datum 

mm för att dessa ska vara användbara vid identifiering av individers kompetens.

6.1.3 Intervjustudie
I intervjustudien efterfrågades personer både som källor till information och för 

att utföra någon typ av aktivitet. Personer som en källa till information var vanli-

gast. Det förekom ingen efterfrågan på information som motsvarar psykomoto-

risk kompetens. Efterfrågan på information som motsvaras av kognitiv kompe-
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tens i form av kunskap är vanligt förkommande exempelvis enskilda data; exem-

pelvis faktakunskap och förfrågningar från andra, vet du vem som kan (förtro-

genhetskunskap), administrativa rutiner och kunskap om operativsystem (prak-

tisk kunskap) och kunskap, information för att utforma och genomföra vissa

kursmoment (teoretisk kunskap).

Intellektuella färdigheter är också vanligt förkommande exempelvis bokning av 

lokaler (rutinbaserade färdigheter), hjälp för att söka efter artiklar (regelbaserade 

färdigheter) och hjälp med att tolka forskningsartiklar inom ämnet, personer som

kan hålla kurser (kunskapsbaserade färdigheter).

Det förekom ingen efterfrågan på information som motsvarar affektiv kompe-

tens. Däremot förekom efterfrågan på social, personlighetsrelaterad och utveck-

lingsinriktad kompetens exempelvis sökt personer som kan ta tag i saker inom

Arenor, bli lärare, ta hand om handledning eller har forskningsprojekt som

anknyter till Arenans område (social kompetens), kunskap om andra personers 

förmåga att exempelvis undervisa och vad andra tycker om den personen (per-

sonlighetsrelaterad kompetens) och personer som kan leda forskningsprojekt (ut-

vecklingsinriktad kompetens). 

Det finns en skillnad mellan den kompetens som respondenterna själva sökte och 

den de själva tillfrågades om. Den kompetens som respondenterna uppgav att de 

själva tillfrågades om var enbart kognitiv kompetens. Det kan betyda att andra 

typer av kompetenser, exempelvis personlig kompetens eller social kompetens, 

som ofta har att göra med att en person eftersöks för att utföra en uppgift inte 

ställs direkt till personen ifråga utan söks via personer som är närstående till den 

eftersökta personen.

I intervjustudien efterfrågades personer både som källor till information och för 

att utföra någon typ av aktivitet. Informationsbehov som motsvaras av kognitiv 

kompetens både kunskaper och intellektuella färdigheter är mest förkommande. 
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Social, personlighetsinriktad och utvecklingsinriktad kompetens efterfrågas ock-

så om än mindre frekvent. Det förekom ingen efterfrågan på information som 

motsvaras av psykomotorisk eller affektiv kompetens.

6.1.4 Sammanställning
Både enkätstudien och intervjustudien visar att informationsbehovet utgörs till 

största delen av kognitiv kunskap. Det finns även inslag av andra typer av kom-

petenser som exempelvis sociala, personlighets- och utvecklingsinriktade kom-

petenser.   Intervjustudien visar på samma mönster som enkätstudien med skill-

naden att fler kompetenser efterfrågas. Intervjustudien visar också på skillnader i 

vilka kompetenser respondenterna efterfrågar och vad de tillfrågas om. 

Den information som finns lagrad i databaser vid Luleå tekniska universitet är till 

största delen kunskap i form av information. Den information som finns i olika 

slag av dokument och alltså är möjliga att använda för att identifiera kunskap hos 

individer saknar metadata i den form att resultatet av sökning efter kunskap eller 

kompetens i fritext eller med nyckelord inte resulterar i namngivna personer, 

undantaget vetenskapliga artiklar och examensarbeten. I bästa fall finns det namn

på vem som lagt ut detta material men det är inte alltid säkert.

Slutsatsen är att personer efterfrågas både som källa till information och för att 

utföra någon typ av aktivitet. Personer som källa till information är vanligast. Det 

finns behov av i princip all typ av kompetens undantaget psykomotorisk och af-

fektiv kompetens. Kognitiv kompetens, kunskap och intellektuella färdigheter är 

den mest efterfrågade kompetensen. Det finns en skillnad mellan den kompetens 

som respondenterna själva efterfrågade och den de själva tillfrågades om. Re-

spondenterna tillfrågades om kognitiv kompetens men inte om social och person-

lighetsinriktad kompetens. Om dokument ska kunna användas för att identifiera 

personers kompetens krävs att metadata som författare, nyckelord anges för att 

automatiskt med hjälp av en sökmotor kunna identifiera författare och för att lät-

tare identifiera ämnesinnehåll. 
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6.2 Analys av informationssökning 
Analysen görs med syftet att identifiera skillnader mot teoretiska modeller som 

fokuserar på att söka efter dokument och denna miljö som söker efter personer 

samt att identifiera aspekter på utformning av ett datoriserat informationssystem. 

Analysen gör utifrån Ellis (1989) och Kuhlthaus (1991) modeller. 

6.2.1 Enkätstudie 
Resultaten från enkätundersökningen visar att personliga kontakter är det allra 

vanligaste sättet för att söka efter och identifiera personer utifrån deras kompe-

tens. Svaren visar också att hälften av respondenterna använder sig av datorise-

rade informationssystem för att söka efter personer. Det som inte går att utläsa av 

svaren är hur respondenterna använder systemen. Om namn, avdelning eller 

ämne är känt så är det möjligt att direkt söka efter personer i befintliga informa-

tionssystem. Om däremot information eller experter söks via befintliga system är 

det betydligt svårare att hitta rätt personer. Det är troligt att respondenterna kom-

binerar personliga kontakter med datoriserade informationssystem. Slutsatsen är

att det datoriserade system används för att identifiera personer utifrån kompe-

tens.

6.2.1 Dokumentstudie
Givet namn eller annan typ av personuppgift så finns det flera möjligheter att 

söka efter kontaktinformation till personer vid universitet, PeKa och Vakans. 

Däremot att söka efter personers kunskap, intresse eller arbetsuppgifter är betyd-

ligt svårare. Det enda system som nås av all personal och där all personal finns

representerad som kan tänkas komma ifråga är Vakans. Där går det att söka efter 

ärende som kan innehålla denna typ av uppgifter. Dessa uppgifter saknas helt 

eller är inte uppdaterade för många personer. Det finns heller inte några klara 

rutiner för uppdatering. Via hemsidan går det att söka efter personer med hjälp

av personuppgifter och även efter någon form av kunskap, intresse eller arbets-

uppgift men träffarna är många och inte i formen av kontaktinformation. Möjlig-

heterna att använda Intranätet och EPUB för att söka efter personer oberoende av 

om det är personuppgifter, kunskap, intresse eller arbetsuppgifter är begränsade

beroende på antal personer som finns representerade i systemen.
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Det är inte lätt att söka efter personer med kunskap då man dels inte vet om det

finns någon med kunskap och/eller intresse och dels saknar möjligheter att söka

efter information. Slutsatsen är att det saknas datoriserade system för att söka 

kunskap hos personer.

6.2.3 Intervjustudie
Syftet med analysen är att undersöka om det finns skillnader mellan den informa-

tionsökning som har beskrivits i empirin och de informationssökningsmodeller

som är avsedda i första hand för att söka efter textbaserad information. Syftet är 

också att undersöka vad detta kan få för effekter på utformningen av ett datorise-

rat informationsstöd.  De steg eller faser som har identifierats i empirin, Identifi-

kation av ett informationsbehov, Val av källa, Sökande i vald källa, och Ta till

sig information, Agera analyseras mot Ellis (1989) och Kuhlthaus (1991) model-

ler, se kapitel 2.4.4. 

Starten av en informationssökning och valet av informationskälla av motsvaras 

av Ellis och Kuhlthaus första steg, Starting och Initiering. Respondenterna identi-

fierar ett behov av information som kräver en sökning efter information. Val av 

källa kan liknas vid Ellis första aktivitet där användaren väljer bland de medel till 

informationssökning som finns till hands.

I empirin identifierades sex olika sätt att starta en sökning efter information. De

två första typerna är i grunden av samma typ. De utnyttjar kända personer i ett 

redan befintligt nätverk. Skillnaden är osäkerheten om vem som har den efter-

sökta informationen. Dessa båda typer kan likställas med Ellis andra aktivitet, 

Chaining, att använda redan kända referenser. Den tredje typen att söka efter in-

formation genom att utnyttja hemsidan och via den antingen göra en sökning

med hjälp av nyckelord eller gissa sig till vilket ämne/avdelning informationen 

kan finnas och där leta efter personer som har den eftersökta informationen. Den 

första delen av denna typ kan jämföras med Ellis tredje aktivitet, Browsing, som 

innebär en bred sökning i ett stort material. Den andra delen kan jämställas med
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Ellis fjärde aktivitet, Differentiating, vilket innebär att användaren gör ett urval 

av tänkbara miljöer för en noggrannare sökning.

Den fjärde typen att utnyttja en tjänst, telefonväxeln, har en motsvarighet i 

Kuhlthaus modell eftersom den riktar sig mot sökningar i bibliotek och där finns 

personal som har motsvarande kompetens. Den femte typen att söka efter infor-

mation, att lägga ut förfrågningar i olika sammanhang, finns ingen motsvarighet

till i de teoretiska modellerna. Den sista typen, ren tur, finns inte heller men den 

kan antas alltid finnas i alla typer av system. Den kan däremot kategoriseras som 

en typ av passivt sökande eller passiv uppmärksamhet.

Den skillnad som finns avseende att söka efter information och att söka efter per-

son som innebär att respondenter söker personliga kompetenser är inget som på-

verkar själva informationsökningen. Däremot kan referenser till andra personer 

underlätta detta sökande. Även organisatoriska referenser är viktiga samt refe-

renser till andra som ställt liknande

De teoretiska modellerna omfattar inte alla aspekter avseende informationssök-

ning via personer. Det som framförallt skiljer möjligheten att lägga ut förfråg-

ningar och det passiva sökandet eller passiva uppmärksamheten. Referenser är 

ytterligare en intressant aspekt.

6.2.4 Sammanställning
Personliga kontakter är den vanligaste metoden för informationsökning. Datori-

serade system används men möjligheterna att identifiera personer via deras kun-

skap är mycket begränsad beroende på att det saknas datoriserade informations-

system för detta. Detta kan ses som att det finns ett behov av någon typ av dator-

stöd. Detta stärks av intervjuundersökningen. De olika typerna att söka efter per-

soner bör finnas möjlighet till i en datoriserad sökmiljö. De är breda sökningar 

med hjälp av nyckelord, möjligheten att lägga ut förfrågningar, söka utifrån äm-

nen eller avdelningar, referenser till vad andra har frågat om, referenser till andra 
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inom ämnet, personliga referenser och tillgång till personer som kan hjälpa till 

med att söka.

6.3 Analys av hinder 
Nedan följer en analys av olika typer av hinder som kan tänkas förhindra eller 

försvåra sökandet efter information. Intervjustudien ingår inte i denna del av ana-

lysen. Hinder analyseras utifrån möjligheter att hantera dessa med hjälp av dato-

riserade informationssystem. De behandlas och struktureras enligt modellen i

kapitel 2.4.3 Hinder.

6.3.1 Enkätstudie
Frågan som ligger till underlag för denna analys är: ”Det ”integrerande kun-

skapsbyggandet” förutsätter möten mellan människor. Upplever du att det finns

hinder för dessa möten?” Frågan avser att undersöka om det finns hinder för att 

möta människor och inte om det finns hinder för att identifiera människor via 

deras kunskap. Jag anser att frågan kan användas i detta sammanhang eftersom

ett möte alltid inleds med att den ena parten måste identifiera den andra parten.

Svaren på frågan visar också på att så är fallet då speciellt de som avser informa-

tionskällor.

De personliga hinder som angetts är i gruppen psykologiska, kognitiva och käns-

lomässiga samt utbildningsberoende och förkunskaper. De senare i form av 

bristande kunskaper om andra är vad ett datoriserat expert sökande system hand-

lar om. Detta hinder kan alltså definitivt mildras med denna typ av informations-

system. De övriga hindren i denna grupp är svårare att hantera.

Det ekonomiska hinder som angavs var brist på resurser i form av pengar. Denna

typ av hinder kan inte ett informationssystem hantera. En indirekt effekt av ett 

datoriserat söksystem är att kostnaden kan minska på grund av minskad tid för

att söka.
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Omgivningsrelaterande hinder som angavs var tid geografi och kulturella i form 

av språk. Det framgår inte om man inte har tid att söka eller om det är att man

inte har tid att mötas. Båda dessa borde vara tidsbesparande om det är för att er-

hålla information i någon form. Ett datoriserat system för att söka efter personer 

borde minska detta hinder. Detsamma gäller för geografiska hinder. Även språk-

liga hinder kan hanteras i ett system av denna typ. Det måste tas hänsyn till vid 

utveckling av systemen så att profilerna blir tvåspråkiga.

I gruppen social/mellanpersonliga och mellanorganisatoriska hinder är det attity-

der och sociala hierarkier som angetts som hinder. Dessa hinder är precis som 

personliga hinder svåra att hantera med hjälp av datoriserade informationssy-

stem.

Hinder relaterade till informationskällor behandlas i nästa avsnitt, 6.3.2 Doku-

mentstudie. Hinder som kan relateras till Risk- och belöningsteori eller Social 

learning theory gick inte att identifiera i studien.

6.3.2 Dokumentstudie
IT-systemen är ett hinder avseende tillgång, trovärdighet och kommunikations-

kanaler. Tillgång på data om personer är mycket bristfällig. Det som finns är inte 

heller alltid korrekt. Det betyder att trovärdigheten för dessa minskar. Det finns 

två parallella system för att söka efter personer. All personal känner dessutom 

inte till systemen även om all personal har tillgång till dessa via Luleå tekniska 

universitets hemsida. Slutsatsen är att datoriserade system avsedda för att söka 

kunskap via personer inte finns vid Luleå tekniska universitet. 

6.3.3 Sammanställning
De hinder som angivits och som kan tänkas mildras av ett datoriserat stöd för att 

söka kunskap via personer är att inte känna till vem som kan vad, geografi, tid, 

språk och att de saknas datorstöd för detta. Alla hinder utom det språkliga hindret 

kan härledas till avsaknad av datorstöd. Detta hinder måste tas hänsyn till vid 

utformning genom att informationen skrivs på både svenska och engelska.
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6.4 Analys av utformning av datorstöd 
I detta avsnitt kommer används följande variabler Nytta, Tillgänglighet, Uppda-

tering, Användning och Sökresultat för att analysera utformningen av IT-stöd. 

Enkätstudien ingår inte i denna del av analysen.

Med nytta avses den nytta som respondenten kan tänkas ha av ett system både 

egen nytta och andras nytta. Med tillgänglighet avses vilka grupper som respon-

denten kan tänkas vara tillgänglig. Med uppdatering avses den information re-

spondenterna kan tänkas använda för att bli identifierade samt den egna kontrol-

len över innehållet och uppdatering av densamma. Med användning avses på 

vilket sätt respondenterna vill söka i ett tänkt system. Med sökresultat avses vil-

ken information förutom namn och kontaktinformation respondenterna vill ha 

om de personer som en informationssökning ger som resultat.

6.4.1 Dokumentstudie
Nuvarande system överensstämmer inte med de krav som respondenterna ställer. 

En orsak till detta kan vara att exempelvis Vakanssystemet i första hand är ett

verksamhetssystem för växeln och ett verktyg för att hänvisa och lämna medde-

landen om frånvaro mm. Att det dessutom finns två system för att söka efter per-

soner underlättar inte användandet.  Uppdateringen av den personliga informa-

tionen är inte helt klar hur den går till.

6.4.2 Intervjustudie

Nytta
Alla respondenter är positiva till ett datoriserat system för att söka efter personer 

antingen för att erhålla information eller för att söka efter personer för att utföra 

någon aktivitet. De ser möjligheter att lättare komma i kontakt med personer vid 

utveckling av kurser eller för att söka personer till forskningsprojekt. Nyttan med 

denna typ av system beror på vilken typ av tjänst personen har. De som är aktiva

med implementeringen av visionen det skapande universitetet ser större nytta än 

andra. Nyttan kan övergå till problem för den enskilde individen om efterfrågan 

blir för stor.
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Tillgänglighet
Respondenterna är överens om att alla ska ha tillgång till detta system. Det om-

fattar andra kollegor, studenter och omvärlden. Alla är överens om att mot kolle-

gor ska det inte finnas begränsningar däremot ska det finnas möjlighet att spärra

om belastningen från övriga grupper blir för stor.

Slutsatsen är att systemet måste implementeras så att det är möjligt att styra åt-

komsten beroende på användare. Eftersom personer efterfrågas olika mycket

samt att alla i grunden anser att alla ska ha tillgång till detta system innebär det 

att en begränsning på grund av för stor efterfrågan måste göras på individnivå. 

Alternativt att system styr om förfrågningar som kommer via e-post eller att in-

formationen om personen stryps så att bara vissa grupper får tillgång till hela den 

personliga filen.

Uppdatering
Respondenterna vill ha kontroll över den egna profilen. Den får gärna uppdateras 

genom att komma med förslag med det är användaren som ska godkänna uppda-

teringen. För att använda dokument och annat elektroautomatiska uppdatering 

krävs att personer märker sina dokument med namn och sökord så att det blir 

möjligt för ett system att koppla kunskap till personer.

Användning
Respondenterna vill ha ett system som de aktivt ställer frågor till. De vill söka

när de själva har något problem. Automatiska rekommendationer som bygger på 

eget agerande eller tidigare ställda frågor, exempelvis ”gemgubben” i Windows, 

är bara ett irritationsmoment som levererar oanvändbara råd. Slutsatsen är att 

systemet ska vara utformat för aktivt deltagande.

Sökresultat
Den information som respondenterna vill ha ut om en person efter en sökning är 

referenser till andra personer både ämnesmässiga och organisatorisk tillhörighet 

samt referenser till andra som ställt liknande frågor.
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6.4.3 Sammanställning
Systemen ska inte bara vara tillgängliga för kollegor utan för studenter och övrig 

omvärld. Det måste dock finnas en möjlighet att begränsa sökandet från vissa 

typer av grupper om belastningen på en enskild individ blir för stor. Information

om personer ska innehålla kunskap och aktuella aktiviteter. Den information som

kan tänkas användas för att automatiskt uppdatera personliga profiler är allt of-

fentligt publicerat material. Respondenterna vill ha kontroll över den personliga 

profilen. De förespråkar ett aktivt sökande vilket innebär att rekommenderande

system inte är att rekommendera. Frågor till systemet ska kunna ställas som fri-

textsökningar.
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7 Resultat
Den övergripande forskningsfrågan är, Vilka faktorer i ett datoriserat informa-

tionssystem är viktiga för att förbättra möjligheterna att identifiera personer med 

relevant kunskap och kompetens? I detta kapitel besvaras denna fråga genom att

först besvara underfrågorna och utifrån dessa sedan diskutera faktorer som kan 

utgöra underlag för utformning av ett expertsöksystem för Luleå tekniska uni-

versitet. I avsnitt 7.1 presenteras slutsatser om verksamhetens behov utifrån vari-

ablerna informationsbehov och informationsstruktur, informationssökning, hin-

der och datorstöd. I avsnitt 7.2 diskuteras faktorer utgående från domänmodel-

len.

7.1 Slutsatser 
Informationsbehov och informationsstruktur: Vad är orsakerna till att infor-

mation söks via personer och vilken typ av information efterfrågas? Vilken typ 

av information ska finnas i systemen? Hur ska informationen som beskriver en 

persons kunskap struktureras? 

Den information som efterfrågas via personer är till största delen kognitiv kom-

petens men även andra kompetenser efterfrågas. Detta stöds av både enkätunder-

sökningen och intervjustudien. Slutsatsen är det finns ett behov av alla typer 

kompetens utom psykomotorisk och affektiv kompetens och att kunskap inte är 

tillräckligt för att möta efterfrågan.

Den typ och struktur på information som bör finnas i systemen bygger på de 

kompetenser som efterfrågas och bör utgå från de begrepp som används i verk-

samheten. Kunskap kan betecknas som ämneskunskap. Referenser kan också

användas för att referera till kunskap hos andra individer eller andra typer av käl-

lor.   Intellektuella färdigheter kan betecknas som befattning med tillhörande ak-

tiviteter.  Social och personlighetsrelaterad kompetens kan vara svår att beskriva

för den enskilda individen och kan hanteras genom personliga referenser.  Ut-

vecklingsinriktad kompetens ligger nära både intellektuella färdigheter och social 
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kompetens och kan representeras av dessa.  Titel är en användbar rubrik inom 

akademier för att visa på olika kunskapsnivåer. Förutom ovanstående kategorier 

hör också namn, organisatorisk tillhörighet och annan kontaktinformation.

Den information som finns lagrad i de centrala informationssystemen vid Luleå

tekniska universitet beskriver kognitiv kompetens i form av kunskap. Dessa do-

kument måste kompletteras med metadata om de ska kunna användas för att 

uppdatera enskilda individers profiler. De metadata som används ska kopplas till 

den typ och struktur av information som beskriver en persons kompetens. Med 

utgångspunkt i metadataelementen Dublin Core Metadata Element Set (se 3.5.3 

Metadata) och de begrepp som diskuterats ovan bör minst följande element an-

vändas; Titel, Upphovsman, Ämne, Medarbetare, Datum och Språk.

Denna information inte är tillräcklig för att beskriva en persons alla kompetenser. 

De personliga filerna i ett expertsöksystem måste kompletteras med egen förfat-

tad information på grund av att informationen i tänkbara dokument i princip bara 

beskriver kognitiv kunskap. Dessa slutsatser stöds av dokumentstudien. Av in-

tegritetsskäl kan enbart offentliga dokument användas som underlag för att med 

automatik skapa personliga profiler vilket framkom av intervjustudien. 

Informationssökning: Hur gör individer när de söker efter experter?

En slutsats enligt intervjuundersökningen är att olika sätt att söka efter personer 

bör finnas möjlighet till i en datoriserad miljö för informationssökning. De är 

breda informationssökningar med hjälp av nyckelord, möjligheten att lägga ut 

förfrågningar, söka utifrån ämnen eller avdelningar, referenser till vad andra har 

frågat om, referenser till andra inom ämnet, personliga referenser och tillgång till 

personer som kan hjälpa till med att söka. Personliga referenser är framförallt 

viktigt när personer söks för att utföra någon typ av aktivitet. Vid dessa tillfällen

finns behovet av bland annat social kompetens och som intervjuundersökningen 
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visade efterfrågas inte denna typ av kompetens direkt till den efterfrågade perso-

nen.

Datorbaserade informationssystem används som hjälpmedel för att försöka iden-

tifiera personer utifrån kompetens vid Luleå tekniska universitet. Nuvarande sy-

stem saknar reella möjligheter att söka efter personers kunskap och kompetens.

Slutsatsen är att det finns ett behov ett expertsöksystem. Detta stöds dels av att 

personer använder sig av datoriserade system för att leta efter personer enligt

enkätundersökningen och att respondenterna i intervjuundersökningen ser en 

nytta med ett expertsöksystem där personers kunskap och kompetens görs synlig 

då inte minst mot omvärlden.

Hinder: Vilka hinder finns som försvårar informationsökning?

Ett expertsökssystem mildrar ett antal av de hinder som angivits. Systemet kan 

spara tid, överbrygga geografiska avstånd och överbrygga språkliga barriärer. 

Ytterligare en effekt är att utvecklandet av det personliga nätverk underlättas.

Om dessa hinder mildras leder det till en nytta för organisationen. 

Datorstöd: Hur ska ett datoriserat stöd utformas utifrån ett användarperspektiv

avseende nytta, uppdatering, användare, mm?

Nyttan med ett expertsöksystem sett ur individens perspektiv ger en tidsbespa-

ring och en hjälp för att utöka det personliga nätverket. Nyttan ur ett organisato-

riskt perspektiv är att kunskap lättare kan spridas i organisationen men framför

allt att omgivningen lättare kan identifiera personer som de kan ha nytta av. Nyt-

tan för andra kan leda till problem för den enskilda individen med för hög belast-

ningen på enskilda individer. Det måste finnas sätt att begränsa eller på annat sätt 

hantera sådana situationer. 
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Det måste finnas någon typ av automatik för att uppdatera kunskapsprofilerna

eftersom det finns en risk att användaren glömmer bort att hålla den egna profi-

len aktuell. En automatiserad uppdatering är att inte möjlig av tre skäl. Dels att 

det finns en osäkerhet i vad en automatisk uppdatering drar för slutsatser och 

alltså vilken profil som genereras, att den information som finns tillgänglig inte 

är tillräcklig för att beskriva en individs kompetens samt att användarna vill ha 

kontroll över deras egen expertprofil. Det innebär att uppdateringen bör göras

manuellt av individen med automatiskt genererade förslag på en profil inom de 

kategorier där det är möjligt. Den manuella hanteringen innebär att slutanvända-

re måste kunna ha tillgång till och tillåtelse att ändra och redigera innehållet i sin

egen kunskapsprofil. 

De olika typer av tänkbara användare som identifierades är organisationens 

medarbetare, studenter och övriga intressenter i omvärlden. Intervjuundersök-

ningen visade också att alla intressenter ska ha åtkomst till systemet. Åtkomsten

från olika externa grupper måste dock kunna begränsas om efterfrågan för den 

enskilde individen blir för stor. Eftersom personer efterfrågas olika mycket samt 

att alla i grunden anser att alla ska ha tillgång till detta system innebär det att en 

begränsning på grund av för stor efterfrågan måste göras på individnivå.

Intervjustudien gav ytterligare synpunkter på utformning. Användare ska ha kon-

troll och redigeringsmöjligheter avseende den egna profilen. En automatisk upp-

datering betraktas som förslag på ändringar. Expertsöksystemet ska utformas så 

att användarna aktivt söker efter information. Frågor ska kunna ställas som fri-

textsökningar. Sökresultat ska innehålla både kunskap och kompetens.

7.2 Modell för LTU 
I detta avsnitt diskuteras faktorer som kan ligga till grund för utformningen av ett 

expertsöksystem för Luleå tekniska universitet. Diskussionen utgår från slutsat-

serna i föregående avsnitt 7.1 I avsnitt 7.2.1 utgår diskussionen från Yimam-Seid 

& Kobsa (2003) modell för expertsökssystem.  I avsnitt 7.2.2 presenteras fakto-
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rer som framkommit i empirin men som inte behandlas av Yamim-Seid & Kobsa 

(2003).

7.2.1 Befintliga faktorer
1. Informationskällor för identifiering av expertkunskap

De källor som kan användas för att identifiera individers kunskap är källor med

offentliga dokument. Dokumenten i dessa källor måste förses med metadata så 

att de går att identifiera den person eller personer som har producerat dokumen-

tet. De kan också förses med nyckelord av författarna för att ytterligare underlät-

ta kompletteringen av en individs expertprofil. Expertprofilen måste komplette-

ras med manuell uppdatering eftersom den information som i dagsläget finns

inom LTU inte beskriver andra kompetenser än kunskap.

2. Extraherande av expertkunskapsindikatorer

I fallet Luleå tekniska universitet handlar det om att skapa indikatorer på expert-

kunskap som är oberoende av kunskapsdomäner eftersom det i första hand är 

individens generella kunskap/kompetens som är av intresse för andra kollegor 

och för omvärlden. Det innebär att alla källor där offentliga dokument publiceras 

kan användas för att generera indikatorer på expertkunskap.

Det finns inte något behov av att rangordna individer eftersom det troligtvis inte 

finns så många och att det finns ett större intresse av att identifiera någon som 

har kunskap i närheten av området. Inom akademier finns dessutom akademiska

titlar som i sig visar på ett kunskapsdjup.

3. Expertkunskapsmodeller

Expertkunskapsmodellen ska vara generell för all personal och ska innehålla ru-

briker utgående från de kompetenser som efterfrågas i undersökningen. Den bör 

också innehålla referenser till andra personer och till andra ämnen. Problemet 

med personliga kunskapsprofiler är att skapa och att uppdatera dessa. Det inne-

bär att det måste finnas någon typ av automatik för att uppdatera kunskapsprofi-

lerna. Eftersom det finns en osäkerhet i vad en automatisk uppdatering drar för

109



slutsatser samt att användarna vill ha kontroll över deras egen expertprofil inne-

bär att uppdateringen måste göras manuellt med förslag på en profil. Den manu-

ella hanteringen innebär att slutanvändare måste kunna ha tillgång till och tillå-

telse att ändra och redigera innehållet i sin egen kunskapsprofil. Den automatiska

uppdateringen ska ses som förslag på en profil. För att den automatiska uppdate-

ringen ska fungera behöver dokument som lagras inom organisationen göras

identifierbara via dokumentens metadata. 

Eftersom respondenterna vill ha kontroll över den egna profilen och vad som

ingår och vad andra individer kan söka dem för innebär det att en automatisk

expertgenerering vid söktillfället inte fungerar.

4. Frågemekanismer

Användaren ska själv ställa frågor till systemet. Det ska inte vara i form av au-

tomatiskt genererade rekommendationer som utgår från individens beteende i 

form av kommunikation, ställda frågor, hjälp sökningsaktioner etc. Frågor ska 

kunna ställas som fritextfrågor för att kunna göra sökningar med hjälp av nyck-

elord samt att söka utifrån ämnen eller avdelningar.

5. Matchningsoperationer

Frågor bör matchas mot andra användares profiler. Eftersom populationen inte är 

så stor kan en matchning av typen likhetsmatchning användas. Matchning mot

synonymer är också användbart. Frågorna kan också matchas med andra frågor 

för att på detta sätt identifiera andra personer med liknande intressen. En match-

ning mellan individer i syfte att rangordna olika individer är inte nödvändigt.

6. Presentation av sökresultat

Ranking av personer är inte aktuellt. Däremot åtkomst av den information som 

beskriver personen för att själv kunna välja bland svaren. Resultatet bör innehålla 

information som beskriver kunskap och kompetens samt organisationstillhörig-

het. Vilket ger en möjlighet att förfina sökningarna, undvika vissa nyckelord osv.
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Referenser till andra personer, ämnesmässiga, organisatoriska och sociala ska 

också finnas med i sökresultatet. 

7. Återkopplande och lärande operationer 

Matchning av frågor på så sätt att när en användare ställer en fråga till systemet 

så kommer det upp vilka andra som ställt liknande frågor. Det innebär att använ-

daren kan kontakta användare som sökt liknade information.

7.2.2 Nya faktorer
Nedanstående faktorer vid utformning av en modell för ett expertsöksystem han-

teras vare sig av Wilsons (1997) modell över informationsprocessen eller av Yi-

mam-Seid & Kobsa (2003) modell över IT-stöd. Dessa faktorer har framkommit

i den empiriska studien och kan anses vara viktiga vid utformning av en modell

för ett expertsöksystem.

8. Förfrågningar 

En faktor är möjligheten att lägga ut förfrågningar efter information. Detta är 

inget som ligger så nära Wilson eftersom han inte fokuserar på något medium för 

informationssökning. Däremot i Yimam-Seid & Kobsa (2003) modell borde det 

kunna finnas som ett hjälpmedel för att söka efter information. Stenmark (2000) 

nämner detta som ett hjälpmedel vid informationssökning via personer. Slutsat-

sen är att möjligheten för användare att lägga ut förfrågningar bör beaktas vid 

utveckling av expertsöksystem.

9. Referenser 

Referenser till personer eller dokument är ännu ett hjälpmedel som inte diskute-

ras så mycket. I Wilsons process för informationssökning betraktas referenser

som något självklart dock enbart referenser till andra skriftliga verk. Eftersom 

det är något som efterfrågas i empirin blir slutsatsen att referenser borde vara 

något som bör beaktas i dessa sammanhang. Speciellt i de fall då informations-

sökningen gäller personer som ska utföra någon typ av aktivitet.

111



10. Metadata 

Utnyttja dokuments metadata för att märka dokument med författare, nyckelord 

mm är en åtgärd som krävs för att dokumenten ska vara användbara vid uppdate-

ring av individer kunskapsprofiler. Slutsatsen är att det ställs krav på användaren

att märka dokument samt krav på organisationen att de format som används vid 

publicering har dessa möjligheter. Dessa metadata bör överensstämma med ex-

pertkunskapsmodeller, se punkt 3.

11. Språk

Språk som ett hinder måste tas hänsyn till vid utformning genom att profilerna i 

systemet skrivs på både svenska och engelska. 

12. Tillgänglighet och begränsningar 

I detta fall ska systemet vara tillgängligt för alla möjliga intressenter. Det måste 

dock finnas en möjlighet att begränsa sökandet från vissa typer av grupper om 

belastningen på en enskild individ blir för stor. 
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8 Diskussion
Det var lite förvånande att det framkom så många faktorer som inte behandlades 

i Wilsons (1997) informationsökningsprocess och framför allt i Yamim-Sied & 

Kobsas (2003) modell för datorstöd. En tänkbar förklaring när det gäller Wilsons

informationsprocess är att den inte är inriktad på det speciella området att söka 

efter personer. Modellen kommer från forskningsområdet Informationsvetenskap

som framförallt specialiserar sig på sökning av dokument i bibliotek och liknan-

de miljöer. En andra orsak kan vara att Wilson fokuserar på verksamheten och då 

i första hand andra forskningsområdens aspekter på informationssökning och 

bara översiktligt behandlar datorstöd. Frågan som då dyker upp är varför inte 

forskningsområdet Knowledge Management finns representerat.

Yamim-Sied & Kobsas (2003) modell för datorstöd är däremot inriktad på att 

hantera problemet med att identifiera personer med relevant kunskap. Modellen

fokuserar på teknikfrågor och uppmärksammar inte verksamhetsfrågor. Båda 

modellerna har utvecklats för andra miljöer än en akademisk. Detta kan möjligen 

ha betydelse, vilket skulle innebära att miljön har stor betydelse för hur ett dator-

baserat expertsöksystem behöver utformas. En slutsats är att det finns behov av 

vidare forskning inom detta område.

Metoden som använts för att besvara forskningsfrågan kombinerar tre olika typer 

av studier. Detta gav möjlighet till både bredd och djup i undersökningen samt 

möjlighet att öka studiens validitet. Däremot borde intervjustudien ha kommit 

före enkätstudien alternativt att enkätstudien skulle ha föregåtts av ytterligare en 

intervjustudie. Svårigheten med att fånga uppfattningar i en stor population kan 

delvis hanteras med hjälp av en enkätstudie men denna bör föregås av en mindre

inledande intervjustudie. Enkätundersökningens relevans hade på så sätt ökats, 

genom att frågorna hade kunnat tydligare fokuseras mot krav på ett datorstöd.

Detta leder till en diskussion om fortsatt forskning med utgångspunkt i detta ar-

bete.
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9 Fortsatt forskning 
En given fortsättning på detta arbete är att ytterligare testa resultatet. De första 

sju faktorerna i modellen grundar sig på både teori och empiri och kan med stor

säkerhet anses vara relevanta vid utformning av expertsöksystem. De nya fem 

faktorerna grundar sig till största delen på empiri. Ytterligare forskning i andra 

miljöer behövs för att kunna dra mer generella slutsatser om deras relevans.

Ett sätt är att testa faktorernas relevans är att utveckla en prototyp för Luleå tek-

niska universitet med de 12 faktorerna som underlag. Ett alternativ till detta är att 

undersöka faktorernas relevans i andra kunskapsintensiva verksamheter.

Utveckling av en informationssökningsmodell specialiserad på problemet med

att identifiera personer är också en möjlig fortsättning. En sådan modell skulle 

behöva omfatta både verksamhetsaspekter och tekniska aspekter. Ytterligare en 

möjlig och intressant inriktning på fortsatt forskning är att utveckla metoder för 

analys av verksamheters informationsbehov och utveckling av expertkunskaps-

modeller.
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Bilagor

Bilaga 1 Intervjuunderlag 
Informationssökning
Situationer som beskriver orsaker till att söka efter personer med specifik kunskap eller 
erfarenhet.

1. Ej dokumenterad information. Innovation – göra nytt – skapa nytt All in-
formation inom organisationer är inte dokumenterad eller är svår att dokumente-
ra. Det kan bero på att situationen är ny och det har inte funnits tid för dokumen-
tering eller att det inte är brukligt att dokumentera. Det kan också bero på kun-
skapen bygger på erfarenhet som kan vara svår att dokumentera och kunskapen 
enbart finns hos personer. Exempel LTU: Nya situationer som uppstår avseende 
implementeringen av visionen det skapande universitetet. Har du sökt efter 
personer i syfte att hitta information som du vet eller tror dig veta inte
finns dokumenterad?

2. Effektivisering. Användare strävar ofta att minimera den egna ansträngningen 
och tiden för att hitta information. Detta inkluderar också experten som en källa 
till att filtrera och välja ut användbar information ur stora mängder av tillgänglig
information. Exempel LTU: Att söka litteratur inom ett närliggande men nytt 
ämnesområde.

Har du sökt efter personer i syfte att effektivisera sökandet efter informa-
tion?

3. Tolkningsbehov. Användaren kan misslyckas med att förstå den information
som har hittats i dokument. Exempel LTU: Forskaren/läraren/studenten som be-
höver hjälp med att förstå information.

Har du sökt efter personer för att få hjälp med att tolka do-
kumenterad information?

4. Samarbetspartners. Söka personer med en viss kunskap som också kan utföra
viss typ av arbete.. Exempel LTU: En Arena som har behov av specialkunskap 
inom något område i form av kurs. Söka personer till ett gemensamt forsknings-
projekt.  Söka efter en gästföreläsare.

Har du sökt efter personer inom organisationen med viss typ 
av kunskap i syfte att hitta en ny samarbetspartner?

5. Synergieffekter. Inom organisationer arbetar människor ibland med samma typ 
av problem utan att veta om varandra. Exempel: Forskare kan arbeta med lik-
nande frågeställningar utan att veta att de utgår från samma litteratur. Liknande 
kurser eller delar av kurser ges från mer än en avdelning med liknade utgångs-
punkt och litteratur. Har du sökt efter personer som arbetar med
liknande typ av problem som du i syfte att utnyttja varandras erfa-
renheter?

Nuläge
A) Använder du andra personer som källor till information enligt något scenario?
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Om ja, besvara följande frågor för respektive utpekat scenario:
Varför sökte du informationen? (Behovet) 

Vad sökte du efter för information? (Typ, ärende) 
I vilken roll sökte du efter information? (Lärare, forskare, annat) 
Hur gick du tillväga? (Beskriv) 
Hur ofta söker du information på detta sätt?
Har du provat och misslyckats med att söka på detta sätt?

Om nej:
Vad är orsaken till att du inte har sökt personer enligt scenariot?

B) Saknas det något scenario som du har erfarenhet av?
Om ja: Svara på frågorna under A för detta scenario. 

C) Får du förfrågningar från andra personer? 

Om nej: Gå till fråga D) Användare av ett expertsöksystem Om ja: 

Vilken information efterfrågas? (Typ, ärende) 
I vilken/vilka roller eftersöktes du? (Lärare, forskare)
Vem efterfrågar din kunskap? (Kollega, student, utomstående)
Hur ofta inträffar dessa situationer?

Expertsöksystem är en typ av datorbaserat system som har till uppgift att lokalisera per-
soner utifrån deras kunskap och erfarenheter.
Expert: En expert är en person som har specifik kunskap inom något område.
Novis: En novis är en person som kan lite eller är intresserad av ett område men inte 
expert.
Expertsöksystem: Ett expertsöksystem är ett datorbaserat system för att söka efter per-
soner med specifik kunskap, expert, utifrån information som finns dokumenterad om 
personer.

D) Användare av ett expertsöksystem
Skulle du kunna tänka dig att använda ett sådant system?
Om nej:
Varför inte?

Om ja:
Vilken nytta skulle du kunna ha av ett sådant system?

E) Expert i ett Expertsöksystem
Skulle du kunna tänka dig att vara expert åt andra?
Om nej: Varför inte.

Om ja:
För vilka grupper skulle du tänka dig att vara sökbar?

Om enbart personal vid LTU: Skulle du kunna tänka dig att vara indirekt sökbar för
studenter och omvärld exempelvis via växeln eller kollegor? 
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 Ser du någon nytta med att var expert åt andra, LTU som organisation?

F) Informationsunderlag
Vet du vilken information det finns som kopplar till dig som person vid LTU?

- Eget formulerat material, artiklar, kurser, interna utredningar som du deltagit i, diskus-
sionsgrupper på nätet, personlig hemsida, CV, e-post, webbsurfande, mm

Vilken information skulle du använda för att beskriva dig?

G) Uppdatering 
Hur vill du att din personliga information ska administreras?
Vem ska uppdatera?
Hur ska uppdateringen gå till?

Scenarier:
- Egen kontroll: Att själv formulera och uppdatera innehållet i expertprofilen.
- Automatisk: Agent formulerar och uppdaterar profilen utifrån all tillgänglig in-

formation
- Semiautomatisk: Agent formulerar och uppdaterar profilen utifrån av använda-

ren angiven information.

H) Användning - Sökningar
Hur skulle du vilja använda ett Exper Locator System? Aktivt – passivt. 

Scenario1
Jag styr aktivt mitt sökande när behov uppstår.
Scenario2
En lokal agent formulerar behov utgående från mitt agerande i datorn, på nätet, analys
av dokument, e-post, egna ställda frågor, mm och utför sökningar utifrån detta bland 
andra experter. Jämför med agenten (gemgubben) i Windows.

I) Output 
Vilken information om personer vill du ha som resultat efter en sökning? (Vad vill du 
lämna ifrån dig själv?)
Exempel:

- kontaktinformation
- specifik information om personer som lett till urvalet
- allmän information om personen 
- koppling till grupp, andra personer, nätverk 
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