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Nyheter från EBSCO

• EBSCO om Luleås användning:
• Your institution has had almost 300 individual sessions since turning the Concept Map on for your users. 

That is on the low end compared to how other institutions are using it but your duration of activity, how 
long your users' are using the tool once in the tool, is within the average of other customers, and that is 10-
15 min. sessions of continuous activity which is great engagement! 

• EBSCO om Stockholm UB:s användning:
• Totalt 314 användningar sedan början av februari , 40% färre än medelanvändningen, i snitt 12 minuter

användning per gång.

• EBSCO om sommaren:
• We are making a lot of updates over the summer.

• EBSCO om vägen framåt:
• Please let us know how the user group discussion goes, the success stories, the improvements you would 

suggest, that sort of thing.
• We have heard a lot of librarians using this to teach subject search which is a cool new finding. 



Vad är Concept map?

• Se hur olika ämnen hänger ihop med varandra

• Användbart som undervisningsverktyg för att hitta relaterade begrepp

• Visualisera länkad data

• Söker i EBSCO:s ämnesindex













Konstiga resultat

• "flight nurse": " A Flight Nurse is a 

registered nurse who specialises in the 

field of providing comprehensive pre-

hospital, emergency critical care and 

hospital care to a vast scope of

patients." 

• blir i söktjänsten "flyg sjuksköterska” ifall 

man har svenska som språkinställningar. 

Det finns dock inget sådant begrepp i 

svenskan.

• kan användaren förledas att tro att 

detta är ett begrepp i svenska språket?



Konstiga resultat

• Söker man på yrket medicin och sedan 

väljer ut alla relationer som är använda 

av (used by) så visas honung och 

paraffin… men oklart varför..

• Och varför har livsuppehållandesystem 

en EU flagga som symbol?

• Det är helt enkelt ingen logik



Konstiga resultat

• Till det hebreiska alfabetet kopplas en japansk 
buddistisk rörelse som inte har något med 
hebreiskan att göra men som delar första 
stavelserna Shin (hebreisk bokstav) och 
Shin(Jōdo Shinshū -浄土真宗, also known as Shin 
Buddhism  considered the most widely 
practiced branch of Buddhism in Japan)

• Här borde verktyget veta att det är vitt skilda
företeelser som inte kan sägas ha en 
gemensam bakgrund på något sätt alls. 

• Det enda som binder dem samman är den 
västerländska transkriberingen i det latinska
alfabetet av stavelserna som utgör “Shin”. Vilket
inte kan anses vara en viktig relation när man 
forskar eller bedriver högre studier. Bara för att
två företeelser har samma stavning så behöver
de inte ha med varandra att göra.



Konstiga resultat

• Varför är bilden för X ett så konstigt 

tecken? Det som visas är X enligt det 

feniciska alfabetet. Vi ser ju relationer till 

latinska alfabetet då borde det X som 

visas vara latinska X.

• Varför visas just dessa begrepp av alla 

möjliga som viktiga relationer för 

latinska alfabetet?

• Varför visas K upp och ner – jo även här 

visas det feniciska K:et!



Erfarenheter kring 
användningen
• Det blir ofta konstiga begreppsrelationer

• Kommer inte ihåg språkinställningar i webbläsaren från 

en gång till en annan

• Söker man och arbetar med engelska termer får man fler 

träffar i EDS än om man söker/arbetar med svenska



Vad erbjuder concept 
map search?
• Vad concept map search erbjuder i sämsta fall:

• Felaktigt viktade relationer där endast ett 20-tal vitt skilda 
begrepp visas i en närmast slumpmässig ordning.

• Felaktigt översatta engelska begrepp ex: ”fly nurse” 
översätts rakt av till ”flyg sjuksköterska”

• Felaktiga bilder på begreppen ex. sökfrågan handlar om 
latinska alfabetet men begreppet som visas har en bild 
på fenciska alfabetet.

• Vad concept map search erbjuder i bästa fall:

• Relaterade ämnen (dock max ett 20-tal) visas som har en 
relation till sökfrågan

• Serendipitet dvs att ämnen visas som har relation till 
sökfrågan men som forskaren inte visste att denne letade 
efter som kan vara grund för ett nytt innovativt och 
värdefullt arbete



När använder man 
concept map search?
• Bästa användningen för concept map search torde vara i 

en så kallad explorativ fas av ett examensarbete eller 
skrivförberedelse när ämnet för arbetet inte är helt spikat 
och man testar hypoteser och frågeställningar.

• Detta verktyg skulle passa särskilt bra på högstadiet och 
gymnasiet där man övar sig i att skriva arbeten i vitt skilda 
ämnen efter nyfikenhet och lär sig under tiden man arbetar.

• Verktyget har också en begränsad uppgift för en forskare att 
titta på sina nyckelbegrepp och få en slags bekräftelse.

• Leder verktyget till en allt högre grad av ”fördumning” och 
”förvirring” (då det beter sig helt ologiskt) inom högre studier 
och forskning så bör vi överväga att helt sonika ta bort det.
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